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RESUMO 

Este estudo procurou investigar as concepções dos treinadores de Luta, 

procurando determinar as características do seu pensamento acerca das metodologias de 

ensino a adoptar no processo de ensino-aprendizagem com jovens. 

O estudo baseou-se no modelo de Grossman (1990) sobre o conhecimento 

profissional para o ensino e nos quadros teóricos de Vickers (1990) e de Rink (1993) 

relativos ao conhecimento pedagógico dos conteúdos e aos aspectos de natureza 

pedagógica, implicados no processo de instrução. Caracterizou-se por assentar numa 

metodologia qualitativa, de estudo de caso, inquirindo-se 6 expertos da modalidade, a 

partir da aplicação de uma entrevista em profundidade, com base num guião semi-

estruturado. 

A análise revelou que as fontes de conhecimento profissional são diversificadas, 

incluindo formação académica e experiência profissional como as fontes principais de 

acesso ao conhecimento profissional. As concepções dos expertos apresentam evidentes 

similaridades acerca de aspectos essenciais da didáctica da modalidade, nomeadamente, 

acerca das progressões pedagógicas a adoptar, do nível de extensão, profundidade, 

sequência e ênfase na organização didáctica dos conteúdos. O modo de estruturação do 

ensino das habilidades técnicas da Luta é realizado tendo em consideração o 

intercruzamento entre o nível de prática dos atletas e os respectivos escalões etários. 

Diversos aspectos ligados ao refinamento das habilidades e às situações de 

aplicação são destacados nos modelos de ensino descritos. As similaridades encontradas 

permitem estabelecer um modelo de ensino desta modalidade, tendo-se destacado, 

também, as dissemelhanças que caracterizam as aproximações pessoais de cada um dos 

expertos.  

Palavras-chave: Conhecimento Pedagógico do Conteúdo, Didáctica, Metodologia, Treino, 

Luta, Tarefas 
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ABSTRACT 

This study aimed to investigate which are the wrestling coaches conceptions about 

teaching technical skills, looking to determine the thought characteristics concerning the 

teaching methodologies to adopt in the process of teach-learning with young wrestlers. 

The study was based in Grossman (1990) model of the education professional 

knowledge and the theoretical frame work of Vickers (1990) and Rink (1993) relative to 

the pedagogical content knowledge as well the pedagogical aspects implied in instruction 

process. It was characterized in a qualitative methodology, case study, inquiring 6 sport 

experts, using an depth interview, based in a semi-structuralized guide. 

The analysis findings pointed out the diversity of professional knowledge, 

including formation and professional academic experience as the principal sources to the 

professional knowledge access. The experts conceptions presents evident similarities 

evidences concerning essential wrestling didactic aspects, mainly: pedagogical 

progressions to adopt, the extension level, depth, sequence and emphasis in the didactic 

contents organization. The structure of wrestling techniques teaching abilities, is carried 

through having in consideration the crossed enters the athletes level and age level. 

Diverse refinement aspects of abilities and application situations are detached in the 

described teaching models. The similarities allow to establish a wrestling teaching model, 

having also detached, differences that characterize the personal approaches of each one of 

the experts.  

Key Words: Pedagogic Contents Knowledge, Didactic, Methodologies, Coaching, 

Wrestling, Tasks 
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1. INTRODUÇÃO 

Não existem paradigmas totalizantes, o acto 
de ensinar é o tema central e não o 
professor

 
(Bloom, 1979).  

Muitos têm sido os interessados na metodologia do treino da luta que tentam, de 

um modo ou de outro, encontrar uma sustentação das metodologias que vão sendo prpostas 

no ensino da técnica na luta. 

Este estudo centra a sua atenção sobre o professor, nomeadamente, sobre o 

conhecimento das matérias de ensino e sobre o modo como este as representa para as 

tornar compreensíveis e apropriáveis pelos alunos, i.e., que tratamento pedagógico é dado à 

matéria de ensino. 

Stein, Baxter & Leinhardt (1990) defendem que aceder a o quê e como é que os 

treinadores adquirem, compreendem e comunicam a matéria aos atletas permite 

compreender melhor como é que o conhecimento é conceptualizado pelos treinadores.  

Atendendo a que, até ao presente momento, não existem em Portugal estudos 

relativos ao conhecimento do treinador na Luta sobre o modo como organiza o conteúdo 

técnico, e estando esta modalidade em clara expansão desde a sua inclusão nos Programas 

Nacionais de Educação Física, assume-se como pertinente esta investigação para que o 

processo de formação desportiva dos jovens praticantes seja realizada de uma forma 

consciente e planeada para o nível de desempenho do praticante. 

Na investigação, o interesse sobre as práticas ou métodos de ensino emerge com 

Shulman (1986) que legitima a pesquisa no quadro das condições reais em que o ensino 

ocorre. 

Também os mapas de conteúdos (Rosado, 2003) estão na base deste estudo, na 

medida em que se pretende investigar o modo como os treinadores tratam os conteúdos 

através duma organização vertical e horizontal no ensino da luta. Utilizaremos o modelo de 

Rink (1993) para sustentar a metodologia deste trabalho. 

Pretendemos responder, às questões da condução do ensino da modalidade, 

procurando técnicas de gestão didáctica dos conteúdos. O presente estudo trata-se 

especificamente de um estudo-caso, enquadrado na investigação qualitativa que enfatiza a 
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descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoais (Bogdan & 

Biklen, 1994). 

Pretendemos objectivamente indagar aquilo que os treinadores consideram 

essencial quando conceptualizam a propósito do acto de ensinar a Luta e que métodos 

aplicam para a construção do repertório dos seus atletas numa lógica de ensino sequencial, 

apontando as habilidades técnicas em número, em que ordem e lógica, apontando aspectos 

concretos e essenciais para a sua realização, os seus aspectos aplicativos quer em função 

do espaço e tempo, que espelha quanto a nós a sua concepção e orientação metodológica. 

Procuraremos em particular estabelecermo-nos na problemática da Didáctica dos 

Conteúdos, procurando especificamente determinar as características do conhecimento 

acerca das concepções e metodologias de ensino no processo de ensino-aprendizagem com 

jovens. Tentaremos responder a um conjunto de questões conducentes ao modo de 

conceber o ensino da Luta: 

1. Quais são as fontes de conhecimento do treinador especializado? 

2. Quais são as competências e conhecimentos que o treinador deve possuir  para uma 

intervenção efectiva? 

3. Que procedimentos didáctico-metodológicos de gestão de conteúdos são utilizados 

para a selecção e  organização dos conteúdos? 

4. Como está organizado o processo de ensino na Luta, numa lógica de progressão e 

desenvolvimento dos atletas? 

5. Quais os exercícios que compreendem uma verdadeira aplicação e refinamento das 

habilidades da Luta em situação real do acontecimento do combate? 

6. Quais os materiais didácticos que o treinador dispõe e utiliza? 

Esta dissertação está estruturada em quatro partes. Após a Introdução será 

apresentada a Parte I, referente à Revisão de Literatura, a qual descreverá, de forma 

sucinta, a evolução histórica da investigação em ensino, afunilando nos processos de 

investigação do paradigma do pensamento e acção do professor para se atracar na 

investigação daí decorrente a propósito das estruturas de conhecimento em educação física, 

colhendo efeitos para a organização de conteúdos em treino desportivo directamente 

relacionados com a aprendizagem de tarefas motoras. 

As direcções e paradigmas de investigação, apresentadas, visam identificar as 

variáveis que são afectas ao processo de ensino-aprendizagem, bem como as metodologias 
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e instrumentos que deram significado à metodologia adoptada para a realização do estudo. 

Procurar-se-á, também, realizar uma abordagem ao contexto específico da modalidade de 

Luta, tentando realizar um enquadramento histórico e caracterizar as habilidades básicas, 

assim como as metodologias de ensino no treino. 

Na Parte II, é descrito o desenho metodológico, caracteriza-se a amostra e as 

variáveis, assim como, os procedimentos utilizados para a recolha, análise e tratamentos 

dos dados.  

Na Parte III, procede-se à apresentação e discussão dos resultados na qual se 

recorre a quadros sinópticos e citações dos treinadores, de forma a destacar e a iluminar os 

dados obtidos efectuando uma avaliação e interpretação dos resultados, especialmente em 

relação às questões que deram origem à investigação. 

Finalmente, a parte IV é constituída pela compilação dos métodos e concepções 

perfilhadas pelos treinadores apresentando sugestões para futuras pesquisas a realizar neste 

domínio. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. O PARADIGMA DO PENSAMENTO DO PROFESSOR 

Embora o presente trabalho se desenvolva no domínio do treino desportivo, a 

referencia à evolução do paradigma do pensamento do professor permite-nos identificar 

um conjunto de conceitos que conferem sentido e, de algum modo, legitimam o estudo. 

Os estudos sobre o processo decisório e os processos de pensamento do professor 

iniciam-se em 1929 com Jonh Dewey, quando sugere a importância de compreender os 

fundamentos das atitudes dos professores que se revelavam mais capazes de proporcionar 

melhores oportunidades educativas (Silva, 2000). 

Travers (1978) e Tyler (1976) citados por Bogdan & Biklen (1994) apontam a 

década de 50 como a época de viragem na investigação quando o governo americano 

aprova verbas para bolsas de estudo em instituições com programas de investigação 

educacional. 

Os trabalhos eram desenvolvidos com base nas ciências exactas e tudo o que saísse 

da mensuração era olhada de forma suspeita. Assim, nos anos subsequentes o método 

cientifico quantitativo

 

dominou a forma de abordar o ensino, tendo-se relegado para 

segundo plano a abordagem fenomenológica. 

Na década de 60, a investigação quantitativa começa a questionar-se sobre o quê 

e como se ensina e aprende, de modo que os investigadores desenvolveram esforços para 

descrever objectivamente os acontecimentos na sala de aula. 

Durante este período a abordagem qualitativa estava essencialmente preocupada 

com o papel do professor e com a escola enquanto organização. Embora contemporânea da 

Escola de Chicago, reconhecida pelos trabalhos de âmbito sociológico no quotidiano da 

classe operária (utilizando uma abordagem que enfatizava a descrição, a indução, a teoria 

fundamentada e o estudo das percepções sociais),  esta linha só veio a ganhar força mais 

tarde, na década de 80. Os argumentos de oposição apresentados pelos defensores da 

investigação quantitativa eram de que a análise destas ciências qualitativas deveria tornar-

se experimental. Embora as histórias de vida e os diários do professor fossem interessantes 

do ponto de vista literário, não eram considerados ciência pelos seus pares, porque não 

eram possíveis de ser padronizados estatisticamente (Silva, 2000). 
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Nos anos 70, a prática docente e a sua actividade na aula continua a suscitar grande 

interesse aos investigadores. Nas linhas de investigação, a principal era o paradigma 

processo-produto , procurando identificar no comportamento do professor (variável de 

processo) as características que melhor se relacionavam com o sucesso e o rendimento dos 

alunos (variável de produto). 

Neste período, proliferavam os estudos observacionais onde os investigadores 

centravam a sua análise na descrição do comportamento do professor e do aluno, 

procurando descrever as funções de ensino e os comportamentos do professor, por um 

lado, e o comportamento do aluno na aprendizagem dos diferentes conteúdos 

programáticos por outro. 

Destacavam-se os comportamentos de ensino mais relacionados com os produtos 

(sucesso pedagógico) obtendo-se um perfil de professor e de ensino eficaz, motivando, por 

isso, outra designação deste paradigma por estudos sobre a eficácia pedagógica . 

O paradigma da observação, limitado ao estudo dos comportamentos, foi objecto de 

crítica dado o carácter limitativo do modelo, uma vez que o observador apenas regista 

comportamentos e não acede aos pensamentos, situação que possibilitaria compreender 

quais as intenções que estão por trás do comportamento explícito do professor e do aluno. 

Procurando responder a este propósito surge outra linha de investigação denominada por 

paradigma dos processos de pensamento e acção do professor  postulando que as decisões 

e comportamentos do professor são influenciados pelas crenças e valores por eles 

perfilhados. 

Assim, para Clark & Peterson (1986), percursores desta linha, as acções dos 

professores devem ser compreendidas a partir do estudo do processo de pensamento do 

professor, estabelecendo uma reciprocidade e complementaridade entre este modelo e o do 

Processo-Produto. Na figura 1 apresentamos de modo esquemático o modelo proposto por 

Clark & Peterson.      
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Figura 1 - Modelo de Pensamento e Acção do Professor, adaptado de (Clark & Peterson, 1986)  

No seu modelo, os autores referem que as acções dos professores dependem da 

forma como pensam, concebem e decidem, pelo que a capacidade de tomar uma decisão 

reflecte-se na qualidade da acção pedagógica. Os autores consideram três grandes 

categorias de processos de pensamento dos professores: i. As teorias implícitas, 

concepções e crenças; ii. O planeamento do professor; e, iii. Os pensamentos e decisões 

interactivas. 

A partir daqui as concepções e os motivos dos professores não podem, de forma 

alguma, ser excluídos da investigação, já que determinam o modo como realizam as suas 

intervenções, e assim, começaram a surgir estudos relativos ao pensamento do professor

 

que procuravam analisar aspectos do processo do ensino-aprendizagem que o paradigma 

processo-produto não permitia conhecer (Schulman, 1986). As concepções e crenças 

representam as proposições e convicções que os professores defendem, bem como as 

imagens e os valores que estes transportam para a actividade docente representando 

proposições mais gerais como teorias pedagógicas defendidas, as representações de 

sucesso educativo, o conhecimento sobre o conteúdo de ensino, etc

 

(Januário, 1996).  

Para Rosado (1997), nas actividades físicas, este paradigma constitui um novo 

caminho para desvendar ângulos diferentes da actividade do professor e também do 

Pensamento 
interactivo e 
decisões do 
professor 

Teorias e 
crenças do 
professor 

Planeamento: 
Pensamento 

pré e pós-
interactivo 

PROCESSO DE 
PENSAMENTO DO 

PROFESSOR 

Comportamento 
do aluno na aula

 

Rendimento do 
aluno 

Comportamento 
do Professor na 

aula 

ACÇÕES DO 
PROFESSOR E 

EFEITOS 
OBSERVÁVEIS 

Limitações e Condições
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treinador, assim como, para colmatar algumas lacunas apontadas ao paradigma processo-

produto . 

Metodologicamente, procuraram-se adoptar os meios mais adequados para ter 

acesso ao pensamento dos professores, de forma a garantir a validade e a relevância dos 

dados obtidos, nomeadamente, através de verbalizações retrospectivas do ensino, 

inferências de pensamento e concepções extraídas de observações das práticas, 

verbalizações obtidas no decurso da acção de planear o ensino, entrevista em profundidade 

e relatos escritos ou orais de acção (Correia, 2005; Januário, 1996).  

A comunidade científica em educação tem-se posicionado nem sempre de acordo 

com este modelo qualitativo de carácter naturalístico e interpretativo versus quantitativo de 

carácter positivista. Presentemente os dois lados reconhecem as potencialidade e virtudes 

de ambos os métodos e abordagens numa lógica de complementaridade nos vários estudos 

da actualidade (Januário, 1992).  

2.2. O CONHECIMENTO DO TREINADOR 

2.2.1. Categorias de Conhecimento 

Antes de nos referirmos ao epíteto específico deste título assume-se útil aqui deixar 

expresso que, segundo Gardener (1989) não é completamente inequívoca a resposta à 

questão sobre o que precisa um professor saber para exercer a sua acção. 

Schulman (1987) procura organizar os domínios do conhecimento mais importantes 

para os professores propondo, assim, um modelo para o ensino geral. Identificando 3 

categorias relativas ao conhecimento do conteúdo da disciplina distingue os conceitos: i. 

conhecimento do conteúdo da matéria da disciplina; ii. conhecimento pedagógico do 

conteúdo; e iii. conhecimento curricular do conteúdo, que contribuem para uma melhor 

organização do conhecimento dos experts:  

i. O conhecimento do conteúdo da matéria da disciplina requer um poder de síntese e 

aglutinação dos saberes a ensinar, de modo sequencial e lógico. É um exercício baseado 
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num profundo e sólido conhecimento de todas as estruturas e níveis bem como do modo 

como se relacionam todos os factos e conceitos que constituem a estrutura.  

ii. O conhecimento pedagógico do conteúdo ( Pedagogical Content Knowledge ) 

entendido como o conhecimento de conteúdo dos professores para o ensino é aquela 

especial amálgama do conteúdo e da pedagogia que é unicamente proveniente dos 

professores, a sua própria e especial forma de compreensão profissional (Schulman, 1987, 

pag. 8);  

iii. O conhecimento curricular do conteúdo, com particular relevo para os materiais e 

programas que estão em vigor, é uma componente relativa aos meios curriculares 

disponíveis para o ensino da matéria, à sua adequação para os diferentes níveis de ensino, 

assim como a articulação horizontal e vertical dos currículos dessa matéria, i. e., a 

organização, sequência e conexão de uma matéria num determinado nível e entre diversos 

níveis de escolaridade.  

Para Grossman (1990) são quatro as áreas fundamentais para a compreensão e 

classificação do conhecimento profissional para o ensino: 

1) o conhecimento da matéria, estando integrado o saber acerca das estruturas 

semânticas e sintácticas dos conteúdos de ensino e aprendizagem; 

2) o conhecimento pedagógico geral, que inclui o conhecimento e as crenças dos 

professores relativo às aprendizagens, aos alunos, os procedimentos de gestão da aula e os 

conhecimentos relativos aos propósitos da educação; 

3) o conhecimento pedagógico do conteúdo, que é dividido em quatro dimensões: o 

conhecimento e convicções acerca dos propósitos para o ensino de uma matéria a 

diferentes níveis de escolaridade (reflecte-se nos objectivos que o professor estabelece para 

o ensino de uma determinada matéria); o conhecimento curricular do conteúdo 

(conhecimento dos meios curriculares para o ensino da matéria, assim como a articulação 

horizontal e vertical dos currículos dessa matéria); conhecimento da compreensão dos 

alunos, suas concepções e falsas concepções acerca de determinados temas da matéria; e 

conhecimento das estratégias de instrução e representações para o ensino de tópicos 
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particulares da matéria (repertório de imagens, metáforas, experiências, actividades e 

explicações adequadas para o ensino dos diferentes tópicos da matéria); 

4) conhecimento das especificidades do contexto, que envolve o conhecimento 

sobre os alunos, a organização e cultura da escola e o envolvimento comunitário. Na figura 

2 apresentamos, esquematicamente, o modelo traduzido e adaptado defendido por 

Grossman.   

CONHECIMENTO DA MATÉRIA DE ENSINO   CONHECIMENTO PEDAGÓGICO GERAL  

   

Conteúdo; 
Estruturas sintácticas; 
Estruturas substantivas.   

Alunos e aprendizagem; 
Gestão da aula; 
Curriculum e instrução; 
Outra. 

        

CONHECIMENTO PEDAGÓGICO DO CONTEÚDO 

Concepções dos propósitos para o ensino da matéria 

Conhecimento da compreensão dos alunos 
Conhecimento 
curricular 

Conhecimento das estratégias de instrução 

    

CONHECIMENTO DO CONTEXTO  

 

Alunos  

Comunidade  
Sistema 

Educativo  
Escola 

Figura 2  Modelo do Conhecimento do Professor, Grossman (1990) 

Grossman (1990) postula na sua proposta um modelo integrador com génese no 

trabalho de Shulman (1987), onde os professores têm um papel importante no momento em 

que estabelecem as tarefas baseadas no seu conhecimento, nos seus objectivos e habilidade 

em analisar o conteúdo, assim como relacioná-lo com as necessidades dos seus alunos.  
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2.2.2. Conhecimento Pedagógico de Conteúdo 

O Conhecimento Pedagógico de Conteúdo é uma forma de conhecimento do 

professor que vai para além do conhecimento da matéria de ensino e que se refere ao 

tratamento didáctico dado pelo professor aos conteúdos de modo a poder ser ensinado e 

aprendido.  

É neste ponto, do estabelecimento de tarefas, que o conhecimento do conteúdo e o 

conhecimento no ensino se unem 

 

o que Schulman (1986) definiu como aquele 

conhecimento do conteúdo que é transformado pelo professor de forma a ser 

compreensível e especificamente adaptado para os alunos. 

Segundo Marks (1990), o conhecimento pedagógico do conteúdo pode ter origem 

em 3 fontes: 

1. pode provir tanto do conhecimento disciplinar, através de um processo de 

interpretação da matéria em função das condicionantes da situação pedagógica: o conteúdo 

é examinado na sua estrutura e significância e depois transformado na medida do 

necessário para o tornar compreensível e desafiante para um grupo particular de alunos;  

2. do conhecimento pedagógico geral, por intermédio de um processo de 

especificação de princípios pedagógicos gerais às circunstâncias concretas da matéria e dos 

alunos;  

3. ou, ainda, por um processo de síntese dos três tipos de conhecimento, em que o 

conhecimento pedagógico do conteúdo se renova com as experiências de sucesso e 

insucesso, com as ideias súbitas e intuições, ou ainda através da reflexão e do 

questionamento crítico da prática. 

É necessário que o professor ou o treinador encontre um modo de sintonizar-se com 

o aluno ou atleta de modo a tornar-se acessível e compreensível; que domine e conheça 

estratégias de representação da matéria; que conheça erros que, pelo carácter complexo da 

tarefa, são esperados aparecer na execução; que conheça os modos preconcebidos na 

realização da tarefa ou em relação a um conceito ou ideia e, ainda, que conheça variantes 

de facilidade ou dificuldade para a progressão e aquisição da matéria. 

Na investigação podem ser encontradas determinadas publicações onde o 

pensamento do professor, as suas teorias implícitas e a estrutura do seu conhecimento de 

base (Pérez & Saury, 1999) estão patentes. 



Revisão da Literatura 

 

11

 
Ficou claro que havia a necessidade de aprofundar o conhecimento em interligação 

com a prática, para além do conhecimento pedagógico geral e o conhecimento do conteúdo 

(Griffey & Housner, 1991; Siedentop & Eldar, 1989). Pode-se afirmar que estes estudos 

abriram caminho para a investigação da estrutura do conhecimento, que é bastante útil na 

prática do ensino. 

Além destes estudos, outros reportavam a forma como os professores adquiriam, 

elaboravam e transformavam o seu Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (CPC). 

As principais questões colocadas nos estudos eram: como é que é desenvolvido o 

CPC e de que forma é que a experiência no contexto escolar e a história pessoal do 

professor influencia o CPC (Graber, 1991; Rovegno, 1991; Rovegno & Bandhauer, 1997). 

Investigadores examinaram os efeitos de formação de professores, para 

compreender as dificuldades dos estudantes e dos professores estagiários de Educação 

Física na aquisição do conhecimento pedagógico do conteúdo. Nestas investigações, foram 

utilizados estudos de caso, observação participada e não participada e técnicas qualitativas 

como as entrevistas e variada documentação, quebrando assim com os métodos 

tradicionais para obtenção do conhecimento dos professores (Graber, 1991; Rovegno, 

1992).  

Graça (1997), a propósito  do tema do conhecimento pedagógico do conteúdo 

realiza um estudo alargado, apoiando-se no quadro conceptual de referência na estrutura 

conceptual de Grossman (1990). 

No âmbito da disciplina de Educação Física, o autor estudou as diversas 

componentes do conhecimento pedagógico do conteúdo para o ensino do basquetebol: 1) o 

conhecimento dos propósitos para o ensino do basquetebol na escola, ao nível do ensino 

secundário; 2) as concepções curriculares e formas de abordagem da modalidade 

perfilhadas; 3) o conhecimento das características típicas das respostas dos alunos à 

aprendizagem do basquetebol na escola. 

Dos factores acerca dos propósitos para o ensino, os professores do estudo, 

revelaram entre outros e com base na sua articulação os seguintes: (a) as crenças sobre as 

possibilidades e importância da disciplina no currículo/formação dos alunos e (b) a 

orientação face ao ensino da matéria. 
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Cada professor constrói um modelo curricular próprio do ensino do basquetebol, 

como estrutura suficientemente estabilizada, conferindo uma coerência global ao 

pensamento e à acção docente (Graça, 2002) . 

No mesmo âmbito de estudo, mas em contexto desportivo, Mesquita (1998b) 

elabora um estudo onde procura descrever a estruturação e organização das tarefas motoras 

no treino do voleibol no escalão de iniciados feminino. 

Os seus trabalhos permitem entender as características subjectivas da organização 

desse conhecimento e a forma como este se revela na prática.  

2.2.3. A Estruturação de Conteúdos 

Segundo Gimeno (1992), citado por Pacheco (1999) a lógica de organização deve 

obedecer  a uma duração intermédia de actividades práticas, utilizando métodos e materiais 

diversos acrescendo a necessidade de colaboração entre professores. 

Para o autor são três os critérios básicos de selecção dos conteúdos. Em primeiro 

lugar, tem que existir uma ligação de dependência entre as matérias ou área. Segundo, a 

ordenação dos conteúdos devem corresponder a temas de interesses dos alunos que 

provoquem uma investigação desencadeada por projectos realizados pelos alunos. Em 

terceiro, e por último, os temas devem corresponder a problemas ou serem de interesse 

social relevante. 

Num plano curricular, é possível uma abordagem preocupada em percorrer muitas 

matérias, que embora estejam organizadas hierarquicamente e sejam sequenciais, resultam 

num tratamento superficial dos conteúdos da matéria (articulação vertical), ou uma 

abordagem intencionalmente detalhada, preocupada em tratar com pormenor os conteúdos 

que se revelam mais significativos e formativos, supondo por isso várias actividades do 

mesmo nível de conhecimento (articulação horizontal). 

Zabalza (1992) aponta diferentes tipos de sequências de acordo com a importância 

dada a cada conteúdo e à duração disponível para a aprendizagem. 
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Dentro das sequências simples ou lineares existem: a sequência homogénea onde 

todos os conteúdos ou unidades têm a mesma importância; a sequência heterogénea onde 

existem diferenças quanto à importância atribuída aos conteúdos; a sequência equidistante 

onde o mesmo espaço de duração é concedido a todos os conteúdos; e a sequência não-

equidistante onde se estabelecem diferenças quanto ao tempo atribuído ou previsto. Aqui a  

importância da temática determina a duração do ensino. 

Nas sequências complexas encontramos a possibilidade de estabelecer variações 

quanto à equidistância e homogeneidade e assim encontramos, sequência complexa com 

alternativas onde aos alunos são dados não um, mas quatro caminho de decisão. 

Por último, surge a sequência complexa com rectroactividade que é uma ordenação 

onde se prevêem saltos para a frente e para trás, com a intenção de clarificar novos 

conceitos ou conhecimentos. Por outro lado, estas regressões concorrem para a 

consolidação e fixação dos conhecimentos. 

Na organização de conteúdos, segundo Pacheco (1999) podem seguir-se 4 

caminhos: i. áreas pluridisciplinares de ensino, ii. disciplinas, iii. núcleos temáticos ou 

unidades globais de aprendizagem e iv. projectos de trabalho: 

i. áreas pluridisciplinares: postula uma aprendizagem com abordagens por áreas 

pluridisciplinares e de modo articulado por áreas de conhecimento (e.g., a Geografia e a 

História; 

ii. disciplina: o ensino assenta numa estrutura por disciplinas ou matérias de 

estudo, distribuídas pelas áreas do conhecimento tradicionais, com fortes fronteiras entre as 

ciências. A crítica a este modelo reside justamente no facto de que é nestas fronteiras que o 

conhecimento cresce criando-se, assim, a verdadeira interdisciplinaridade. A consequência 

é tornar-se mais difícil para o aluno relacionar o conteúdo; 

iii. núcleos temáticos ou unidades globais de aprendizagem: partindo da ideia de 

interligação com as experiências e vivências dos alunos, os conteúdos são estruturados em 

núcleos temáticos ou em unidades globais de aprendizagem. Daí resulta numa abordagem 

verdadeiramente inter e pluridisciplinar; 

iv. projectos de trabalho: Baseiam-se numa organização de currículo centrado nas 

experiências e interesses dos alunos e com uma configuração prática . Assim, os alunos 

constróem o conhecimento, sendo eles próprios que activamente procuram desenvolver 

actividades do seu interesse. 
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Independentemente da forma de organizar os conteúdos, a ordenação da unidade 

psicopedagógica deve obedecer uma estrutura baseada em factores lógicos e psicológicos 

de: [próximo remoto]; [conhecido desconhecido]; [concreto abstracto] e [particular

geral]. 

Uma ideia fulcral é a de aprendizagem significativa, que surge em oposição à de 

aprendizagem mecânica, em que o conhecimento é memorizado sem que o aluno 

estabeleça relações entre a nova informação e aquela que já existe na sua estrutura 

cognitiva (Pacheco, 1999). 

A organização de conteúdos recorre à elaboração de mapas de conceitos. Estes 

foram desenvolvidos nos Estados Unidos pelos investigadores americanos Novak e Gowin, 

tendo como referência o trabalho de Ausubel que procura fundamentalmente explicar o 

processo de aprendizagem segundo a perspectiva do cognitivismo, i. e., procura descrever 

o que sucede quando o sujeito se situa e organiza o seu mundo (Pacheco, 1999) . 

O termo mapa mental refere-se às estruturas de conhecimento de um indivíduo e ao 

modo como a informação é processada e armazenada na memória, encontrando-se a 

possibilidade de associar conhecimentos armazenados por classes ou categorias, recrutados 

à medida que vão aparecendo estímulos nesse sentido, dando assim origem a um cada vez 

mais desenvolvido padrão de resposta. 

É portanto, esta capacidade de criar analogias e associações que devolvem a ideia 

de desenvolvimento à aprendizagem motora de modo organizado, sequencial e ordenado. 

Na ideia de mapeamento quatro princípios suportam o acto de aprender a ensinar: 

1. os indivíduos armazenam e organizam o conhecimento na memória em função de 

estruturas ou mapas mentais, 2. o conhecimento prévio sobre qualquer assunto e os 

esquemas de uma pessoa, determinam aquilo que pode ser aprendido, 3. a nova 

informação, para ser significativa, tem de se encontrar estruturada, de forma a activar um 

esquema já existente, 4. as diferenças em termos de esquemas são, pelo menos 

parcialmente, responsáveis pelas diferenças de desempenho em tarefas complexas como o 

ensino. 

À luz do parágrafo anterior, os conhecimentos prévios dos alunos são um factor 

determinante, já que são eles que explicam a sua estrutura cognitiva de memorização, da 

forma de relacionar matérias e de apreender novos conhecimentos. Podem, portanto, surgir 

diferentes tipos de sequências de conteúdos. 
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Nesta tarefa de mapear o conhecimento e tomar decisões, os professores e 

treinadores expertos apresentam formas diferentes de entender e atribuir importância a 

matérias e conteúdos relativamente aos professores e treinadores inexperientes (Arends, 

1995). 

Na realidade os expertos recorrem a analogias e metáforas que sabem estar de 

acordo com a estrutura do conhecimento do aluno ou atleta, permitindo assim que os 

mesmos ao tomar contacto com um novo conceito sejam capazes de distingui-los por 

associação e contraste com os conhecimentos anteriores, utilizando conceitos e palavras 

chave. 

2.2.4. As Estruturas do Conhecimento e a Estruturação dos Exercícios 

A propósito das actividades físicas, Vickers (1990) apresenta um modelo de 

estruturas do conhecimento (KS Model 

 

Knowledge Structures Model). As vantagens do 

modelo são: 1. ser originalmente elaborado e dirigido à actividade específica de ensinar e 

treinar actividades físicas, 2. goza do facto de ser aplicável a todas as modalidades 

desportivas, 3. a autora desenvolve o seu modelo centrado na aquisição de conhecimentos 

e técnicas de representação mental, bem como de estratégias para a hierarquização das 

habilidades físicas. 

Assim, segundo a autora existem dez linhas de orientação para o desenvolvimento 

da estrutura do conhecimento. O KS Model aceita a ideia de que o professor ou treinador 

estrutura melhor o conhecimento se partir duma abordagem específica e não a partir de 

conceitos gerais e abstractos, e que uma estrutura do conhecimento deve ser específica ao 

acto de ensinar e treinar uma determinada modalidade. Afirma, ainda que uma estrutura de 

conhecimento orienta o professor ou treinador para a expertise já que os conteúdos 

apresentados são sob a forma de conhecimentos condensados a partir de fontes de expertos. 

Por último, o conhecimento é categorizado em estruturas, declarativa e 

procedimental. Uma estrutura declarativa é aquela que identifica e indica a matéria 

específica de um desporto ou de uma actividade para finalidades de ensinar ou de treinar, 
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enquanto que uma estrutura procedimental é derivada da literatura do projecto instrucional, 

cognição, crescimento, desenvolvimento e de aprendizagem motora (Arends, 1995). 

Mesquita (1997) apresenta uma estruturação de exercícios, no quadro dos jogos 

colectivos, onde organiza todo o processo de ensino-aprendizagem e de instrução, bem 

como a elaboração do programa baseado em pressupostos de estruturas organizadas. Para 

esta autora ... o problema consiste em saber adaptar os conteúdos de treino às cargas e à 

dinâmica de resposta do jovem praticante, o que irá proporcionar aprendizagens 

consistentes e duradoiras...

 

(pp. 12 - 13). 

No modelo de estrutura de conhecimento, a organização de conteúdos concorre 

com os interesses e aptidões dos alunos bem como das próprias exigências do ensino, pelo 

que a capacidade que o professor tem em gerar analogias e metáforas que resultem em 

actividades de ensino-aprendizagens significativas, vai definir, em larga medida, a 

qualidade do processo instrucional, o que procuraremos explicar em seguida.  

2.2.5. A Instrução, as Progressões, o Refinamento e a Aplicação 

É reconhecido que a actividade do treinador é, enquanto função, uma missão que 

exige um conhecimento profundo de todo o processo de preparação desportiva (Mesquita, 

1997) e portanto, como anteriormente foi afirmado, os atletas constróem o seu próprio 

conhecimento, da matéria, estruturando-a e interpretando-a à luz do conhecimento que já 

possuem e em função da apresentação do conteúdo. 

Se da interpretação dos exercícios resulta o desempenho dos atletas, significa que a 

apresentação deve conter informações que esclareçam o atleta sobre o significado e 

importância do que vai ser aprendido, e a explicação dos exercícios deve, de forma clara, 

ajudar o atleta a compreender a aplicabilidade do exercício em situação de jogo. Embora 

várias estratégias sejam concorrentes para uma correcta e eficaz apresentação de 

exercícios, aquelas que se destacam na investigação além da explicação, são as 

demonstrações contextualizadas representadas de forma completa em oposição à forma 

parcial e demasiado descritiva, permitindo uma apropriação quer do ritmo de execução 
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quer dos aspectos críticos da sua execução. Também a utilização de palavras-chave que 

direcionam a atenção do atleta para o que é essencial no desempenho dos exercícios 

(Mesquita, 1998a). 

Significa, então, que o treinador deve entender o processo instruccional como um 

meio para desencadear e mediar os padrões comportamentais por ele pretendidos, dado que 

é através de actos mas também de palavras que se constitui o meio que o treinador dispõe 

para o estabelecimento da relação com o atleta. 

No modelo de Rink (1993), que decorre do modelo de instrução directa, é 

defendido que é da interacção da informação recebida com a interpretação que o atleta faz 

do exercício que resulta a resposta motora. Este modelo é firmado numa definição clara de 

objectivos e sequência de tarefas instrutivas bem organizadas, proporcionando aos alunos 

frequentes oportunidades e sucesso nas tarefas de aprendizagem. 

Na figura 3 é apresentado o modelo descritivo do conceito de Movement task 

desenvolvido pela autora a propósito da apresentação de tarefas motoras e das respostas 

dos atletas bem como a atitude do treinador.  

Apresentação da tarefa 
Procedimentos de organização da tarefa   

Tarefa Motora   Resposta do atleta 
à tarefa 

   

Treinador: Observação da resposta 
Treinador reorganiza a tarefa  

Figura 3  Tarefa Motora - Resposta do Atleta à Tarefa Proposta, (Rink, 1993) 

A estruturação dos exercícios deve obedecer a uma linha um equilíbrio entre a 

técnica desportiva e a táctica, sendo um estímulo capaz de desencadear, organizar e 

orientar os praticantes em direcção a um objectivo válido, específico e idêntico à lógica 

acontecimental da modalidade desportiva que se procura aprender, aperfeiçoar ou 

desenvolver (Castelo, 1994; Graça, 1999; Mesquita, 2004). 

A ideia central é de que não faz sentido o ensino da técnica desfasada da lógica 

acontecimental do jogo ou competição, i.e., o ensino da técnica deve aparecer em 

compromisso com o nível de prática competitiva apresentado pelo atleta. O exercício, 
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ainda que simplificado, não deve descaracterizar-se demasiado ao ponto de se perder a 

estrutura da lógica formal da competição. 

Para Rink (1993), o conceito de progressão aparece associado a uma articulação 

horizontal e vertical das tarefas a realizar. Na progressão horizontal, as actividades 

propostas pretendem explorar várias situações de lógica e ocorrências acontecimentais do 

mesmo nível (variantes), sendo denominada de progressão intratarefa. Na progressão 

vertical as actividades propostas pretendem uma passagem de nível, i. e., a passagem de 

uma tarefa para outra mais complexa sendo a progressão neste caso denominada de 

intertarefa. Esta articulação dá origem ao correcto estabelecimento do nível da tarefa, à 

quantidade e tipo de exercícios a empreender. 

Na abordagem das tarefas existe constantemente a necessidade de estabelecer uma 

associação de relações constantes entre o que foi adquirido e o que se pretende adquirir, 

onde a referência da perspectiva evolutiva está apensa ao antes e depois. 

Assim, no denominado quadro conceptual de Rink, surgem sequências de tarefas 

em ordem à: i. extensão, como sendo o volume ou dimensão do conteúdo a abordar; ii. 

profundidade, como sendo o nível de pormenor e de especificidade pretendido da tarefa e 

de cada conteúdo; iii. sequência, como sendo o que ensinar primeiro e o que ensinar 

depois, funcionando como elo de ligação entre exercícios do mesmo nível e de nível 

seguinte; iv. ênfase, como sendo o realce dado aquilo que se pretende exactamente para 

cada momento em relação a cada conteúdo (Mesquita, 2004). 

Aliado ao modelo de ensino para a compreensão (Teaching games for 

understanding) este modelo, designado por desenvolvimentista, auxilia o treinador 

permitindo-lhe aclarar os propósitos das habilidades técnicas com as necessidades 

contextuais dos praticantes. 

A autora (Rink, 1993) estabelece, em primeiro lugar, uma lógica de progressão das 

tarefas de acordo com níveis de prática sequencialmente mais complexos associados à 

qualidade da execução da tarefa dando origem ao segundo pilar do modelo, que é o 

conceito de refinamento. Este conceito é uma forma potente o foco central da tarefa, i. e. o 

treinador tem preocupação pela qualidade de desempenho nas tarefas e está orientado para 

a técnica dando realce aos aspectos determinantes da habilidade. Em terceiro e em último 

lugar, a investigadora apresenta o conceito de tarefas de aplicação associado à ideia de 

integração de experiências, como sendo a intencionalidade do treinador em criar situações 
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que validam a oportunidade dos atletas na aplicação dos conteúdos aprendidos, 

certificando concomitantemente à acção, o quê , o quando e porquê utilizar essas 

aprendizagens. A aplicação tem como enfoque a funcionalidade em situação real, 

significando para o atleta como uma oportunidade para aplicar as habilidades. 

Os exercícios propostos devem, portanto, ser enquadrados de modo a ser 

perceptível o seu grau de aplicação no jogo, pelo que os exercícios devem ser apresentados 

sob forma de unidades de matéria para a melhor apropriação das mesmas, sendo que a 

estrutura formal da modalidade em questão deverá estar presente de modo a um domínio 

técnico que produza efeitos práticos de jogar melhor (Mesquita, 1997). 

No estudo de Rink, French, & Tejeerdsma (1991) onde se pretendia verificar o 

efeito da utilização do refinamento das tarefas integradas nas etapas de progressão, nas 

aquisições finais dos praticantes, os resultados evidenciaram que os praticantes sujeitos a 

etapas de progressão com refinamento de tarefas, obtiveram níveis finais de resposta 

superiores. 

Proporcionar ao atleta experiências significativas e consistentes, procurar adequar 

as tarefas ao nível do praticante sem que haja uma diminuição do nível de exigência ou um 

aumento desproporcionado da complexidade requerida na realização da tarefa é algo nem 

sempre fácil (Mesquita, 2004).  

2.2.6. A Interferência Contextual e a Estruturação das Tarefas 

O conceito de interferência contextual dirige-se especificamente à forma variada de 

organização da prática, nomeadamente, à forma como é manipulada a sequência de ensaios 

durante a fase de aquisição da tarefa (Godinho, Barreiros, Melo, & Mendes, 2002). 

Ainda que procuremos que a organização do treino prepare o atleta para as 

possíveis solicitações decorrentes da ecologia do combate, de modo a este prever ou 

antecipar técnicas e movimentações, a verdade é que existem sempre situações imprevistas 

e, por isso, impossíveis de recriar no treino. Por esta razão, os atletas com sentido criativo 

normalmente obtêm situações mais vantajosas em situações com carácter de grande 

imprevisibilidade (Araújo, 2005) . 

A perspectiva emergente e que parece explicar de modo consistente o carácter 

efectivo desta, é a abordagem ecológica, que tem mostrado como a informação contextual 
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(e não apenas a que está na memória) constrange as acções do atleta durante o treino ou 

competição, i. e., a resposta do atleta às situações de treino ou competição não se resume a 

uma selecção de respostas previamente armazenadas, constituindo como padrões de 

resposta quando seleccionadas, no fundo o que está em causa é uma auto-organização do 

indivíduo em função do seu conhecimento e ao modo como este avalia a situação com que 

se confronta e elabora uma resposta

 

(Araújo, 2005, p. 30). 

Então como é que se treina para que as acções dos atletas sejam cada vez mais 

adequadas ao seu envolvimento no jogo (acções esperadas) por um lado, e que permitam 

um elevado grau de liberdade e de decisão por outro? 

Durante muito tempo, os estudos assentaram numa dualidade em que num extremo 

estava a técnica e, no outro, a táctica. Na primeira, a perspectiva (a da técnica) era 

demasiado analítica e estava assente no ensino quase exclusivo da técnica resultando em 

situações descontextualizadas e sem significado em contexto real, já que pela sua situação 

tão espartilhada era difícil a transferência para a situação de jogo . Na segunda 

perspectiva (a da táctica), o ênfase era dado a uma aprendizagem em situações de prática 

em quase exclusividade de situações formais de jogo. Esta abordagem aduzia o atleta em 

situações de confusão por ser independente do nível de domínio técnico, colocando-o 

perante situações de extensa e demasiada complexidade (Mesquita, 2005). 

A questão colocada tem vindo a ser materializada em estudos que procuram 

exprimir um modelo de ensino em congruência com a lógica da competição (Mesquita, 

2004), aceitando que o ensino com dominante técnica ou dominante táctica conduz a um 

desacerto entre elas pelo que, o desejável é um acoplamento entre ambas, quer dizer, um 

aliar de actividades de aprendizagem que permitam ao atleta uma experiência rica em 

situações de percepção e acção. 

Obviamente que o desporto apresenta, em cada modalidade, contextos muito ricos 

de análise, pelo que a ecologia da competição é determinante para a compreensão do 

desempenho eficaz dos indivíduos em acção. Mesmo assim, será útil procurar compreender 

como os atletas elaboram mentalmente as suas decisões, quando submetidos a diferentes 

programas de treino, com diferentes níveis de interferência contextual (Araújo, 2005). 

Os estudos têm vindo a demonstrar que a prática em situações de grande 

interferência contextual, recorrendo à prática de habilidades em condições variáveis, 

produzem fortes transferências nas aprendizagens transponíveis para situações naturais de 
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jogo por oposição a situações de baixa interferência contextual e prática de habilidades em 

condições constantes (Lee e Magill, 1983); Shea e Morgan 1979 citados por Mesquita, 

(2004). Todavia, estudos realizados noutras modalidades, (Farrow & Maschette, (1997); 

Hebert, Landin e Solmon (1996) não corroboram de forma inequívoca estas conclusões 

quando o contexto é a situação formal de jogo e de elevada interferência contextual. 

Estudos recentes, onde os praticantes foram sujeitos a condições moderadas de 

interferência contextual, revelaram níveis de evolução superiores substanciando a 

necessidade das tarefas de aprendizagem serem modeladas (Graça & Mesquita, 2002). 

Em desportos de destrezas abertas e contexto imprevisível (Vickers, 1990) como 

é o caso da Luta, a decisão está assente em saber que técnicas a utilizar a cada momento 

que o combate se realiza, dado que este se modifica em função do adversário e das suas 

acções, do árbitro e até dos aspectos envolventes à competição. 

A este propósito, Mesquita (2004) alude à importância das habilidades técnicas 

no contexto dos jogos desportivos colectivos, como sendo desejável que qualquer tipo de 

tarefa seja praticada em condições, ainda que facilitadoras, tenham um grau de 

interferência que promovam a apropriação da técnica próximo das condições reais de jogo, 

portanto, com situações de aleatoriedade. No entanto, ressalva que, na formação inicial do 

atleta, a prática deve ser realizada sem qualquer tipo de interferência, pelo que as 

progressões devem ser realizadas de modo a conter simultaneamente situações de prática 

orientadas para a habilidade pura e em situações contextualizadas com o jogo.  

Complementarmente, Barreto (2002) afirma que mesmo substanciados pela 

premissa de que o atleta deve ser colocado em situação de jogo e que a partir daí sejam 

introduzidas as habilidades técnicas, a verdade é que o modelo de ensino para a 

compreensão só vive se o atleta já dominar e conseguir executar um conjunto de acções 

que o fazem progredir em direcção ao objectivo formal do jogo, como o golo, o encestar e 

no caso da luta procurar colocar o seu companheiro de costas voltadas para o tapete. 

O que torna possível esta acção de ligação, i. e., conseguir uma acção simultânea 

de comportamento táctico e habilidade técnica, é o domínio de habilidades técnicas de base 

que devem ser executadas com um mínimo de eficiência motora. Assim, apresentamos de 

seguida, o contexto em que a luta ocorre as suas habilidades de base bem como as visões 

mais comuns para o seu ensino. 
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2.2.7. Caracterização das Acções Técnicas da Luta 

A evolução técnica da modalidade foi tão marcante que levou a uma diferenciação 

de estilos de ataque e defesa. Numa fase inicial, haviam aqueles que preferiam o uso de 

técnicas recorrendo mais à acção de braços e de tronco e outros que preferiam o uso de 

pernas em conjunto com acções de braços. Mais tarde, esta diferença tornou-se tão 

evidente que deu origem a duas especialidades de luta no quadro de competição, resultando 

assim a Luta Livre-olímpica onde é permitido agarrar as pernas do adversário e empregar 

activamente as pernas na execução de todas as acções e a Luta Greco 

 

Romana, onde 

são formalmente interditas as acções ofensivas abaixo da cintura e a utilização activa das 

pernas na execução de todas as técnicas (Corneanu, Dmowski, & Neri, 1986). É esta 

distinção que deu origem ao nome da Federação Internacional de Lutas Associadas (FILA) 

e consequentemente se reflectiu nas federações nacionais, como é o caso da Federação 

Portuguesa de Lutas Amadoras. 

A nomenclatura na Luta tem cerca de 100 técnicas, tornando impensável a 

assimilação de todas elas, se não se procurar organizá-las em grupos, tipos e classes. Só 

com a compreensão das características comuns entre elas foi possível de algum modo criar 

sistemas, categorias de técnicas e habilidades básicas da Luta (Petrov, 1986). 

Numa tentativa de contribuir para o raciocínio e sistematização dos conteúdos 

Martins & Peixoto (2004) com base no trabalho de Mysnyk, Davis, & Simpson (1994) 

estabeleceram um conjunto de premissas para a classificação dos actos motores da 

modalidade. Assim as Lutas Amadoras são: 

 

Um desporto de estrutura técnica com destrezas abertas; 

 

Técnicas executadas em diferentes situações, com variações do contexto e com 

diferentes adversários; 

 

Muitas técnicas possíveis de acordo com a situação. 

o As Lutas Amadoras como Desporto de Situação: 

 

Domínio de várias técnicas diferenciadas; 

 

Grande precisão de movimentos, com empenho intenso da força e economia de 

todo o processo motor; 

 

Execução de acções de modo a que o adversário compreenda o mais tarde possível 

aquilo que se pretende fazer; 
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Execução de técnicas em diferentes situações e diferente condições (movimentos 

mais velozes, maior oposição, mudanças de velocidade). 

o O Objectivo Formal do combate: 

 
Vencer a oposição de um adversário, utilizando uma série de técnicas codificadas 

num sistema pontual, porque o meio de alcançar o objectivo não é a utilização de 

uma técnica, mas sim a obtenção de vantagens que têm como referencial o 

adversário, de modo a colocá-lo de costas em contacto com o tapete, durante pelo 

menos um segundo. 

o Através de: 

 

Projecções de grande amplitude obtendo o assentamento directo; 

 

Vitória aos pontos no final do combate.  

Os comportamentos, nas actividades, dão origem aos conteúdos característicos que 

nos podem levar a considerar as diversas categorias e consequentemente a estruturação de 

taxinomia. Esses comportamentos podem ser definidos em função dos níveis de integração 

dentro da actividade, determinando o objecto de forma particular. Os termos das 

actividades desportivas têm sido desenvolvidos essencialmente através do gesto técnico, da 

sua estrutura com o movimento ou da sua relação com o contexto (Peixoto, 1997). Nessa 

medida, apresentamos o modelo estrutural e estruturante do pensamento, a partir  do nome 

das técnicas de luta. 

2.2.8. O Nome das Técnicas nas Lutas Amadoras 

Embora existam nomes correntes utilizados pelos treinadores, atletas e árbitros, 

para designar as acções utilizadas para combater e treinar, a verdade é que está longe de ser 

consentânea a terminologia nesta modalidade. A situação é tão crítica que existem 

diferenças de termos de região para região dentro do mesmo espaço linguístico. No 

entanto, é reconhecida a necessidade de encontrar uma linguagem sistematizada já que esta 

possibilitará a criação de condições para um desenvolvimento teórico e prático baseado no 

conhecimento científico, possibilitando a estruturação e unificação de conhecimentos que 
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contribuirão, com certeza, para a compreensão de acções técnicas que hoje não somos 

capazes de descrever ou prescrever em situação real de combate de Luta. 

Para conseguir descrever de modo satisfatório, as acções decorrentes das execuções 

técnicas, era necessário compreender quais os aspectos a descrever e de que modo se 

relacionam entre si (Corneanu, Dmowski, & Neri, 1986). Assim, numa perspectiva de 

responder a esta questão, foram observadas as acções decorrentes dos combates 

percebendo-se que é possível realizar técnicas em pé e técnicas no solo, dando origem a 

um período de observação de luta em pé e outro no solo (Martins & Peixoto, 2004). 

Observadas as técnicas em pé compreendeu-se que, independentemente de outras acções, o 

comportamento dos apoios assumia duas possibilidades. Significa que, por acção dos 

lutadores, as costas eram voltadas para o tapete utilizando técnicas onde os apoios 

abandonavam o contacto com o tapete simultaneamente (com fase de voo) ou 

alternadamente (sem fase de voo) e, portanto, às primeiras foi atribuído o nome de 

Projecções e às segundas Derrubes. Outras técnicas (sem fase de voo) eram ainda 

utilizadas para enviar o lutador para o solo sem que este chegasse ao tapete de costas, a 

posição inicial era frontal para o seu adversário, passando essas a ser designadas por 

Desequilíbrios e Puxadas ao solo. 

Nas técnicas no solo e da observação resultou que, independentemente de outras 

acções, aquilo que era comum a todas as acções, era o facto do corpo girar em torno de um 

eixo. Assim, foi atribuído o nome rotações, às acções técnicas onde o corpo gira em torno 

do eixo longitudinal. Às acções técnicas onde o corpo girava em torno do eixo transversal 

foi atribuído o nome rolamentos. 

Todavia, não era ainda possível diferenciar todas as técnicas possíveis de realizar, 

pelo que a observação continuou e assim foi percebido que todas as técnicas tinham uma 

direcção: anterior, posterior e lateral. Foi percebido, também, que previamente à acção 

propriamente dita, em todas as técnicas era utilizada uma forma de controlo. Carecia agora 

uma forma de descrever a fase que dava origem a projectar, derrubar, rolar e rodar. Da 

observação resultou a descrição cinemática do modelo mecânico utilizado. 

Em conclusão, os nomes das técnicas da luta, de acordo com uma lógica descritiva, 

apresenta uma utilidade dupla, já que, desta forma, é possível construir o nome a partir 

duma observação sistemática e modelada para a compreensão dos fenómenos e variáveis 

que intervêm no desempenho e, ao mesmo tempo, é possível executar tecnicamente uma 
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acção técnica ofensiva desconhecida a partir do nome. Na figura 5, são apresentadas as 

fases e sequência segundo a qual é sugerida uma forma de aplicação eficiente do modelo 

proposto.  

Grupo 
Técnico 

 

Direcção 

 

Forma de 
controlo 

 

Descrição do 
modelo 
mecânico 

Figura 4- Modelo descritivo das acções técnicas adaptado de Martins & Peixoto (2004) 
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2.2.9. As Habilidades Básicas da Luta 

Num esforço de uniformizar o ensino da luta, a Federação Internacional de Lutas 

Associadas (FILA) editou vários manuais de técnicas que considerou como fundamentais 

para uma correcta aprendizagem da modalidade (Mysnyk, Davis, & Simpson, 1994; 

Petrov, 1975, 1986, 1995, 1999; Rothert & Tepper, 1990; Sasahara, 1972; Shahmuradov, 

1996). Nesses manuais, procuraram-se definir, além de acções técnicas ofensivas e 

defensivas, as habilidades de suporte ao acto técnico. A proposta é abrangente, já que as 

habilidades indicadas são gerais, i. e., estão indicadas para as duas especialidades de luta: a 

livre olímpica e a greco-romana. Adiante identificamos e apresentamos a sua definição.  

2.2.9.1. As pegas 

Existem várias formas de realizar pegas, definindo-se o tipo de pegas em função do 

modo como as mãos estão juntas. São as formas como o lutador contacta com o seu 

opositor utilizando os braços em volta do seu corpo, podendo ou não ter um ou os dois 

braços intercalados, as mãos servindo para fechar o cerco em volta do mesmo. As mais 

usuais são as pegas de cadeado em que estas estão em contacto uma com a outra com a 

palma da mão e os dedos em sentido contrário e enrolados sobre si; a pega cruzada também 

é bastante utilizada especialmente em técnicas no solo e, como o nome indica, os braços 

estão cruzados e as mãos em forma de concha sobrepõem os antebraços.   

2.2.9.2. Formas de controlo 

Designam-se também por agarrar o adversário e referem-se ao modo como o 

lutador agarra o companheiro de forma a inviabilizar as suas acções ofensivas. De modo 

geral, todas as técnicas são precedidas por uma forma de controlo. São também utilizadas 

para garantir um certo ascendente sobre o adversário e precede a acção técnica 

propriamente dita. Existem várias formas: as mais usuais são o controlo do braço por 

dentro, controlo de braço por fora, controlo de cabeça e braço, controlo de cintura e 

controlo de cintura às avessas, controlo da perna por dentro, controlo da perna por fora e, 

ainda controlo duplo de braços e ou de pernas.  
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2.2.9.3. Posição fundamental em pé 

O lutador está em pé com os pés paralelos ou um deles ligeiramente adiantado, as 

pernas estão flectidas e os braços, também flectidos, estão dirigidos para a frente. É nesta 

posição que se dá início ao combate. De acordo com a altura existem três posições 

possíveis: a alta, média e baixa. O critério é a relação do cotovelo em relação à cintura 

pélvica, portanto, é alta se estiver acima, é média se estiver em frente e é baixa se estiver 

abaixo desta. A posição alta é indicada à especialidade de greco-romana, a baixa é mais 

utilizada na especialidade de livre olímpica e a média é considerada uma posição de 

transição e utilizada pelas duas especialidades. É também a posição inicial em pé.  

2.2.9.4. Posição fundamental no solo 

O lutador está numa posição de quadrúpedia no solo, com a cabeça levantada e 

dirigida para a frente. Os joelhos devem distar em, pelo menos vinte centímetros dos 

cotovelos e as pernas devem estar afastadas.  

2.2.9.5. Posição inicial no solo 

O lutador pode estar em pé, de joelhos ou com apenas um joelho, devendo-se 

colocar as mãos unidas pelos polegares em contacto com as costas do adversário.  

2.2.9.6. Os deslocamentos 

Os deslocamentos são a forma como o lutador se movimenta no tapete. Devem ser 

rasantes ao tapete sem troca de apoios, pernas flectidas e sempre de frente para o seu 

adversário de modo a manter uma posição equilibrada. Existem deslocamentos em pé e no 

solo em todas as direcções.  

2.2.9.7. As puxadas ao solo 

As puxadas ao solo são acções técnicas ofensivas em que o adversário é atirado 

para o solo, numa trajectória circular frontalmente e num plano horizontal.  
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2.2.9.8. As projecções 

As projecções são acções técnicas ofensivas resultantes da acção de um dos 

lutadores onde o seu adversário abandona o contacto dos apoios com o tapete 

simultaneamente e recebe o tapete de costas, de lado ou de frente.  

2.2.9.9. Os derrubes 

Os derrubes são acções técnicas ofensivas, resultantes da acção de um dos lutadores 

em que o seu adversário abandona o contacto dos apoios com o tapete alternadamente e 

recebe o tapete de costas, de lado, ou de frente.  

2.2.9.10. Os rolamentos 

Os rolamentos são acções técnicas ofensivas, resultantes da acção de um dos 

lutadores em que o adversário gira em torno do eixo transversal.  

2.2.9.11. As rotações 

As rotações são acções técnicas ofensivas, resultantes da acção de um dos lutadores 

em que o adversário gira em torno do eixo longitudinal. 

2.2.10. As metodologias de ensino da Luta 

É condição na Luta treinar para competir. Nesta óptica qualquer praticante de luta 

que pretenda participar em competições e atingir bons resultados, deverá sujeitar-se a um 

processo de treino, durante um período de tempo bastante prolongado (Torres, 1987a, p. 

65). 

As questões relacionadas com o treino e ensino da técnica nas lutas amadoras estão 

apensas há ideia de que a técnica é o meio privilegiado que o lutador possui ao seu 

alcance, para resolver os problemas com que se depara quando combate (Torres, 1987b, p. 

79). Neste modelo, o aluno está preparado para a aprendizagem técnica após ter passado 

por um período de desenvolvimento multilateral significativo. Estas experiências devem 

possuir um elevado número de situações transferíveis para a modalidade, facilitando assim 
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a apropriação dos gestos específicos da modalidade, bem como o objectivo de reduzir as 

probabilidades de lesões consequentes de execuções incorrectas. O ensino deverá 

processar-se por grupos que possuem afinidades estruturais entre si, falando-se, a este 

propósito, de famílias de técnicas (Sasahara, 1972; Torres, 1987b). Numa fase inicial, as 

projecções de grande amplitude devem ser evitadas e a luta no solo é o centro de atenção 

para esta aprendizagem (Petrov, 1975). 

Os treinadores de Luta quando inquiridos sobre a idade de iniciação à competição 

formal, consideraram que a idade deve mediar entre os 7 e os 12 anos, portanto, em média, 

os 9 anos de idade. Este período deve ser precedido por um período de preparação de cerca 

de 2 anos. Denotaram uma preocupação no aumento progressivo da carga, revelando uma 

preocupação a longo prazo com a carreira dos seus atletas. Foi notado, também, que apesar 

desta preocupação, não foram reveladas pelos treinadores, intenções de organização ou 

planeamento do factor técnico (Pinto, 1994). Nesta dimensão e quando inquiridos sobre 

organização de conteúdos, os treinadores tomaram direcções diferentes; aqueles 

treinadores que operavam em núcleos de luta na escola revelaram uma preocupação 

marcante para o desenvolvimento e formação do praticante, declarando que as actividades 

eram compostas de jogos de ataque e defesa, jogos ou formas jogadas de cooperação, 

valorizando um clima positivo onde o contacto e a segurança do praticante é muito 

importante. 

Por outro lado, aqueles treinadores que pertenciam aos clubes com maior tradição e 

num ambiente fora da escola, atribuíram importância às técnicas como um objectivo a 

ultrapassar orientado para a competição, sendo que a mesma dimensão era apreciada em 

função das vitórias e derrotas e ao atleta é pedido que se supere. As actividades são 

compostas essencialmente por técnica e combate. 

Torres, (1987a) aponta como causa maior do abandono desportivo nesta 

modalidade, a desvalorização do sentido de aprendizagem utilizando progressões e 

momentos progressivos de aprendizagem técnica associados à dificuldade da tarefa e que 

não são controlados pelo praticante. No seu entender, os jovens não são a questão central 

na luta. ... Não está definida na modalidade, um conjunto de destrezas específicas 

ordenadas de forma crescente segundo o nível e complexidade, essenciais aos imperativos 

práticos de organização, planificação, avaliação e preparação dos praticantes ao longo da 

sua carreira desportiva

 

(Torres, 1997, p. 172). 
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Esta asserção reforça e renova a necessidade em efectuar a dissertação que 

apresentamos. Ao processo de ensino-aprendizagem tem de chegar o conhecimento 

actualizado das ciências que suportam e fundamentam as intervenções pedagógicas de 

todos os agentes que formam e educam as crianças e os jovens do nosso país (Lima, 1989). 

Pensamos que poderá constituir-se como uma oportunidade em criar sucesso na 

aprendizagem e ao mesmo tempo aumentar a motivação para esta modalidade através da 

assunção de que os jovens têm ritmos diferentes de aprendizagem, pelo que o domínio dos 

movimentos fundamentais para os movimentos desportivos específicos mais complexos, de 

acordo com os níveis de exigência técnica, deverá ser um processo intencional e 

organizado. 
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3. MÉTODO 

3.1. INTRODUÇÃO 

A metodologia qualitativa pode ser utilizada com diversos objectivos: descrever 

contextos, descrever e entender comportamentos, revelar pensamentos e atitudes. Nestes 

trabalhos, a utilização de estudos de caso, permite revelar e compreender melhor cada uma 

das realidades descritas e em alguns casos permite generalizar para situações análogas. No 

entanto, a principal função é reflectir com maior clareza e profundidade. Tentam, portanto, 

compreender o processo mediante o qual os indivíduos constróem significados e em que 

consistem esses significados. Por outro lado, se o objectivo do estudo for a construção de 

uma matriz de compreensão que fundamente a construção de teoria (grounded theory) a 

metodologia seguida tem sido a de utilizar estudos do tipo casos múltiplos em que os 

sujeitos reflectem o constructo em estudo. Assentam a sua selecção dos participantes com 

base em critérios de diversidade do local de origem e, ou pertencerem à classe onde o 

fenómeno tem maior expressão, como por exemplo, indivíduos experts com alguma forma 

de conhecimento, matéria, comportamento, crença ou valor (Bogdan & Bilken, 1994). 

Este método de pesquisa assegura a inclusão de vários tipos de indivíduos, mas 

não lhe diz quantos ou em que proporção esses tipos aparecem na população. O método de 

amostragem na indução analítica designa-se por amostragem de conveniência. Decide-se 

pela inclusão de indivíduos particulares porque se pensa que estes facilitam a expansão da 

teoria em formação (Bogdan & Biklen, 1994, p. 101) 

Nesta perspectiva, esta dissertação envolve a realização de um estudo de casos 

múltiplos, realizando um inquérito empírico acerca do que pensam os treinadores experts  

oriundos de Portugal, Espanha e Cuba sobre o ensino da Luta. 

3.2. OBJECTIVOS 

Pretendemos com este estudo indagar aquilo que os treinadores consideram 

essencial prescrever para a construção do repertório dos seus atletas. 

Procuraremos, determinar as características específicas do conhecimento acerca das 

concepções e metodologias no processo de ensino-aprendizagem com jovens de diferentes 
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escalões etários e níveis de conhecimento, respondendo a um conjunto de questões 

conducentes ao modo de conceber o ensino da Luta. 

3.3. PARTICIPANTES 

Participaram 6 treinadores de Luta das camadas de formação e escalão elite. A sua 

escolha assentou nos seguintes critérios: 

 

Detentores do curso de treinadores de Luta (Nível II) e estando presentemente 

a ministrar treino; 

 

Reconhecidos e indicados pelos seus pares; 

 

Resultados desportivos como treinadores; 

 

Currículo desportivo como atleta. 

 

Habilitações académicas, sendo preferencialmente licenciados em Educação 

Física e Desporto; 

 

Artigos técnico-científicos publicados em revistas da especialidade.  

Os participantes eram todos do género masculino, com idades compreendidas entre 

os  32 e 54 anos. O intervalo de prática, enquanto atletas, variou entre os 10 e os 22 anos. 

Todos os treinadores portugueses detêm o curso de treinadores Nível II da Federação 

Portuguesa de Luta, sendo todos eles formadores dos cursos de treinadores da Federação 

Portuguesa de Luta e dois licenciados em Educação Física. Quanto aos outros três, o 

treinador cubano tem licenciatura em Engenharia Industrial e mestrado em Treino de Alto 

Rendimento pela Universidade de Havana, os treinadores espanhóis, um é bacharel em 

Educação Física, o outro tem o 12º ano de escolaridade.  

O tempo de experiência profissional enquanto treinadores de Luta varia entre os 6 

anos até aos 29 anos. 

As características detalhadas dos participantes são apresentadas no quadro 1, 2 e 3.      
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Quadro 1 - Características dos Participantes (Género, Idade, Nível Escolaridade, Formação Federativa) 

Escolaridade Formação Federativa 

 
Género Idade 

Superior 
Não 

Superior Nacional Internacional 

Treinador A Masc. 33  
9º ano 
Escolaridade 

II  
Curso de Mestre de Luta 
pela Escola Superior de 
Luta em Roma 

Treinador B Masc. 32 
Licenciatura em 
Ciências do Desporto  

II   
Curso de Mestre de Luta 
pela Escola Superior de 
Luta em Roma 

Treinador C  Masc. 35 

Licenciatura em 
Ciências do Desporto  
Mestrado em 
Psicologia do 
Desporto  

II  
Curso de Mestre de Luta 
pela Escola Superior de 
Luta em Roma 

Treinador D Masc. 53  
Licenciatura em 
Engenharia Industrial 
Mestrado em Treino 
Alto Rendimento  

Especialista 
Formador FILA para a 
América latina 

Treinador E Masc. 34  
12º ano 
Escolaridade 

II  
Curso de Mestre de Luta 
pela Escola Superior de 
Luta em Roma 

Treinador F Masc. 39  Bacharelato em 
Educação Física  

II  
Curso de Mestre de Luta 
pela Escola Superior de 
Luta em Roma 

  

Quadro 2 - Características dos Participantes (Enquanto Treinador)   

Experiência como TREINADOR  

 

Tempo Exp. 
Profissional Títulos conquistados Presenças em competições de destaque 

Treinador A 6 anos 
Campeões de Portugal em vários escalões 
etários com maior incidência nos escalões 
de formação  

11º lugar Camp. Europa de Séniores; 
8º, 9º e 12º lugares Camp. Europa de Juniores; Várias 
medalhas de ouro em competições internacionais nos 
escalões de cadetes, juniores e seniores. 

Treinador B 6 anos 
Campeões de Portugal em vários escalões 
etários com maior incidência nos escalões 
de formação femininos.  

4º lugar no Camp. Europa de cadetes fem; 
6º e 7º lugar no Camp. Europeu de cadetes fem; 
Várias medalhas de ouro em grandes prémios 
internacionais. 

Treinador C 13 anos 

Vitória colectiva no Torneio Internacional 
Cidade de Almada 2003 (Torneio 
reconhecido pela Federação Internacional - 
FILA); 
Vitória colectiva no I Grande Prémio da 
Juventude  Rio Maior 2004 (Torneio 
FILA)  

5 resultados no TOP-10 de Campeonatos da Europa ou 
Mundo (2 - luta Greco-romana(GR), 3 - luta feminina (LF)) 
82 medalhas em Torneios Internacionais FILA (68  GR; 14 
LF) 
Jogos Olímpicos de Atenas (60Kg  Hugo Passos) 
Jogos mundiais da Juventude 
Campeonato da Europa de Seniores (2X) 
Campeonato Mundo de seniores (1X) 

Treinador D 29 anos 

3 campeões olímpicos em 1992 
21 campeões do mundo 
10 de prata em camp. do mundo + 7 de 
bronze 
1 medalha de prata no camp. da Europa de 
Juniores 

> 180 medalhas em Torneios FILA 

Treinador E 
8 anos   

3 campeões de Espanha  9 participações no Camp. Europa de cadetes, juniores e 
seniores 

Treinador F 12 anos 

9º lugar em Jogos olímpicos 
5º lugar em Camp. Mundo 
5º lugar em Camp. Europa 
Vários campeões de Espanha 

25 presenças em campeonatos do Mundo e Europeus 
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Quadro 3 - Características dos Participantes (Enquanto Atleta)  

Experiência como ATLETA 

 
Tempo 

praticante 
Tempo 

competidor Títulos conquistados Resultados e presenças em 
competições de destaque 

Treinador A 22 anos 22 anos 

Várias vezes campeão 
nacional Ind. nas 
especialidades de Greco-
romana (GR) e Livre-
olímpica (LO) entre 1980 e 
2001 

Presença olímpica em Atlanta 96 
8º lugar Camp. da Europa - Seniores 
10º lugar Camp. Mundo  Seniores 
10º lugar Camp. Europa - Juniores 

Treinador B 21 anos 21 anos 

Várias vezes campeão 
nacional Ind. nas 
especialidades de GR e LO 
entre 1986 e 2001  

6º lugar Camp. da Europa 98  Seniores 
6º lugar Camp. Mundo 93  Esperanças 
13º lugar Trofeu Milone  Seniores 
1º lugar Tor. Inter. Cidade Almada 91,93,96,97 e 
98 
2º lugar Tor. Inter. Cidade Almada 99 
Presenças Camp. Mundo 91,93,94,94,97,99

 

Seniores 
Presenças Camp. Europa 91/ 98, 2000 e 2001-
Seniores 
Presenças em Grand Prix Hungria, Austria e 
Acropole 
Presenças Camp. Mundo 92  Juniores 
Presenças Camp. Mundo 91  Esperanças 

Treinador C 10 anos 10 anos  

4 vezes campeão nacional 
Ind. GR 
3 vezes campeão nacional 
Ind. LO 
5 vezes campeão regional Ind. 
GR 
4 vezes campeão nacional 
Ind. LO  

13º lugar Camp. Mundo 90  Seniores 
Presença Camp. do Europa GR-Seniores 
11 presenças em finais de Camp. Nacional GR -
Seniores 

Treinador D 14 anos 14 anos 

1 vez Campeão Mundial 
Universitário 
3 vezes campeão pan-
americano 
4 vezes vencedor dos Juegos 
da Amistad Várias vezes 
campeão nacional de Cuba 
Ind. nas especialidade de GR 
e LO 

18 presenças em Campeonatos do Mundo e Pan-
americanos e Juegos da Amistad 

Treinador E 20 anos 20 anos  

Vice campeão do mundo na 
especialidade de GR 
7 vezes campeão nacional 
Ind. Espanha na especialidade 
de GR 

Presença olímpica em Barcelona 92 
8º lugar Camp. Europa 

 

Seniores 
5º lugar nos Jogos do Mediterrâneo 
35 presenças em Torneios Internacionas 

Treinador F 10 anos 10 anos 
6 vezes campeão nacional. 
Espanha Ind. na especialidade 
de GR 

Presença olímpica em Barcelona 92 
7º lugar Camp. Europa 91  Seniores 
5 presenças Camp. Europa  Seniores 
4 presenças em Camp. Mundo - Seniores 

3.4. VARIÁVEIS 

Os dados que se pretendem obter neste trabalho são de natureza descritiva. 

Estudam-se as decisões que os treinadores tomam acerca das metodologias que indicam no 
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ensino da luta, significando portanto, que não se espera confirmar teorias ou confirmar 

suspeitas quanto a questões prévias em que se autenticam respostas ou hipóteses. 

Todavia, há que identificar variáveis no sentido de investigar os fenómenos em 

toda a sua complexidade e em contexto natural (Bardin, 2004). 

Assim, as variáveis do estudo são as que a seguir se apresentam. 

Fontes de Conhecimento 

 

diz respeito à proveniência do conhecimento 

especializado para o ensino e treino da Luta: a experiência como praticante e/ou 

competidor, a frequência de cursos de formação de treinadores de Luta, a experiência e a 

reflexão da prática do ensino e do treino, a formação académica, os conhecimentos 

adquiridos por contactos com outros treinadores, o auto-estudo e a consulta de literatura da 

especialidade/modalidade (Graça, 1997). 

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK)  abarca o conhecimento relativo 

aos tópicos mais regularmente ensinados e treinados na formação de uma determinada 

modalidade, ou seja, todos os conhecimentos que permitem tornar a matéria inteligível e 

passível de ser aprendida pelos atletas através de analogias, ilustrações, exemplos, 

explicações e demonstrações. Não indexa directamente qualquer categoria uma vez que 

estas aparecem dentro das suas sub-categorias (Graça, 1997). 

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo/Curriculum 

 

este compreende o 

conhecimento dos meios curriculares disponíveis para o ensino e treino da Luta, a 

articulação horizontal e vertical dos conteúdos e das progressões da Luta permitindo aceder 

à sua forma de organização, sequência e conexão dos conteúdos num ou em vários 

determinados escalões etários e/ou níveis de prática, assim como, da utilização combinada 

das duas articulações (extensão), capacita o treinador para fazer as escolhas adequadas face 

aos condicionalismos externos e imprevistos (Graça, 1997; Rink, 1993). 

Conhecimento pedagógico do conteúdo/Estratégias 

 

engloba as actividades, as 

experiências, os materiais e explicações adequadas para o ensino dos diferentes conteúdos, 

assim como, todo o repertório de imagens, metáforas e analogias para a representação da 

matéria. Compreende o conhecimento das estratégias de instrução e formas de 

representação para o ensino de determinados tópicos da matéria (Graça, 1997). 

Instrumento  
No sentido de garantir um certo grau de comparação entre os dados obtidos, 

utilizámos uma entrevista em profundidade com guião semi-estruturado com o intuito de 
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recolher detalhadamente mas com um certo grau de flexibilidade (resposta aberta) o que 

pensam os participantes do estudo. 

A partir do modelo de Grossman (1990) sobre o conhecimento profissional para o 

ensino utilizámos um guião de entrevista adaptado por Graça (1997). Tendo por base o 

quadro teórico de Rink (1993) para a organização de conteúdos, na análise das tarefas e 

informações relativas ao currículo e aos aspectos de natureza pedagógica implicados no 

processo de instrução, foi construído um guião para análise do conhecimento do treinador.   

O guião da entrevista enuncia os temas específicos a abordar, com a finalidade de 

levar o entrevistado a aprofundar o seu pensamento ou a explorar uma questão de que não 

fala de forma espontânea. No quadro 4 é apresentada a sua organização de acordo com o 

quadro conceptual estabelecido.  

Quadro 4 - Guião da Entrevista  

Questões  

1. De que fontes provém aquilo que sabe hoje sobre a Luta? Que peso/importância atribuiria a cada 
uma delas? 

2. Para si que conhecimentos é que um perito em luta tem de possuir? 
3. Quais as técnicas de base desta modalidade? 
4. Quais as técnicas consideradas mais avançadas desta modalidade? 
5. No ensino das técnicas julga que deve ser considerado o escalão etário e o nível de prática? Se sim, 

porquê? 
6. Quais são as técnicas alvo de aprendizagem (número) no ensino, tendo em consideração o escalão 

etário e/ou o nível de prática? 
7. Quais as componentes críticas para cada uma das habilidades/técnicas indicadas anteriormente 

tendo em consideração o escalão etário e/ou o nível de prática? 
8. Qual é e como organiza a sequência de ensino das habilidades técnicas, tendo em consideração o 

escalão etário e/ou o nível de prática? 
9. Qual o realce dado a cada uma das técnicas/habilidades, tendo em consideração o escalão etário 

e/ou o nível de prática? 
10. Considera que existem tarefas-critério nas habilidades/técnicas identificadas (umas mais 

importantes que outras)? Quais? Nas tarefas-critério quais as variantes (intra-tarefa)? Próximo da 
competição, de que modo organiza o ensino das habilidades técnica, das tarefas-critério e 
variantes? 

11. Trabalha a condição física em ligação com a técnica? Se sim, sempre ou a partir de que momento? 
Como faz para concretizar este tipo de trabalho, considerado o microciclo e a sessão? 

12. O material didáctico utilizado é adaptado ao nível de prática, escalão etário e características da 
técnica? Se sim, qual e como? Dê exemplos. 

 

Foi ainda utilizada a técnica identificada por stimulated recall

 

que tem vindo a 

ser utilizada no sentido de obter dados dos processos intelectuais utilizados pelos 

indivíduos (Bardin, 2004). Neste sentido foram preparadas fichas de apoio às questões 7, 8, 
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9 e 10 do questionário. No quadro 5 é apresentada a sua organização de acordo com o 

quadro conceptual estabelecido.  

Quadro 5 - Fichas de Apoio às Respostas das Perguntas 6, 7, 8, 9 e 10 do Guião da Entrevista  

Dimensão Questão do Entrevista 

Ficha 1 Extensão 
Questão nº 6 - Quais são as técnicas alvo de aprendizagem (número 
de técnicas alvo de aprendizagem) no ensino das técnicas, tendo em 
consideração o escalão etário e/ou o nível de prática? 

Ficha 2 Profundidade 
Questão nº 7 - Quais as componentes críticas para cada uma das 
habilidades/ técnicas indicadas anteriormente tendo em 
consideração o nível ou escalão? 

Ficha 3 Sequência 
Questão nº 8 

 

Qual é e como organiza a sequência de ensino das 
habilidades técnicas, segundo o nível ou escalão? 

Ficha 4 Ênfase 
Questão nº 9 

 

Qual o realce dado a cada uma das 
técnicas/habilidades, tendo em consideração o escalão etário e/ou o 
nível de prática? 

Ficha 5 Aplicação 
Questão nº 10 - Considera que existem tarefas-critério nas 
habilidades/técnicas identificadas (umas mais importantes que 
outras)? Quais? 

 

Este tipo de documento é revelador  da visão que o indivíduo  tem das suas 

experiências ((Allport, 1942) cit in Bogdan & Biklen, 1994, p. 177). 

As fichas de apoio às questões e respostas foram preparadas em duas fases: a 

primeira fase consistiu no refinamento das questões do modelo, tendo sido validadas por 

peritagem, e a segunda fase consistiu na organização de uma listagem de apoio às 

respostas. 

Essa listagem apresenta skills de base, exercícios mais comuns nos manuais, e 

materiais didácticos decorrentes da consulta bibliográfica da especialidade. Pensamos ter 

alcançado um maior espectro do tema, bem como a profundidade de alguns assuntos que 

não seriam tratados caso a ficha não tivesse sido utilizada.  

3.5. VALIDADE DO INSTRUMENTO 

A construção do guião da entrevista  foi realizada em 3 fases. 

A primeira fase foi a definição das variáveis e objectivos do estudo resultantes das 

revisão bibliográfica em torno desta matéria. 
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N segunda fase, e igualmente suportados pela revisão de bibliografia em estudos 

análogos, procurámos identificar quais as questões a empregar. Como base de trabalho 

nesta etapa, foi utilizado o guião de Graça (1997), Macedo (2002) e Correia (2005) 

também eles validados por peritagem. Procedeu-se à redução das perguntas através da 

selecção das que melhor garantiam a obtenção da informação desejada, o rigor e clareza 

das questões, o encadeamento lógico do questionamento sem risco de induzir respostas e a 

operacionalidade em relação ao tempo necessário para a sua realização. 

Na terceira e última fase, efectuou-se uma entrevista piloto ou pré-teste, com o 

guião provisório, procurando validar o mesmo quanto à clareza e pertinência das questões, 

permitindo evitar erros de vocabulário e de formulação e salientar recusas, incomprensões  

e equívocos. Mediante o seu efeito procedemos às reformulações necessárias.  

3.6. PROCEDIMENTO 

Os participantes do estudo são das relações próximas do entrevistador e por isso, 

foi realizada uma abordagem telefónica comunicando a intenção do estudo, seus objectivos 

e a necessidade da sua participação. Foi marcado um dia da sua conveniência e de acordo 

com a disponibilidade de cada um dos participantes. O local foi diverso, mas garantindo 

uma atmosfera propícia aos trabalhos desta natureza, portanto calmo, aprazível e não 

intimidatório. 

Posteriormente, e já no da da entrevista, foi acentuada a importância da sua 

participação, bem como os motivos que levaram à sua selecção. Foram, também, 

explicados em detalhe os objectivos e os procedimentos que o investigador viria a utilizar. 

Após a sua concordância e formalizando o acto, foi pedido que assinassem a 

autorização previamente preparada. 

Os momentos seguintes constaram em conversa informal sobre assuntos relativos 

ao estudo, procurando passar a ideia de que não seriam avaliadas quaisquer afirmações ou 

pensamentos, que seria necessário uma verdadeira abertura na resposta às questões 

colocadas. 
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Foi garantido o anonimato e o sigilo da participação bem como o respectivo teor 

das respostas. 

Por último, foram ainda informados que os dados seriam disponibilizados se assim 

o desejassem. 

De seguida, os treinadores preencheram um questionário no qual registavam os 

seus dados relativamente ao currículo académico, profissional e desportivo. 

Foi mantido no decorrer da entrevista um clima cordial e reservado de modo a 

estabelecer e manter confiança suficiente para responder às questões colocadas. 

Procurou manter-se um formato tipo diálogo no sentido de manter fluído o 

andamento das perguntas e respostas, conduzindo a entrevista dentro dos limites dos 

conteúdos e objecto procurados. Revelou-se muito útil neste momento o treino e estudo 

prévio das perguntas que constavam do guião. 

Pensamos que estas estratégias tiveram implicações importantes também na 

duração das entrevistas, e ainda, numa eventual alusão de quaisquer tipo de preferências do 

entrevistador por qualquer tipo de conteúdo indicados pelos treinadores.  A média de 

duração das entrevistas, foram 90 minutos para os treinadores portugueses, para os 

treinadores estrangeiros a duração foi de 3 horas, dado que a entrevista se realizou em 

grupo. Sobre esta segunda metodologia falaremos à frente. 

Procurou seguir-se a ordem e estrutura do guião tendo, no entanto, em alguns casos 

havido a necessidade de explicar o sentido das questões. Este aspecto foi particularmente 

importante quando entrevistámos os treinadores estrangeiros. 

Os treinadores nunca foram interrompidos a não ser para emitir reforços ao seu 

discurso através da utilização de breves expressões que marcavam o interesse pelo que era 

dito. Quando era percebido que o entrevistador estava prestes a desviar-se do discurso ou 

até mesmo parecer perdido, era realizada nova pergunta ou realizada uma expressão em 

torno do interesse do estudo. 

As entrevistas, após concordância, foram registadas em gravador equipado com 

pedal de avanço e recuo, e, com monitor de contagem de ciclo. Foram posteriormente 

transcritas num processador de texto. 

Para a transcrição e redução dos dados obtidos, foi concebido um formato textual, 

que consistiu num cabeçalho (nome de código que marcava a sequência em que as 
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entrevistas ocorreram, local e data) permitindo identificar cada participante quando 

necessário para recuperar segmentos específicos a incluir na apresentação e discussão do 

resultados. 

Entrosadas nestes textos e como forma de marcar unidades de assuntos, utilizaram-

se as questões do guião que eram codificadas de acordo com a numeração apresentada no 

monitor de contagem de ciclo do aparelho. Estas questões, em nosso entender, sumariavam  

o que se pretendia nas respostas e, portanto, facilitou o acesso à informação funcionando 

como um índice. 

Na primeira entrevista, o processo demonstrou ser ainda demorado devido talvez à 

cautela imposta pelo investigador mas à medida que o processo avançava, a ideia e foco de 

ser mais selectivo tornou-se mais célere e pertinente. 

A aplicação das entrevistas a treinadores estrangeiros encerrava um problema, que 

era o risco de interpretar os factos relatados desfasadamente ao contexto em eles ocorrem. 

Assim, optou-se por aplicar a entrevista em grupo com o objectivo de transportar o 

entrevistador  para o mundo

 

dos participantes em questão. Inicialmente, foi pedido que 

falassem sobre um assunto do seu interesse onde se procurou formar uma boa relação entre 

participante e entrevistador procurando demonstrar que os seus pontos de vista eram 

respeitados independentemente de qual fossem (Morgan, 1988). 

Após esta fase aplicaram-se as questões do estudo, e as respostas apareceram mais 

fluídas devido ao ambiente estimulador decorrente do enlace entre os participantes que se 

estimulavam entre si. 

Foi permitido por todos os participantes a gravação da entrevista após garantir que 

as suas asserções seriam mantidas restritas ao grupo ali reunido. 

O registo da entrevista foi feito utilizando um gravador com múltiplos microfones, 

garantindo uma elevação de cada um dos tons sobre outros que pudessem eventualmente 

ocorrer em paralelo. Este processo facilitou posteriormente a transcrição para o 

processador de texto utilizado, tendo sido mantidos os procedimentos já descritos para as 

entrevistas. 

Quanto ao preenchimento das fichas de refinamento às questões de ordem técnica, 

cada um dos participantes preferiu fazê-lo individualmente e noutro momento. Foi 

negociado para o dia seguinte a sua entrega, ficando portanto o período de 24 horas para 
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o seu preenchimento e resposta. O critério para a utilização deste tipo de documento é de 

que é auto-revelador  da visão que a pessoa  tem das suas experiências ((Allport, 1942) cit 

in Bogdan & Biklen, 1994, p. 177). 

Pensamos ter alcançado um maior espectro de assunto bem como a profundidade de 

alguns assuntos que não seriam tratados caso a ficha não tivesse sido utilizada. 

Realizadas todas as transcrições, procedeu-se à sua análise que é descrita no ponto 

seguinte. 

3.7. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

A análise dos dados foi elaborada primeiro através da codificação de todas as 

entrevistas e realizada com base num quadro conceptual utilizado e adaptado por Graça 

(1997) a partir das categorias elaboradas por Grossman (1990). 

Procedeu-se então, à codificação de todas as entrevistas realizadas. 

Através de leitura flutuante (Bardin, 2004) pretendemos, numa primeira fase, 

estabelecer contacto com os documentos a analisar e conhecer os diferentes textos. Esta 

abordagem ligeira permitiu estabelecer uma percepção ou mesmo impressão no 

imaginário duma direcção a seguir, permitindo estabelecer linhas de orientação para uma 

análise aprofundada. 

Após a leitura ter ficado mais precisa e de se ter realizado uma leitura mais 

analítica, sublinhando passagens com ideias relevantes, deu-se a primeira fase da análise, 

que consistiu na codificação de todo o material transcrito nas entrevistas, de modo a atingir 

uma representação do conteúdo, ou da sua expressão, susceptível de esclarecer as 

características do texto. Para esse efeito, foram destacados um conjunto de indicadores que 

serviram de base à determinação das unidades de registo. Para facilitar esta tarefa todas as 

entrevistas transcritas foram impressas dispondo de colunas/espaços à esquerda e à direita 

para indicar qual a categoria a que cada unidade de registo corresponde. 

A constituição da grelha de codificação teve como primeira etapa o conjunto de 

questões da investigação e os problemas teóricos de onde se partiu, mas foram baseadas, 

como já anteriormente afirmado, nas categorias do conhecimento do treinador, tendo por 

base um quadro conceptual utilizado e adaptado por Graça (1997) a partir das categorias 

elaboradas por Grossman (1990) sobre o conhecimento profissional para o ensino, assim 
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como o quadro de referência de Rink (1993), na análise das tarefas e informações relativas 

ao currículo e aos aspectos de natureza pedagógica implicados no processo de instrução. 

Este estudo ao tomar como ponto de referência quadros de categorias já elaborados, 

afasta-nos da extremidade indutiva, seguindo, assim, o preconizado por Araújo (1995) 

citado por Graça (1997), em que a codificação deve começar com uma grelha que esteja 

bem fundada numa teoria ou num esquema conceptual. Apesar da construção da grelha de 

codificação ter sido feita com base num quadro conceptual, não implicou que tivéssemos 

fechado esse mesmo quadro, realizando um movimento circular de retroacção entre a 

teoria, a grelha de codificação e os dados. Com este procedimento, denominado por 

milha (Bardin, 2004), os temas foram constituídos em referência ao discurso produzido 

pelos treinadores, que foi facilitado pelo facto das questões de dirigirem particularmente a 

temas específicos. 

 Este processo de codificação, segundo Bardin (2004), corresponde à transformação 

dos dados brutos das respostas dos treinadores, que por recorte, agregação e enumeração, 

permitem alcançar uma representação do conteúdo, ou da sua expressão, susceptível de 

clarificar o investigador acerca das características do texto. Nesta investigação, o critério 

de recorte na análise de conteúdo foi de ordem semântica, se bem que, em algumas 

situações, impostas pela natureza das respostas dos treinadores, decorrentes das questões 

formuladas, tenha existido uma correspondência com unidades formais (palavra e palavra 

tema, frase e unidade significante). 

Foram estabelecidos, de antemão, três grandes temas, que compreendem no seu 

interior sub-temas (categorias), para proceder à caracterização das orientações conceptuais 

dos treinadores relativos ao ensino e treino da Luta: Fontes de Conhecimento do 

Treinador , Representações sobre a expertise e Modo de Organização do 

Ensino/Treino .  

Estes três temas são assumidos como instrumentos heurísticos de busca e retenção 

de informação, para interpretação posterior. Os temas não são mutuamente exclusivos, 

pois, embora visando destacar componentes específicas das orientações conceptuais, não se 

pode deixar de admitir a sua interligação e interdependência. 

 Relativamente ao primeiro tema, Fontes de Conhecimento do Treinador , 

pretende-se reunir material respeitante à proveniência do conhecimento especializado para 
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o ensino e treino da Luta. No segundo tema Representações sobre a expertise pretendeu-

se estudar que conhecimentos é que um experto desta modalidade deve deter.  

O terceiro tema, Modo de Organização do Ensino/Treino , é o mais abrangente no 

qual se pretende conhecer as representações sobre os modos didácticos de organização 

curricular, nomeadamente de articulação horizontal e vertical dos currículos, i. e., a 

extensão, a sequência, a aplicação e a profundidade das componentes críticas dos 

conteúdos nos diferentes níveis de aprendizagem e nos diferentes escalões etários (Graça, 

1997, Rink, 1993). Ainda dentro deste tema, pretendeu-se saber de que forma os 

treinadores perspectivam o ensino e o treino tendo em consideração os constrangimentos 

situacionais e o material didáctico utilizado.  

A informação retirada da codificação do material das entrevistas, balizada pelos 

grandes temas descritos, foi condensada e exposta em tabela, procurando indicadores 

comuns e perspectivas opostas nas concepções explicitadas pelos treinadores (Miles & 

Huberman, 1994, citado por Graça, 1997). A codificação consistiu na procura activa das 

ideias fortes, das palavras-chave e também das contradições nas afirmações de cada 

treinador. 

Sendo o principal propósito deste estudo a construção de um retrato dos traços mais 

relevantes do ensino e treino da Luta, tomou-se a  diligência de seleccionar um conjunto de 

vinhetas com as citações de cada treinador para ilustrarem e auxiliarem tanto a 

apresentação dos resultados como a sua consequente discussão.  

3.8. FIDELIDADE 

O controlo da fidelidade na investigação qualitativa resulta da capacidade do 

investigador justificar quer o protocolo, quer a base de dados e de documentar 

exaustivamente todos os procedimentos, de demonstrar a plausibilidade, demonstrando as 

evidências e as excepções. Nesse sentido, adoptámos três tipos de estratégias quando as 

categorias eram ambíguas e a classificação difícil: as citações ou vinhetas relativas aos 

processos descritivos e de inferência que foram sendo realizados; a re-entrevista aos 

experts participantes de modo a confirmar o sentido mais preciso daquilo que pretendiam 

dizer e, por validação consensual entre os investigadores, após discussão das categorias e 
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das unidades de informação. Quando foram encontradas inconsistências entre os 

investigadores, os dados foram novamente avaliados. Após esta fase, confirmou-se a 

análise dos dados e a sua interpretação, através da validação dos investigadores. Aqui, os 

investigadores discutiram aprofundada e exaustivamente, até chegarem a um consenso para 

as classificações. O consenso teve de ser encontrado para todas as categorias pré-definidas. 

Quando emergiram desacordos entre os investigadores, foram re-lidas as transcrições e 

discutidos de novo os pontos de discórdia. O ponto de vista do investigador foi 

considerado especialmente relevante na resolução dos desacordos que surgiram, pelo facto 

de ter sido o condutor da entrevista e, como consequência, ter falado directamente com os 

participantes neste estudo.  
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

4.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo pretendemos apresentar e discutir os dados recolhidos nas 

entrevistas e fichas e realizar uma análise descritiva e global das concepções dos 

treinadores do estudo. A propósito do ensino e treino da luta serão apresentados e 

discutidos os resultados de modo a caracterizar as orientações conceptuais dos treinadores.  

O modelo de apresentação dos resultados adoptado, tal como descrito no capítulo 

da Metodologia, é efectivada em torno de três grandes temas. No primeiro tema, 

denominado Fontes de Conhecimento do Treinador , pretende-se apresentar o material 

respeitante à proveniência do conhecimento especializado para o ensino e treino da Luta. 

No segundo tema, denominado Representações sobre a expertise pretende-se 

apontar que conhecimentos deve um experto deter. 

No terceiro tema, denominado Modo de Organização do Ensino/Treino , o mais 

abrangente, pretende-se citar as representações sobre os métodos didácticos de organização 

curricular, nomeadamente, de articulação horizontal e vertical dos currículos, i.e., a 

extensão, a sequência, a aplicação e a profundidade das componentes críticas dos 

conteúdos nos diferentes níveis de aprendizagem e nos diferentes escalões etários. Dentro 

deste tema, pretende-se ainda, expor as formas que os treinadores perspectivam sobre o 

ensino e o treino tendo em consideração os constrangimentos situacionais e o material 

didáctico utilizado. 
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4.2. FONTES DE CONHECIMENTO DO TREINADOR   

O quadro 6 apresenta as ideias fortes relativas ao conhecimento de cada um dos 

treinadores no que concerne à proveniência do conhecimento especializado para o ensino e 

treino da Luta.  

Quadro 6  Quadro Síntese das Fontes de Conhecimento do Treinador  

Fontes de Conhecimento 

Treinador A  
Experiência: atleta/competidor, treinador; 
Formação: Curso da FPLA; 
Experiência como treinador a adjunto. 

 

Treinador B  Experiência: atleta/competidor, treinador; 
Formação Académica em Ciências do desporto (FMH); 
Formação: curso treinadores (FPLA); 
Pesquisa: livros, Internet.  

Treinador C  Experiência: Praticante; atleta/competidor, como professor de educação física; 
Formação académica em Ciências do desporto (FMH); 
Pesquisa: Livros, Internet, vídeos; 
Formação: curso treinadores (FPLA).   

Treinador D 
Experiência: atleta/competidor, treinador; 
Formação especifica na Escola de Iniciação Desportiva Escolar  vertente Luta (Cuba); 
Formação académica superior (Universidade Havana);   

Treinador E 
Experiência: atleta/competidor, treinador; 
Formação: curso treinadores (FEL - Espanha); 
Cursos internacionais.   

Treinador F 
Experiência: atleta/competidor, treinador; 
Formação académica em Educação física; 
Formação: curso treinadores (FEL - Espanha). 

 

A totalidade dos treinadores revelou que as suas primeiras fontes de conhecimento 

são as suas experiências enquanto atletas de competição. A razão desta atribuição, 

explicam, é que contribui largamente para o conhecimento técnico. O saber fazer, parece 

ser muito importante para os treinadores. Neste aspecto e apesar de todos concordarem, 

não demonstraram preocupações com o nível de prática alcançado durante a carreira 

desportiva. Nesta matéria apenas um dos treinadores indicou um período mínimo de 5 anos 

de prática enquanto atleta como subsidiário a uma carreira de treinador.  

Sim, o que aprendi sobre luta, foi fundamentalmente como atleta, no clube e depois 

quando fui para a selecção onde percebi que existiam outros métodos... apercebi que 
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estava a chegar ao final da carreira como desportista e comecei a reunir um conjunto de 

conhecimentos que julguei vir a precisar para ser treinador, (treinador A, questão1)  

Fundamentalmente venho de um extenso período de prática, fui atleta muitos anos e foi 

a principal fonte de alimentação... (treinador B, questão1)  

Provém das minhas experiências como praticante... para exercer a função de treinador 

deve claramente possuir um conhecimento técnico específico muito sólido... (treinador 

C, questão 1 e 2)  

...ao longo da minha carreira ainda como atleta comecei a desenhar o meu percurso que 

mais tarde viria a ser o de treinador... (treinador D, questão 1)  

Penso que deve ser pela prática do desporto (como eu vim), sem essa prática não se 

sente, não se compreende a sua técnica. Deve praticar com um nível 5 nacional, que não é 

muito, mas deve ser de competição. Simplesmente que compreenda o movimento técnico 

e que sinta a luta e penso que terá que ter competido... (treinador E, questão 1)  

Através da prática como atleta, penso que é muito importante para a questão técnica... O 

treinador deve ser um ex-lutador... (treinador F, questão 1)   

Embora referida por todos os treinadores, a formação ministrada pela federações, 

quer em Portugal, Espanha ou Cuba não foi mencionada com grande realce, à excepção de 

dois dos treinadores, que são oriundos de Portugal e Espanha. Note-se que nestes casos a 

sua formação académica é, no primeiro caso, aquele que mais formação académica possui 

e no segundo, o que menos possui. Mais curioso é que são os treinadores que alcançaram 

menos  e mais resultados desportivos respectivamente.  

muito importante também foi aquela formação feita nos cursos de formação da 

Federação... (treinador C, questão 1)  

...depois fiz o curso da federação que é muito importante para aprender as questões da 

aprendizagem e do treino. ... eu tinha um produto, mas essas foram as formas que me 

permitiram captar os miúdos porque treiná-los só para competir... senti que a competição 

fazia mal... tive que aprender métodos de ensino. Tenho apenas o grau liceal e depois do 

curso da federação... (treinador C, questão 1)  
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A formação académica é muito valorizada pelos treinadores possuidores de cursos 

superiores em ciências do desporto ou educação física (3), com excepção de um dos 

treinadores que possui licenciatura em engenharia industrial. Aliada a esta formação estes 

treinadores valorizam a consulta e leitura em revistas da especialidade, navegar na Internet, 

sair do país e trocar experiências com outros treinadores.  

... à medida que fui evoluindo no meu percurso académico relacionando coisas que fiz 

menos bem e curiosamente fui-me apercebendo e comecei a gerir o meu próprio treino. 

Dou portanto claramente importância à minha formação superior em Ciências do 

Desporto, foi aí que comecei a confirmar algumas coisas e a colocar em causa outras, 

criando às vezes conflitos internos. Muitas vezes avançava por tentativa e erro ou por 

observação de outros. 

O planeamento e periodização é muito importante para conseguir gerir todo o tempo do 

treino e do próprio atleta. 

Hoje penso que é muito importante ter contactos com outros treinadores estrangeiros, 

depois de um período de formação teórica. 

Recorro muito a artigos de investigação dos canadianos porque publicam muito na net. 

Em termos técnicos os livros não têm avançado muito, pelo que se o treinador não sair do 

país não evolui. 

É muito importante saber de nutrição, porque a luta tem o problema das categorias de peso 

e aí os artigos são também importantes. 

A net é uma fonte muito importante e mesmo assim não aparece muito como forma de 

organização do plano técnico (treinador B, questão 1)  

Também com grande importância quer como formação específica como não específica 

que foi a licenciatura em Educação Física e Desporto, o mestrado também teve alguma 

importância, não ao nível técnico mas ao nível da pedagogia... mesmo por outras 

instituições como é exemplo o Seminário Internacional de Treino de Jovens organizado 

pelo IDP que cruzado com a bibliografia disponível são importantes pontos de reflexão 

(treinador C, questão 1)  

tenho um bacharelato em educação física, que foi essencial quando comecei a trabalhar 

com jovens... Na formação  prefiro neste momento trabalhar com alguém licenciado em 

educação física e que se sinta inquieto para trabalhar com desportos de contacto como a 

luta. (treinador F, questão 1)  
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Mais uma vez, aquele treinador que menos formação académica possui, contrasta 

com os demais, valorizando o contacto com colegas e até especialistas de áreas diversas 

como a medicina e biomecânica.  

Quando iniciei a dar treino às crianças ensinei como tinha aprendido e então me dei 

conta que precisava de saber medicina desportiva, de psicologia, de ensino... Embora 

neste momento trabalhe com treinadores de classes de formação e que são licenciados em 

educação física.. e tenho notado que é mais fácil a troca de ideias. É importante saber de 

medicina desportiva e psicologia, mas na perspectiva de orientar os problemas 

encontrados no treino para esses especialistas, muitas vezes agimos nós sob sua 

orientação (treinador E, questão 1 e 2)  

Os resultados demonstrados neste estudo, apontam para uma homogeneidade e ao 

mesmo tempo diversidade de fontes de conhecimento, que contrariamente ao comum 

entendimento sobre boas práticas nas escolas de formação graduada, advogam por uma 

formação uniforme e homogénea orientada para o expertise, é aqui considerada como uma 

mais valia, já que possibilita aos treinadores manter um interesse para uma formação 

contínua de modo organizado e igualmente institucionalizado. Por outro lado, existe um 

currículo de fonte informal adquirido em conversas com os seus pares ou recorrendo à 

Internet para pesquisa especifica em sites e blogues que tratam as matérias desportivas. 

Estudos realizados (Salmela, 1996), indicam que a primeira fonte de conhecimento 

dos treinadores tem origem na sua própria experiência enquanto praticantes, funcionando 

como um mecanismo de reprodução das práticas. Os professores, recorrendo à mobilização 

da memória das estratégias e procedimentos de ensino a que foram sujeitos seleccionam 

dentro destas, aquelas com que se identificam mais, aplicando-as na sua prática docente 

(Grossman, 1990; Pultorak, 1993). O facto da maioria apresentar como principal fonte de 

conhecimento a experiência adquirida através da prática, repercute-se na capacidade de 

ensino e de análise das situações de combate. 

A frequência dos cursos realizados pela Federação Portuguesa de Lutas Amadoras, 

Federação Espanhola de Luta e Cubana, bem como a pesquisa de literatura relacionada 

com a modalidade é considerada essencial para o desenvolvimento da modalidade e da 

competência do treinador. Este tipo de fonte permite a aquisição do conhecimento de 
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fundamentos técnico-tácticos do desporto em questão (Coté, Salmela, Trudel, Baria, & 

Russel, 1995). 

Esta postura é alvo de crítica pelos treinadores detentores de formação graduada e 

pós-graduada, pois o conhecimento do treinador não poderá advir somente do currículo 

experiencial adquirido do treino (Gilbert & Trudel, 2001).   

Com efeito, é considerado essencial a realização de processos de reflexão que 

permitam estruturar, descobrindo e compreendendo, cada vez mais elevados padrões de 

soluções. O conhecimento deverá, portanto, provir da experiência prática inteligente aliada 

a uma formação organizada e consequente (Graham, French, & Woods, 1993; Shön, 1983, 

, 1987). 

Em resumo, o conhecimento acerca do conteúdo de treino é um dos factores que 

contribui para o aumento da eficácia na condução do processo de treino, e assim, as 

soluções para os problemas que surgem no decorrer do treino advêm em larga medida das 

fontes de conhecimento que o treinador possui (Mesquita, 1997).  

A formação de treinadores deve, portanto, procurar satisfazer as necessidades que o 

contexto desportivo exige destes, e por isso, veicular conhecimentos de índole técnico e 

táctico, mas também, de índole psicológico e sociológico que permitam gerir o treino e 

ambiente à sua volta, entre as quais, as características particulares dos atletas, do contexto 

em que se realiza o treino e da competição em si (Coté, Salmela, Trudel, Baria, & Russel, 

1995; Salmela, 1995). Estudos (Gould, Krane, Giannini, & Hodge, 1990)   

4.3. REPRESENTAÇÕES SOBRE EXPERTISE

 

No quadro 7 são apresentados os conhecimentos que os treinadores do estudo revelaram 

importantes e essenciais para o desempenho da sua função enquanto treinadores experts.  

Quadro 7- Quadro Síntese do Conhecimento do Expert  

Conhecimentos do Expert 

Treinador A  
Conhecimento da técnica da modalidade; 
Pedagogia do treino; 
Metodologia do treino.  

Treinador B 
Conhecimento da técnica da modalidade; 
Planeamento; 
Pedagogia do treino; 
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Conhecimentos do Expert 

Desenvolvimento da criança e jovens; 
Poder criativo.  

Treinador C 

Metodologia Treino (preparação física específica da Luta); 
Psicologia do desporto; 
Conhecimento da técnica da modalidade; 
Conhecimento do regulamento de graduações.  

Treinador D 

Pedagogia do treino; 
Metodologia do treino; 
Bioquímica; 
Biomecânica; 
Medicina desportiva.  

Treinador E 

Conhecimento da técnica da modalidade; 
Biomecânica; 
Medicina desportiva; 
Psicologia; 
Marketing.  

Treinador F 

Conhecimento da técnica e da táctica da modalidade; 
Psicologia desportiva; 
Motricidade infantil; 
Metodologia do treino com jovens. 

 

A tendência dos treinadores do estudo aponta numa direcção multidisciplinar de 

formação, sendo a formação técnica muito importante e apontada por todos os treinadores. 

Estes resultados estão de acordo com as respostas da pergunta anterior quanto à maior 

fonte de informação do treinador em que todos responderam ser o percurso como atleta. 

Dentro da diversidade apresentada no discurso das respostas, aquelas matéria que 

foram mais apontadas são a pedagogia, a psicologia e a metodologia do treino.  

Independentemente das fontes, o planeamento tem que estar sabido, porque ninguém 

ensina o que não sabe, a técnica tem que estar também ela estudada e depois saber 

ensinar. Ensinar enquadrado com a pedagogia é fundamental e quanto mais jovem for o 

atleta mais se deve ter em conta a pedagogia. Saber os diferentes ritmos de 

desenvolvimento do jovem porque é preciso dar tempo ao tempo. Criatividade, é preciso 

ter criatividade sem repetir os modos como se foi aprendendo, até porque a modalidade 

vai-se modificando em termos de regras.  (Treinador C, questão 2)  

Uma preocupação constante destes treinadores é adequar o treino às condições do 

atleta, de modo que revelam mais preocupação, numa ou outra área de formação, em 

acordo com o escalão etário que estão a treinar. Ainda, de acordo com o conhecimento 

técnico e táctico do treinador, este deve centrar-se no ensino de mais jovens ou atletas 

adultos com a mestria desportiva como objectivo, i.e., quem sabe mais técnica e táctica 

centra-se na alta competição e aí pode constituir equipas multidisciplinares de treino onde 
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metodólogos, médicos e psicólogos podem e devem integrar o staff técnico. Por outro lado, 

nos escalões de formação, aquele que melhor está preparado com conhecimentos das 

questões de motricidade infantil, pedagogia e psicologia deve assumir o treino de escalões 

infanto-juvenis. 

Estes treinadores expert s, revelam preocupações muito acentuadas com a formação 

do carácter do atleta (quanto mais jovem este for), chegando mesmo a responder que o 

marketing é uma área a ter em conta na formação do treinador Expert. O marketing é 

indicado no sentido de que o treinador moderno joga com estímulos da sociedade que 

desviam as atenções das crianças e jovens para outros sectores de práticas lúdicas, e assim 

o treinador tem muitas vezes que vender a sua modalidade, quer estando preocupado 

com os aspectos atraentes das actividades mas também na relação com os pais e familiares, 

através duma aparência de sucesso pela prática desportiva. Quanto a esta matéria, são 

sensíveis a que o treinador revele alguns conhecimentos de história da modalidade, que 

utilize materiais didácticos modernos, que se apresente bem fisicamente e possua uma 

carreira digna de poder revelar-se numa conversa com os dirigentes, que muitas vezes são 

pais de atletas, ou familiares e amigos.  

Para mim o mais importante é mantê-los contentes e felizes e que compreendam a luta 

como um jogo, é preciso saber de marketing, hoje mais que nunca, porque os pais querem 

compreender o que fazem os seus filhos ali, que podem aprender para a vida ... o que 

ganham em ali estar (como pessoas). (Treinador E, questão 2)  

A relação treinador-atleta deve ser franca e aberta, de modo que os conhecimentos 

em psicologia revelam-se úteis, no entender destes treinadores, no momento de estabelecer 

objectivos situados, i.e., adequados às aspirações legitimas de cada atleta.  

... ser capaz de estabelecer uma relação com o atleta no sentido de o motivar para os 

treinos cada vez mais intensos, explicando que é mesmo assim... conhecê-lo ao ponto de 

conseguir traçar os objectivos individuais, porque embora se treine em equipa, este é um 

desporto individual. 

E mesmo que o treinador não permaneça sempre com o atleta deve preocupar-se no seu 

planeamento com a carreira do atleta, garantindo que etapa, a etapa, o atleta está a 

progredir e ser muito realista quanto às condições que clube também oferece para esses 

objectivos. (Treinador A , questão 2) 
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Para além destes conhecimentos considerados mais especializados ou importantes, 

o treinador expert deve ter um profundo conhecimento do ambiente de competição visto 

que o ambiente de competição dá ao treinador uma aplicação adequada da técnica. Se 

possível ser mesmo licenciado na área do desporto ou educação física: a razão apontada é o 

facto de ser preciso conhecimentos sobre motricidade infantil, é preciso saber adequar o 

treino ao ritmo de desenvolvimento do jovem, dizem.  

...estou convencido que qualquer treinador deve ter passado pela modalidade como 

praticante sendo que o maior conhecimento que daqui adquiri é a nível técnico; nesta 

modalidade considero muito importante saber demonstrar as técnicas e explicá-las e isso 

consegue-se tendo sido praticante...  (Treinador A, questão 2) 

O treinador deve ser um ex-lutador, mas tem um problema que é, quando não têm outra 

formação acabam ensinando o que fizeram, sendo por vezes incapazes de abrir para 

outras formas de ensino. É preciso saber muito de táctica, ser capaz de adaptar as técnicas 

em modelos técnicos individuais. (Treinador F, questão 2)  

Saber os diferentes ritmos de desenvolvimento do jovem porque é preciso dar tempo ao 

tempo. (Treinador B, questão 2)  

O treinador com mais experiência quando questionado tem uma posição 

abrangente, i.e., defende que um sólido conhecimento em várias matérias é muito 

importante, dentre elas as mais importantes são a pedagogia e a metodologia do treino. Não 

considera essencial ser licenciado em desporto e educação física, mas indica que se deve 

perspectivar um modo próprio de ensino através de um processo ao longo da carreira 

permitindo uma reflexão e refinamento sobre o que é ser treinador. Refere, ainda, que o 

treinador deve aprender a observar como forma de se preparar para o ensino e treino da 

luta:  

Para mim a pedagogia é a mãe de toda a ciência: sem formação pedagógica é muito 

difícil utilizar as outras ciências no treino; e depois a metodologia do treino, sem isso não 

seria possível constantemente o homem quebrar as barreiras físicas a que está sujeito; 

para mim para tudo tem que haver um método e no ensino também tem que haver um 

método, daí que o treinador deva estar enquadrado no processo pedagógico... também é 

muito importante descobrir o seu método pedagógico pessoal e próprio ... é também 

muito importante saber observar. Sou adepto do conhecimento mas é preciso ter cuidado 

em ir acumulando o conhecimento ao longo da carreira e não todo duma vez, i. e.,, à 
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medida que for sendo preciso. Há sempre coisas para ensinar e para aprender. 

(Treinador F, questão 2)  

Na área de intervenção específica do treinador, o seu conhecimento é muitas vezes 

apontado como sendo a base em que assenta a sua capacidade de decisão, devendo ser 

abundante não só em quantidade mas também em qualidade e pertinência (Grau, 2000). 

Concluindo, os conhecimentos que possibilitam o desempenho do treinador expert, 

devem provir de um conjunto de matérias como a metodologia do treino, a psicologia, a 

biomecânica e a fisiologia do desporto, bem como de todas as áreas que eventualmente 

possam contribuir para uma prática sistemática e racional. O que se pede aos treinadores é, 

apenas, o seguinte: uma grande competência alicerçada numa sólida formação, a qual terá 

de ser, por um lado, multilateral e, por outro, especializada (Gilbert & Trudel, 2001; Lyle, 

1992). 

O treinador deve, ainda, ser conhecedor de tudo o que diz respeito à modalidade de 

que é considerado especialista e saber actuar de acordo com os conhecimentos que possui, 

procurando orientar-se no sentido de optimizar as suas influências sobre os atletas e 

potenciar uma influência não só sobre o nível de prática da modalidade sobre o jovem 

enquanto atleta mas, também, sobre o jovem enquanto pessoa (Simão & Rosado, 2004). 

Esta visão é partilhada por todos os treinadores, mesmo por aqueles que não 

detinham formação académica na área de ciências do desporto, sendo que, estes últimos, 

procuraram formação já durante a sua carreira ou socorrem-se de técnicos com este tipo de 

formação técnico-científica para fundamentarem as suas decisões e práticas diárias, o que 

está de acordo com a investigação de Shön (1987) que aponta para a existência de um 

fundo de conhecimento científico essencial para a condução do processo de treino. 

Esta mesma experiência é em si própria um modo de formação contínua, dizem os 

treinadores, é da vivência pessoal e da sua interpretação dos acontecimentos que refundam 

as concepções, permitindo um ajuste cíclico e cada vez mais consentâneo às questões de 

conteúdo técnico-táctico, de relacionamento com atletas e da própria competição (Chen, 

2001). Outros conhecimentos declarados pelos treinadores é o processo histórico, como 

por exemplo, a sua génese, a evolução do processo institucional, a evolução dos materiais 

utilizados nos vários tipos de luta e os regulamentos competitivos.  
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4.4. MODO DE ORGANIZAÇÃO DO ENSINO 

4.4.1. As Técnicas 

Nos quadros 8 e 9 são apresentadas as ideias dominantes resultantes das respostas 

dos treinadores quando questionados sobre as técnicas de base e as técnicas mais 

avançadas para o ensino da luta. 

Os treinadores do estudo são expert s, de modo que toda ou qualquer indicação 

técnica foi considerada relevante, ainda que por vezes tenha sido mencionada apenas uma 

vez em alguns casos. 

Quadro 8- Quadro síntese das Técnicas de Base e Técnicas Avançadas  

Técnicas de base Técnicas mais avançadas 

Treinador A 

Posição de base em pé 
Posição de base no solo 
Deslocamentos 
Controlo do braço por dentro 

Controlo do braço por dentro 
Controlo do braço por fora 
Técnicas de cintura para trás 
Técnicas de anca 
Puxadas ao solo 

Treinador B  

Posição de base em pé 
Posição de base no solo 
Deslocamentos 
Quedas 
Enquadramento frontal com o colega 
Orientar o peito para o tapete no solo 
Posição de perigo 
Assentamento 

Combinações técnicas em pé 
Combinações técnicas no solo  

Treinador C 

Posição de base em pé 
Posição de base no solo 
Pegas 
Deslocamentos 
Puxada ao solo 
Submersão 
Braço rolado c/ passagem para trás 
Dupla prisão de braços 
Meio-nelson c/ passagem pela frente 

Madjidov 
Madjidov de livre 
Tordanche c/ gravata e rasteira 
Puxada c/ duas pernas a um lado 
Puxada c/ duas pernas a um lado e tordanche 
Pernão alto c/ gancho 
Liana classíca 

Treinador D 

Posição de base em pé 
Posição de base no solo 
Pegas 
Deslocamentos 
Puxada ao solo 
Submersão 
Braço rolado c/ passagem para trás 
Dupla prisão de braços 
Meio-nelson c/ passagem pela frente 

Técnica de torção 
Cinturas para trás 
Derrubes 
Derrubes c/ passagem para trás 
Puxada c/ duas pernas a um lado 
Puxada c/ duas pernas a um lado e projecção para trás 
Cintura às avessas 

Treinador E 

Posição de base em pé com diferentes alturas 
Posição de base no solo 
Pegas 
Deslocamentos 
Controlo do braço por dentro 
Controlo do braço por fora 
Controlo da cintura 

Todas as técnicas do grupo das Cinturas para trás 

Treinador F 
Técnicas de empurrão 
Técnicas de volta de anca 
Técnicas de rotação no solo 

Todas as técnicas do grupo das Cinturas para trás 
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Quadro 9 - Frequências absolutas  das técnicas de base e das técnicas mais  avançadas  

Técnicas de base Técnicas mais Avançadas 

 
Freq. Freq. 

Posição de base em pé 5  
Posição de base no solo 5  

Deslocamentos  5  
Pegas 3  

Derrubes 3  
Braço rolado com passagem p/ trás 2  

Formas de controlo 2  
Posição de perigo 1  

Assentamento 1  
Puxada ao solo 2 1 

Derrubes com passagem p/ trás 2  
Submersão 1  

Quedas 1  
Técnicas de anca 1  

Cintura russa 1  
Técnicas de cintura p/ trás  6 

Puxada c/ duas pernas a um lado  6 
Puxada c/ duas pernas a um lado e proj. p/ trás  6 

Tordanche  3 
Madjidov  2 

Madjidov de Livre  2 
Tordanche c/ gravata e rasteira  2 

Cintura às avessas  1 

 

Pela leitura dos quadros 8 e 9, as habilidades técnicas consideradas menos 

avançadas e portanto de base, são as posições de base em pé e no solo, as pegas, os 

deslocamentos e as formas de controlo. Contudo estes movimentos não são elementos 

técnicos que permitam activar o combate. Embora sejam habilidades técnicas, não são 

acções técnicas ofensivas ou defensivas. Aquelas que cabem dentro desta classificação e 

também mais preferidas por três e dois dos treinadores, respectivamente, são as técnicas do 

grupo dos derrubes e puxadas ao solo. Estas técnicas são realizadas em pé. 

As técnicas de nível menos avançado e que se realizam no solo, são as posições de 

assentamento ou controlo da posição de perigo e a cintura russa tendo sido indicadas por 

dois e um treinadores respectivamente.  

As posições de base em pé e no solo são posições que permitem ao atletas preparar a 

técnica, deslocar-se no tapete, contactar com o seu adversário e a partir daí vêm as 

posições de controlo, que permitem depois realizar as técnicas específicas.  (Treinador A, 

questão 3)  
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Posição fundamental em pé e no solo 

Quando estudo a técnica devo desenvolver a partir do solo e ao mesmo tempo posso ensinar 

as quedas, o deslocar em pé e enquadrar com o colega. 

No solo: Orientar o peito para o solo; Enquadrar de frente para o companheiro 

A posição de perigo e saber colocar o colega em posição de perigo e o assentamento.

 

(Treinador B, questão 3)  

Um dos treinadores não respondeu de forma tão directa à questão tendo mesmo 

numa fase inicial ficado apreensivo na sua resposta à esta questão, depois elaborou uma 

resposta mais directa e discriminada do que inicialmente fazia querer.  

Tenho alguma dificuldade em responder que técnicas... acho sim que existem grupos de 

técnicas que são fundamentais numa fase de aprendizagem... também existem outras 

técnicas que não são num sentido restrito como técnicas da modalidade mas que são 

essenciais saber, falo dos vários tipos ou formas de controlo, deslocamentos, pegas. 

Depois, existem em pé três tipos de técnicas: 

Puxadas ao solo como grupo mais imediato e que resolve problemas de confiança tanto 

para quem realiza como para quem defende, depois submersões como movimento de 

passagem para trás...técnicas de anca... projecções posteriores, que não devem ser 

ensinadas em infantis, não querendo dizer que não conseguem aprender e realizar, mas 

porque são de maior risco e maior exigência física, separando muito aqueles que estão 

mais desenvolvidos maturacionalmente dos outros que não estão tão avançados. 

E um terceiro grupo que pode aparecer associado ao grupo das projecções posteriores que 

são as de técnicas de submersão. (Treinador C, questão 3)  

Estas técnicas são de base, consideram, porque permitem ao lutador estabelecer um 

primeiro contacto com a modalidade e a mesmo tempo são classificadas as habilidades de 

suporte ao fazer avançar o combate. No entanto, fazem uma diferenciação quanto ao 

horizonte de objectivos do atleta, i.e., É suposto o atleta vir a ser competidor de alto 

rendimento ou será um praticante regular?

 

Nesta matéria, cinco dos treinadores 

perspectivam que se deve logo nos escalões de formação estabelecer esses objectivos. Dois 

dos treinadores defendem que nos escalões de formação sim, mas não em idades infantis. 

Um dos treinadores é peremptório, definindo que os todos os atletas devem iniciar-se na 

modalidade praticando uma só especialidade, sendo ela a livre-olímpica.   
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A postura e posição do lutador, porque toda a técnica parte daqui, de maneira que pode 

ser considerada ela mesma uma técnica. As pegas, as deslocações. Estes são os primeiros 

resultados da aprendizagem, antes da competição. Independentemente do ritmo de 

aprendizagem individual, estas são as técnicas para mim consideradas base para esta 

modalidade. Penso que com estas técnicas de base se consegue muitas vezes poupar o 

atleta a um percurso à frente muito difícil e doloroso porque estas não foram 

convenientemente ensinadas. (Treinador D, questão 3)  

Aqui existem dois âmbitos, dois ramos que são muito importantes, se queres que o atleta 

seja um competidor ou que apenas goste de praticar. É diferente formar competidores ou 

meros praticantes. No campo da formação tenho pouca experiência e assim prefiro falar 

mais sobre os escalões juniores e seniores. Eu trabalho por grupos técnicos como estão 

aprovados em Espanha por todos. Por isso as técnicas de empurrão e volta (de anca) em 

pé e no solo as de giro (rotação). (Treinador F, questão 3)  

Posições básicas de luta em pé e no solo, onde se incluem a posição baixa, média, alta, 

com perna levantada, com perna avançada, defesa de ataque à perna avançada, defesa de 

ataque à perna recuada, defesa universal, pegas, deslocamentos, primeiro no solo depois 

em pé. Enfim, todas as posições básicas de luta livre olímpica, porque em formação 

devemos começar pela livre olímpica. Assim, devemos prosseguir para controlos do 

braço por dentro, por fora, ao tronco com deslocamentos. Primeiro com cooperação, 

depois com oposição. A ideia é aprender a andar no tapete dizendo-lhes isso mesmo, esse 

nível está adaptado a qualquer idade com que se comece a praticar, esta estrutura é a 

mesma, os exercícios para alcançar esta estrutura como conhecimentos aprendidos é que 

deve ser diferente. (Treinador E, questão 3)  

Referindo-se às técnicas mais avançadas, os treinadores indicaram com uma 

concordância total, as técnicas de cintura para trás ou qualquer técnica deste grupo técnico 

e as puxadas para cima . Destas últimas, os treinadores consideram ser muito avançado 

levantar o adversário do tapete e realizar qualquer técnica, quer seja de cintura para trás ou 

para a frente como são o caso das Cinturas às avessas

 

após o levantamento do solo e o 

Tordanche à cintura . As restantes técnicas de anca também são indicadas como mais 

avançadas por três dos treinadores, são, o Madjidov , o Madjidov de livre e Tordanche 

com gravata que, em sentido lato são também elas técnicas de anca, o que significa dizer 

que todos concordam com este grupo técnico como técnica avançada embora considerem 



Apresentação e Discussão de Resultados 

 

59

 
ser técnicas diferentes. Neste caso pensamos que é uma dificuldade motivada pelos 

diferentes léxicos da modalidade.  

Em pé: As técnicas mais avançadas são aquelas do grupo de torção, depois projecção 

posterior (embora as segundas requeiram maior dispêndio energético, as primeiras 

permitem uma maior economia de esforço) e por último os derrubes. Bem esta ordem é 

a mais usual, mas por vezes tenho dúvidas quanto a alguns derrubes mais complexos 

em relação a projecções mais simples. Bem, em alta competição esta diferença não é 

tão evidente... gostaria de investigar isto... quando i. e., combinado com passagem para 

trás então torna-se outra vez mais difícil... Quer dizer técnicas em combinação são o 

mais difícil... 

No solo: as técnicas de projecção a partir do solo (levantamentos) especialmente de 

projecção para trás, depois avessas... Só o processo de levantamento já é uma técnica. 

(Treinador E, questão 4)  

De ensinar são todas fáceis, de aprender são as de soupless , aquelas que te atiras de 

costas (cintura para trás), é preciso ter coragem para isso, se aos 14 anos não o atleta 

não o fizer já será muito difícil, mais tarde. Essa é a razão pela qual se deve iniciar o 

mais cedo possível, desde os primeiros momentos que sintamos que é possível... este é 

um grupo técnico muito espectacular, e muitas vezes são os atletas que procuram fazer 

de modo directo sem progressões e nesse momento devemos acompanhá-los logo. 

(Treinador F, questão 4)  

Um dado técnico isolado que foi identificado, refere-se às puxadas ao solo, que o 

mesmo treinador coloca simultaneamente em técnica de base e técnica avançada. Quando 

pedido para explicar esta orientação, respondeu que existem diferentes níveis de 

conhecimento para cada técnica. Esta técnica especificamente, é tão eficaz em competição 

qualquer que seja o nível dos atletas ou escalão etário e assim sendo, esta é uma técnica 

que tem tantos graus ou níveis que pode ou deve ser ensinada durante toda a carreira 

desportiva, e por isso é simultaneamente citada como técnica de base e avançada. Esta 

mesma técnica foi citada por vários treinadores mas, não foi, nunca, considerada de base 

ou avançada: no seu discurso, era uma técnica ou elemento de ligação da luta em pé para o 

solo. 

Embora tenham todos concordado com as técnicas mais avançadas, os treinadores 

colocavam sempre uma ressalva que em alto rendimento as suas preferências poderiam não 
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ser assim, já que as regras mudam a cada ciclo de quatro anos coincidente com o 

calendário olímpico.  

É um conceito muito subjectivo porque está muito condicionado ao percurso do atleta, 

chegando a acontecer que alguns atletas de competição, muito bons, não realizam 

técnicas de anca, sendo que o que pode ser muito complicado para uns pode ser simples 

para outros. Em plano ideal, deve acrescentar-se aquelas técnicas de base que já 

mencionei as questões de comportamento táctico, de combinações, encadeamentos, 

planos tácticos em função dos adversários e do momento do combate. Portanto os atletas 

devem aprender a realizar os grupos técnicos que já disse e procurar melhoria dessas 

técnicas à medida que as tarefas tácticas vão sendo mais elaboradas. Explicando, quer 

dizer que os atletas podem aprender coisas mais difíceis do mesmo grupo técnico sem ter 

que aprender outras mais fáceis mas que são de outro grupo técnico.

 

(Treinador C, 

questão 4)  

Em suma, os treinadores quando realizaram uma distinção quanto às técnicas de 

base e às técnicas avançadas foram convergentes nas suas escolhas: a posição de base em 

pé, os deslocamentos, as pegas e as formas de controlo, os derrubes, os derrubes com 

passagem para trás, as puxadas ao solo, a submersão, as técnicas de anca, as quedas para as 

técnicas em pé, a posição de base no solo, a posição de perigo, a cintura russa e o 

assentamento para as técnicas no solo. Segundo Petrov (1986) e como apresentado, 

existem habilidades técnicas nesta modalidade que sendo necessárias dominar, não são 

competências que permitem  fazer com que os lutadores adquiram supremacia entre si no 

sentido de encontrar o vencedor. No entanto, defende o autor, existe uma forte correlação 

entre o domínio destas competências e as técnicas propriamente ditas, pelo que faz sentido 

os resultados apresentados, i.e., as habilidades técnicas e as técnicas propriamente ditas de 

base serem mencionadas concomitantemente com maior prevalência nas primeiras. 

O mesmo autor, Petrov (1995), noutro estudo, apresenta as várias pegas como 

sendo as técnicas de base mais simples, o que não está de acordo com as respostas dos 

treinadores do estudo em termos de valor de preferências, mas é facto, e embora não 

ocupando a mesma posição de ranking de respostas, que elas são mencionadas. No estudo, 

o autor justifica que quando se inicia o ensino da luta, e independentemente da 

especialidade que o lutador virá a preferir ou a demonstrar características para melhores 

desempenhos, as pegas nunca virão a ser modificadas porque são exactamente tão simples 
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como fundamentais. Uma explicação para a asserção contrária, poderá ser o facto da 

maioria dos nossos treinadores indicarem que se deve sempre praticar a especialidade de 

livre-olímpica e mais tarde evoluir para a greco-romana ou permanecer na mesma. 

Lembramos que existem duas especialidades ou dois estilos de luta, sendo que os 

treinadores do estudo, afirmam também, que se deve iniciar pela livre-olímpica dado que é 

a mais multifacetada em termos de capacidades e competências estimuladas. Esta mesma 

tese de ensino é apresentada por Rothert & Tepper (1990) que apresenta uma preocupação 

na formação do lutador enquanto atleta ecléctico. 

Quanto às técnicas mais avançadas, as preferências vão para as técnicas de cintura 

para trás ou de puxadas a um lado com as duas pernas e/ou com projecção para trás ou 

mencionadas pelo seu nome específico, mas são sempre do grupo técnico das projecções. 

Estes resultados são totalmente comprovados por Mysnyk, Davis, & Simpson (1994) no 

manual avançado de técnicas de luta. 

4.4.2. A Extensão e Sequência 

Nos quadros 10, 11 e 12 são apresentadas as ideias mais marcantes das concepções 

dos treinadores referentes ao número de técnicas alvo de aprendizagem, denominada por 

Extensão e Sequência no quadro conceptual de referência deste estudo, tendo em 

consideração o escalão etário e/ou o nível de prática.  

Quadro 10 - Quadro Síntese da Extensão no Ensino das Técnicas  

Nível de Prática 

 

Aprendizagem Desenvolvimento Competição 

 

Especialidade   Livre Olímpica                                   Greco-romana  

Treinador A 

Em Pé: 
Submersão à perna 
Submersão à cintura 
Entrada a 1 perna 
Entrada ás 2 pernas 
No solo: 
Dupla prisão de braços 
Dupla prisão de pernas 
½ nelson c/ passagem p/ frente 
Habilidades de suporte: 
Ponte 
Passagem p/ trás no solo 
Jogos de estafetas 

Em Pé: 
Puxada ao solo 
Submersão 
Gravata 
Braço rolado 
Tordanche 
Entrada à cintura 
Forquilha de greco ou livre 
Puxada ao solo com 
cadeado 
No solo: 
Parafuso 
Cintura de balanço 
Cintura às avessas 
Puxada clássica 

Em Pé: 
Puxada ao solo 
Braço rolado c/ passagem para trás 
Gravata 
Braço rolado 
Entrada à cintura 
Madjidov 
Torção 
Parafuso em pé 
No solo: 
Puxada c/ duas a 1 lado 
Puxada c/ duas a 1 lado e tordanche 
Conhecimentos de suporte: 
Regras, táctica 
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Nível de Prática 

 
Aprendizagem Desenvolvimento Competição 

Conhecimentos de 
suporte: 
Regras 

   
Aperfeiçoamento Especialização 

Treinador B 

Em Pé: 
Derrubes para a frente 
Formas de controlo 
No solo: 
Rotações 
Finalizações 
Saída da posição de perigo 
Habilidades de suporte: 
Várias acrobacias 
Deslocamentos, 
enquadramentos, pegas 
Normas e regras 

Em Pé: 
Derrubes em várias 
direcções 
Controlo do baço p/ dentro 
e fora 
Controlo de ½ cintura 
No solo: 
Rotações 
Rolamentos 
Finalizações 
Saída da posição de perigo e 
assentamento 
Habilidades de suporte: 
Várias acrobacias 
Deslocamentos, 
enquadramentos, pegas 
Normas e regras 

Derrubes e projecções 
multidireccionais a 
partir de diferentes 
controlos em pé e no 
solo 

Combinações em pé 
e no solo 
Aspectos técnico 
tacticos em função 
de regras, 
individuais, dos 
adversários 

Treinador C 

Em pé: 
Puxada ao solo 
Submersão 
Braço rolado c/ passagem P/ trás 
Gravata 
Entrada à perna p/dentro 
Entrada perna e rasteira 
Entrada à perna p/ fora 
Entrada às pernas 
Braço rolado 
Forquilha 
Tordanche clássico e ao braço e 
c/ rasteira 
Gancho 
No solo: 
Dupla prisão de braços 
½ nelson c/ passagem P/ frente 
Dupla prisão de pernas 
½ nelson c/ dupla prisão de 
braços 
Chave alemã 
Dupla prisão de braços c/ perna 
Parafuso 
½ nelson c/ perna 
Saca rolha 
Cocha às avessas 
Habilidades e Conhecimentos 
de suporte: 
Regras de conduta; 
Equipamento; saudação; 
assentamento; significado do 
tapete; significado da ordem de 
chamada na competição; posição 
de start no solo; posição de 
perigo eminente; pontuações; 
interdições; inicio e reinicio do 
combate 

Em pé: 
Entrada à cintura 
Tordanche de cadeira 
Joselito 
Jonh Smith 
Forquilha de greco 
Puxada ao solo em cadeado 
Cintura de frente 
Placagem 
Ceifa 
Moinho 
No solo: 
Cintura de balanço 
Cruzada 
Cintura russa 
Cintura às avessas 
Liana em guarda a 4 
Pernão 
Pernão Alto c/ gancho 
Puxada clássica 
Sacrificio 
Cruzada alta 
Habilidades e 
Conhecimentos de 
suporte: 
Acrochage, Passividades e 
Advertências, Equipa de  
Arbitragem: 
Prolongamento, Tipos de 
vitória, Sistema de 
Competições Nacional, 
Vocabulário de base 
Assistência médica 

Em pé: 
Madjidov 
Madjidov de livre 
Tordanche c/ gravata 
e rasteira 
No solo: 
Puxada c/ duas pernas 
a 1 lado 
Puxada c/ duas pernas 
a 1 lado e tordanche 
Pernão alto c/ gancho 
Liana clássica 
Habilidades e 
Conhecimentos de 
suporte: 
Estatutos e 
Regulamento 
Interno da FPLA, 
Eventos e resultados 
nacionais mais 
significativos 
-Calendário e 
Normas Para a 
Época, Regulamento 
Nacional de 
Graduações 

Factores de 
rendimento em 
função da técnica 
favorita do lutador, 
dos adversários e 
major trends do 
momento. 

Treinador D 

Em pé: 
puxada ao solo c/ passagem p/ 
trás  sob axila 
braço rolado c/ passagem p/ trás 
parafuso 
puxada com gravata 
forquilha 
braço rolado 
torção 
tordanche 

Todas durante muitos anos 
(8 a 10 anos de prática) 

Individual de acordo com o treinador e atleta 
(tendo em conta vários factores) 
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Nível de Prática 

 
Aprendizagem Desenvolvimento Competição 

entrada à cintura 
golpe de anca 
tordanche em força 
gravata 
puxada ao solo com controlo de 
braços sob a axila 
placagem 
cintura de frente (e variantes) 
No Solo: 
dupla prisão de braços 
chave alemã 
meio nelson 
parafuso 
Imobilização de braço (e 
variantes) 
Alavanca 
russa (e variantes) 
cintura às avessas 
gravatas 
cinturas para trás (e variantes) c/ 
diferentes formas de levantar do 
solo 

Treinador E 

Em pé: 
Deslocamentos 
Pegas 
Formas de controlo 
Contacto e enquadramento com 
o parceiro 
Derrubes em várias direcções 
Puxadas ao solo 
No solo: 
Técnicas com passagem em 
ponte 
Técnicas que apelem à coragem 
e ao valor de lutar (valentia) 
Habilidades de suporte: 
Normas e regras 

Em pé: 
Todas as técnicas de 
derrubes e projecções 
posteriores 
No solo: 
Todas as técnicas de 
passagem em ponte e 
avessas 

Técnicas derivadas dos sistemas de ataque e 
defesa individual, em função dos adversários, 
em função dos objectivos da competição e do 
momento da época. 

Treinador F 

Em pé: 
Posição de guarda  
Deslocamentos 
Pegas 
Formas de controlo 
Puxadas ao solo 
Entrada a 1 perna 
Entrada a 2 pernas 
No solo: 
Dupla prisão de braços e suas 
defesas 
Dupla prisão de pernas e suas 
defesas 
Habilidades de suporte: 
Movimentos em ponte 

Em função do sentido da 
formação: se de competição 
ou prática regular. 
Os exercícios e a sua 
quantificação depende da 
resposta ao treino. Procurar 
as tendências técnicas e 
ensinar em função de um 
ataque e defesa pessoal, tão 
cedo quanto possível. 

Em função dos adversários, em função dos 
objectivos da competição e do momento da 
época. 
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Quadro 11- Frequências Absolutas das Técnicas em Pé, segundo os Níveis de Aprendizagem  

Nível 

 
Aprendizagem Desenvolvimento Competição 

Técnicas Freq. Freq. Freq. 

PUXADA AO SOLO 
4 6  

SUBMERSÃO 
3 4  

BRAÇO ROLADO C/ PASSAGEM P/ TRÁS 
2 4  

GRAVATA 
2 1 1 

ENTRADA À PERNA POR DENTRO 
6   

ENTRADA À PERNA E RASTEIRA 
3   

ENTRADA À PERNA POR FORA 
2 1 1 

ENTRADA ÀS PERNAS 
6   

BRAÇO ROLADO 
2   

FORQUILHA 
2   

TORDANCHE 
2   

GANCHO 
1   

ENTRADA À CINTURA 
1 4 2 

TORDANCHE DE CADEIRA 
2   

JOSELITO 
1   

JOHN SMITH 
1 4  

FORQUILHA DE GRECO  
3  

PUXADA AO SOLO EM CADEADO  
2  

CINTURA DE FRENTE  
2  

PLACAGEM 
1 4  

CEIFA  
3  

MOINHO  
2  

TORDANCHE AO BRAÇO  
1  

PARAFUSO EM PÉ  
2  

ENTRADA À PERNA POR FORA E RASTEIRA  
3  

TORDANCHE AO BRAÇO COM GANCHO    

MADJIDOV   
3 

TORÇÃO   
3 

MADJIDOV DE LIVRE   
2 

TORDANCHE COM GRAVATA E RASTEIRA   
2 
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Quadro 12- Frequências absolutas das Técnicas no Solo, segundo os Níveis de Aprendizagem  

Nível 

 
Aprendizagem Desenvolvimento Competição 

Técnicas Freq. Freq. Freq. 

DUPLA PRISÃO DE BRAÇOS 
5   

MEIO-NÉLSON COM PASSAGEM PELA FRENTE 
2   

DUPLA PRISÃO DE PERNAS 
5   

MEIO-NÉLSON COM DUPLA PRISÃO DE BRAÇOS 
2   

CHAVE ALEMÃ 
4   

DUPLA PRISÃO DE BRAÇOS COM PERNA 
3 1  

PARAFUSO 
3 1  

MEIO-NÉLSON COM PERNA 
1   

SACA-ROLHAS 
1   

COXA ÀS AVESSAS 
1 2  

CINTURA DE BALANÇO 
1   

CRUZADA 
1   

CINTURA RUSSA 
1 2  

CINTURA ÀS AVESSAS 
1 2  

LIANA EM GUARDA A QUATRO  
1  

PERNÃO  
1  

PUXADA CLÁSSICA  
1  

SACRIFÍCIO  
1  

CRUZADA ALTA  
1  

PERNÃO ALTO  
1  

PUXADA COM DUAS PERNAS A UM LADO   
2 

PUXADA C/ DUAS PERNAS A 1 LADO E TORDANCHE   
1 

PERNÃO ALTO COM GANCHO   
1 

LIANA CLÁSSICA   
1 

 

Os treinadores do estudo afirmaram que, no sentido de apontar um modelo global 

de estruturação da evolução técnica do atleta preferem pensar tendo em consideração o 

nível de prática dos atletas. No entanto, os treinadores portugueses afirmaram ser capazes 

de o fazer por idades, tendo um deles respondido dos dois modos. 
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Um bom critério é que existem diferentes tempos de aprendizagem e portanto níveis de 

aprendizagem. No entanto, a idade é também uma referência para o aluno ao nível do seu 

empenhamento e prática, já que ele vai querer fazer o que os seus colegas também já 

fazem e que têm a mesma idade. 

O ideal seria, portanto, idades, respeitando os diferentes níveis de aprendizagem 

assumindo que são naturais mesmo em atletas da mesma idade. 

Quer dizer também que existe uma idade óptima para iniciar prática desportiva. 

(Treinador B, questão 5)  

Se tivermos em consideração que todos os atletas entram para a modalidade na mesma 

idade cronológica é mais fácil aplicar os escalões. Quanto a mim a referência seria a 

idade maturacional e assim o nível de prática não seria muito diferente e todos 

progrediam equilibradamente. Existem sempre casos de extremo e que devem ser tratados 

como isso até porque esta é uma modalidade individual. 

No caso da luta também se pode iniciar aos 6 anos, mas se calhar não faz luta, fazem 

actividades relacionadas com luta à medida que vai aprendendo os valores a ela 

associados, são muito ricos e com grande transferência para a vida em comunidade. 

(Treinador C, questão 5)  

Por questões práticas é mais fácil por escalão etário, i. e., se tudo correr bem e o aluno 

tiver iniciado a prática desportiva em idade escolar considero que o escalão etário é mais 

útil. No entanto, é evidente que até dentro do escalão etário existem diferentes níveis mas 

que só vão sendo mais importantes à medida que os atletas vão subindo de escalão, isto 

quer dizer também que à medida que os atletas são mais velhos existe a necessidade de 

fazer maiores ajustamentos ao nível do atleta. (Treinador A, questão 5)  

Considero-me um treinador atrevido, não gosto de dogmas mas, o ensino da técnica 

deve iniciar-se aos 6 anos de idade... eu regulo-me pela idade do grupo e depois tenho a 

sensibilidade de observar os talentos e os com mais dificuldades. Faço portanto  

planeamento em função da idade do grupo mas depois individualizo em função do nível 

de desempenho, sem que isto seja especialização precoce porque não tenho objectivos de 

competição, de resultados. Eu identifico os indivíduos precoces mas não lhes imponho 

resultados. (Treinador D, questão 5)  

Eu tenho os meus níveis estruturados por idades, que correspondem às crianças que 

iniciam com 5 e 6 anos de idade. O ideal será que exista um equilíbrio entre o nível e a 

idade. O atleta deve aprender de acordo com um nível esperado para o seu escalão etário. 
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Não é possível um jovem de nove anos atingir o nível 10 que é o último. (Treinador E, 

questão 5)  

Pela leitura dos quadros 11 e 12, entende-se que os treinadores fazem uma divisão 

das técnicas em dois grandes grupos: o grupo de técnicas em pé e o grupo de técnicas no 

solo. 

Como anteriormente afirmado as habilidades técnicas como as pegas, as formas de 

controlo, os deslocamentos sobre o tapete, o enquadramento com o adversário são todas 

ensinadas no nível inicial. Concomitantemente, a estas acções são então ensinadas as 

técnicas propriamente ditas (Petrov, 1995).  

Embora o combate não ocorra sequencialmente, é um facto que o combate inicia 

sempre em pé no centro do tapete. Por essa razão, os treinadores apresentam técnicas que 

derrubem o adversário ou que o puxem para o solo permitindo ao lutador que realizou a 

acção técnica ficar de frente e por cima ou passar trás ganhando logo uma pontuação. No 

nível Aprendizagem as técnicas mais vezes indicadas pela totalidade dos treinadores são, a 

Entrada às pernas e Entrada à perna por dentro , seguindo-se com quatro escolhas, a 

Entrada à perna com rasteira . Como menos cotadas, aparecem também, outras técnicas 

derivadas, em nosso entender, destas primeiras e que virão a ser indicadas por mais 

treinadores mas, no nível seguinte e que são braço rolado com passagem para trás , 

gravata , tordanche

 

e forquilha . 

As técnicas do nível seguinte, portanto, de Desenvolvimento, são técnicas que 

embora derrubem o adversário, apelam a um maior controlo das acções ofensivas do 

adversário (precedem sempre o uso de pegas e formas de controlo) porque normalmente, 

são realizadas em desequilíbrio frontal. Nestas técnicas, o atleta já usa apenas um braço 

para controlar permitindo-lhe utilizar o braço livre para realizar uma acção ofensiva, que, 

neste nível, pode fazer, ainda, apelo ao uso das ancas, ceifas ou rasteiras, conforme 

indicado pelos treinadores. Nesta lógica, as técnicas mais citadas são a Puxada ao solo , 

Submersão , a Entrada à cintura ,  John Smith e o Braço rolado com passagem para 

trás . 

No nível seguinte, Competição, os treinadores preferiram ter uma atitude mais 

comedida, afirmando que os atletas podem competir desde cedo (a partir dos 9 anos) mas o 

resultado é secundário. Assim, é apenas depois do escalão de cadetes (14 anos) que 

consideram a competição no planeamento, i.e., o atleta compete para se socializar e ganhar 
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vivência no ambiente de competição e só se assim o desejar. Por essa razão, as 

competições de infantis denominam-se por festivais, embora o objectivo formal do 

combate seja o assentamento (colocar de costas em contacto com o tapete durante um 

segundo). 

Em relação às técnicas no solo e no nível de Aprendizagem, alguns dos treinadores, 

para mais fácil entendimento, dividem as técnicas em rotações e rolamentos, taxonomia 

também comum aos manuais oficiais da federação internacional (Petrov, 1999). Todas 

estas técnicas podem ser realizadas de frente e sem perca do adversário dentro do seu 

campo de visão e por isso são escolha de cinco treinadores, a dupla prisão de braços , 

dupla prisão de pernas , seguida pelas técnicas indicadas por quatro treinadores, chave 

alemã e depois com três escolhas o parafuso e a dupla prisão de pernas e rasteira . 

No nível de Desenvolvimento, as técnicas indicadas são as cintura às avessas , 

coxa às avessas e cintura russa . Embora apenas tenham uma concordância por dois 

treinadores, verificamos, pela leitura do quadro 10, que as respostas vêm de treinadores 

diferentes o que dá consistência às respostas, porque estas técnicas são dos grupos de 

rolamentos e rotações, que foram grupos indicados como alvo sempre que eles não 

indicavam especificamente uma técnica. 

No nível de Competição, o critério de grupos técnicos, também foi seguido pelos 

treinadores que preferiam indicar uma técnica central de um grupo técnico e depois 

referiam-se às suas variantes. Houve, no entanto, treinadores que preferiram indicar as 

técnicas todas, justificando que assim se compreendem os sub-passos que algumas técnicas 

são alvo na aprendizagem. Assim, as técnicas indicadas com um, são aquelas que 

considerámos sub-passos de aprendizagem de técnicas master. As técnicas master deste 

nível de competição são os levantamentos dos adversários do solo seguidos de projecções 

anteriores ou posteriores. Na realidade, são técnicas em pé que se iniciam no solo, mas 

todos os treinadores do estudo consideraram técnicas de solo. 

É também nas técnicas do nível de Aprendizagem que as técnicas se apresentam 

com valores mais baixos, significando que é nesta fase que se utilizam mais 

decomposições das técnicas, de modo a criarem-se progressões. Estes valores de 

frequência baixa ainda prevalecem no nível de Desenvolvimento, mas em menor 

quantidade. Esta menor frequência faz sentido, dado que os atletas portadores de um 
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conhecimento prévio, adicionam aspectos mais elaborados a partir de técnicas adquiridas 

ou com gestos similares (Shahmuradov, 1996). 

Em suma, no entender destes treinadores, os lutadores devem começar por saber 

agarrar e controlar as acções do adversário de modo a impedi-lo de progredir e ao mesmo 

tempo permitindo atacar, deslocar-se em cima do tapete sem perca de equilíbrio; este é 

conseguido, também, através de um enquadramento sempre frontal ao adversário, 

orientando o peito para o tapete. 

Em atitude ofensiva, os atletas de aprendizagem e em pé, realizam entradas a uma e 

a duas pernas, com e sem rasteira, à cintura e aprendem no solo a rodar ou rolar o 

adversário de modo a este ficar com as costas voltadas para o tapete. Neste aspecto, as 

finalizações são associadas a este momento de treino. Mais tarde, e no nível de 

Desenvolvimento, os atletas devem manipular as puxadas ao solo combinadas com 

derrubes e projecções, como são a submersão à perna e à cintura e o braço rolado com 

passagem para trás. No solo, as rotações com passagem pela frente e em ponte são uma 

constante, sendo exemplo disso as cinturas russas e ½ nelson com passagem pela frente 

bem como as rotações com pernas cruzadas. Para Torres (1987b), é assumido que nem 

todas as técnicas colocam as costas do adversário no tapete, por isso, nesta fase, as 

finalizações também são alvo de treino.  

Quanto à evolução para a competição e mestria desportiva, as técnicas em pé 

pretendem realizar-se de modo eficiente por forma a que se consiga o assentamento (Lafon 

& Ray, 1997). Os treinadores indicam ser difícil e, por isso, as técnicas são mais 

complexas do ponto de vista dos controlos e também da força utilizada para os fazer. Deste 

modo, as projecções são por excelência as técnicas indicadas porque o adversário fica sem 

base de sustentação e perdendo momentaneamente o referencial espacial é mais fácil obter 

vantagens. 

No quadro 13 são apresentadas as ideias dominantes das concepções dos 

treinadores referentes à sequência de ensino da luta quando enquadrada em grupos 

técnicos.  

Quadro 13 - Sequência de Ensino das Técnicas  

Sequência 

 

Aprendizagem Desenvolvimento Competição 

Treinador A Em Pé: 
Posição fundamental em pé 

Em Pé: 
Puxada ao solo 

Em Pé: 
Puxada ao solo 
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Sequência 

 
Aprendizagem Desenvolvimento Competição 

Deslocações em equilíbrio 
Submersão à perna 
Submersão à cintura 
Entrada a 1 perna 
Entrada ás 2 pernas 
No solo: 
Posição fundamental no solo 
Dupla prisão de braços 
Dupla prisão de pernas 
½ nelson c/ passagem p/ frente 
Habilidades de suporte: 
Ponte 
Passagem p/ trás no solo 
Jogos de estafetas 

Submersão 
Gravata 
Braço rolado 
Tordanche 
Entrada à cintura 
Forquilha de greco ou livre 
Puxada ao solo com cadeado 
No solo: 
Parafuso 
Cintura de balanço 
Cintura às avessas 
Puxada clássica 
Conhecimentos de suporte: 
Regras 

Braço rolado c/ passagem para trás 
Gravata 
Braço rolado 
Entrada à cintura 
Madjidov 
Torção 
Parafuso em pé 
No solo: 
Puxada c/ duas a 1 lado 
Puxada c/ duas a 1 lado e 
tordanche 
Conhecimentos de suporte: 
Regras, táctica 

 

Treinador B  

Normas e regras 
Posições fundamentais 
Enquadramentos 
Deslocamentos  
Jogos de luta 
Ginástica global 
Ginástica específica 
Pegas  
Controlos  
Técnicas de rotação 
Técnicas de rolamentos 
Finalizações  
Posição de perigo 
Saídas de assentamento 
Derrubes anteriores 
Derrubes multidireccionais 
Projecções anteriores 
Projecções multidireccionais 
Sequências das combinações  
Oportunidade das combinações 
Lógica das combinações 
Aspectos técnico-tácticos clássicos 

Treinador C  Variável em função de diversos factores (e.g. idade, n.º de alunos, n.º de horas de aula/treino, n.º de treinos por 
semana, motivação dos alunos, existência de treinador-adjunto ou não, etc.).  

Treinador D 

Em pé e no solo : 
Posições 
Deslocações 
Controlos 
Deslocações com controlo 
Acrobacia de luta 
Em pé: 
1º Grupo das puxadas ao solo . 
2º Derrubes 
3º Projecções: 
- anteriores c/ controlo de cintura 
- anteriores c/ controlo de braço e 
cintura 
- com rotação de ancas 
- com forquilhas 
- cintura de frente 
- com torção 
No Solo: 
- rotações laterais 
- rotações com deslocação 
- rotações com gravata 
- rotações em ponte 
-  com controlo de cintura às 
avessas 
Projecções posteriores com c/ 
cintura às avessas e com gravatas  

Mesma ordem 
Individual de acordo com o 
treinador e atleta 

Treinador E Em pé: 
Deslocamentos 

Em pé: 
Todas as técnicas de derrubes e 

Técnicas derivadas dos sistemas 
de ataque e defesa individual, em 
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Sequência 

 
Aprendizagem Desenvolvimento Competição 

Pegas 
Formas de controlo 
Contacto e enquadramento com o 
parceiro 
Derrubes em várias direcções 
Puxadas ao solo 
No solo: 
Técnicas com passagem em ponte 
Técnicas que apele à coragem e ao 
valor de lutar (valentia) 
Habilidades de suporte: 
Normas e regras 

projecções posteriores 
No solo: 
Todas as técnicas de passagem em 
ponte e avessas 

função dos adversários, em função 
dos objectivos da competição e do 
momento da época. 

Treinador F  

Em pé: 
Posição de guarda  
Deslocamentos 
Pegas 
Formas de controlo 
Puxadas ao solo 
Entrada a 1 perna 
Entrada a 2 pernas 
No solo: 
Dupla prisão de braços e suas 
defesas 
Dupla prisão de pernas e suas 
defesas 
Habilidades de suporte: 
Movimentos em ponte 

Em função do sentido da 
formação: se de competição o 
prática regular. 
Os exercícios e a sua quantificação 
depende da resposta ao treino. 
Procurar as tendências técnicas e 
ensinar em função de um ataque e 
defesa pessoal, tão cedo quanto 
possível. 

Em função dos adversários, em 
função dos objectivos da 
competição e do momento da 
época. 

 

Observando o quadro 13, verificamos que quatro treinadores consideram os níveis 

de prática, quando reflectem acerca da organização e sequencialização dos conteúdos 

técnicos. Embora usando o mesmo critério as respostas são, em alguns casos, em torno de 

grupos de técnicas e noutros em torno de técnicas específicas. No entanto, quando 

cruzadas, as respostas convergem para os mesmos grupos de técnicas, que são usadas por 

aqueles treinadores que optam por utilizar designações de grupos técnicos. Genericamente, 

quando utilizamos uma taxinomia de nomes específicos eles não tomam exactamente a 

mesma posição de escolha e, por isso, a sequência difere de treinador para treinador, o que 

não acontece quando organizamos a sua resposta por grupos técnicos. Embora a sua 

resposta não tenha sido dada nesse formato, realizando esta organização, foi possível 

compreender a convergência entre os treinadores, podendo afirmar assim que existem 

conjuntos de técnicas que são consideradas num nível de prática de aprendizagem, 

passando pela fase de desenvolvimento até chegar a uma nível de prática de competição.  

Díspar a esta forma apresentada, o treinador C, que não apresenta qualquer critério 

concreto, afirma que tudo é variável e em função de diversos factores como a idade, o 

número de atletas no grupo, o número de horas de treino, o número de treinos por semana, 

a motivação dos alunos e a existência de treinador-adjunto. 
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Também se percebe que embora exista uma convergência dos treinadores quando 

usam esta forma de grupos de técnicas, dentro desse grupo, as técnicas tomam posições 

diferentes, o que poderá indicar algum grau de liberdade quanto a este tipo de ordenação 

ou mesmo de diferenças de métodos e por isso vários caminhos para efectuar o ensino das 

técnicas. 

As escolhas técnicas dos treinadores, para sequenciar o ensino, reportam-se de 

forma semelhante quando responderam à questão sobre quais as técnicas consideradas de 

as base e mais avançadas da modalidade. 

Outro critério utilizado por três dos treinadores está de acordo com a principal 

orientação de desenvolvimento para a competição, os factores de rendimento sobrepõem-se 

aos outros, orientando a preparação técnica para as técnicas favoritas do lutador e/ou para 

as tendências técnicas do momento, o que também é defendido por Mazur (1985) e Petrov 

(1999). 

Embora quatro concordem em utilizar os níveis de prática para efeitos de reflectir 

sobre o ensino da Luta, há treinadores que enquadram a sua concepção, apresentando um 

conjunto de pré-requisitos fundamentais para o ensino das técnicas. Esses pré-requisitos 

são, na sua essência, conhecimentos tácitos que o praticante deve demonstrar quando se 

relaciona com a actividade de treino e combate. Talvez por essa razão, dois dos treinadores 

apresentem uma concordância com o regulamento nacional de graduação, que determina 

que para atingir uma determinado graduação é necessário dominar um conjunto de técnicas 

mas também um grupo de conceitos que se referem à segurança, conduta e regras de 

comunicação com treinadores e árbitro.  

Tal como te referi e agora reforço, as respostas que dou de seguida referem-se a uma 

orientação global do desenvolvimento da carreira do lutador. As técnicas referidas na 

respostas seguintes são apenas a principal (e não a única) referência. Outros conteúdos 

técnicos poderão ser ensinados em função dos objectivos e das características do grupo, 

do material disponível, etc. Os tempos mínimos de permanência em cada graduação 

foram calculados e estão estabelecidos em função dos intervalos de tempo indispensáveis 

a uma maturação que permita, em conjugação com o treino efectivo, a progressão na 

aprendizagem das Lutas Amadoras. No cálculo destes tempos foram utilizados como 

valores de referência 3 treinos semanais em aproximadamente 11 meses de treino anuais. 

Os conteúdos aqui referidos não esgotam o programa técnico e de conhecimentos a 

ensinar/treinar, sendo apenas os mais significativos. (Treinador C, questão 8) 
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A luta é uma modalidade muito rica, em que não existe um perfil de lutador ideal, 

devido à possibilidade de competir em várias categorias de peso, que modificam também 

as possibilidades de trajecto de formação do atleta... bom, mas posso dizer que existem de 

facto técnicas obrigatórias e que são comuns a esse trajecto de formação, mas que a partir 

de um determinado momento como na mestria desportiva não é possível definir de forma 

tão clara, ele vai surgindo e sendo definido, faço até uma distinção entre a teoria da Luta 

de Ensino e da Luta de Competição.

 

(Treinador D, questão 8)  

Conforme apresentado no início deste estudo, recentemente a modalidade 

desportiva de lutas amadoras sofreu profundas alterações em termos estratégicos de 

desenvolvimento em Portugal, ou seja, pretendeu-se com a criação do Regulamento 

Nacional de Graduações (RNG), dar sequência lógica ao trabalho de desenvolvimento e 

sistematização do ensino técnico e metodológico das Lutas Amadoras, que teve o seu 

início com a criação do Programa Técnico Nacional (PTN), no qual colaborámos 

directamente. 

Na sua génese, as graduações que o RNG apresenta, constituem-se como uma 

progressão dos conhecimentos das Lutas. A graduação representa não só o domínio da 

componente desportiva, mas também o conhecimento e demonstração dos valores éticos e 

morais que o desporto das Lutas representa.  

Naquele documento, as técnicas sugeridas referem-se a uma orientação global do 

desenvolvimento da carreira do lutador, sendo o mesmo documento facultado e estudado 

em todos os cursos de treinadores que actualmente a federação organiza. 

Não obstante, os treinadores, neste estudo, apresentam sequências de exercícios por 

vezes divergentes. Uma explicação possível seria o facto de 50% destes treinadores serem 

estrangeiros e por isso serem detentores de formação distinta da recebida em Portugal. No 

entanto, um desses treinadores é autor com os outros dois que são portugueses em equipa 

com o gabinete de formação da federação desses mesmos documentos e cursos ministrados 

e responderam também, ainda que de modo não contrário, mas sim distinto, às indicações 

de sua própria autoria. 

Poderá parecer estranho mas, segundo Silva (2000), é um facto que diversos 

estudos apontam que, mesmo em grupos homogéneos de professores, há uma grande 

variação no conteúdo e orientação, i. é., nas teorias implícitas sobre o currículo. Esta 

diferenciação não se verifica unicamente pelas suas diferentes perspectivas mas, também, 



Apresentação e Discussão de Resultados 

 

74

 
pela diferenciação dos contextos de ensino (Ennis, 1991). Mas então como se explicarão 

tais diferenças? Estes resultados e orientações parecem explicar-se principalmente, devido 

à forte influência das condições de treino ou dos objectivos do próprio atleta, optando 

alguns treinadores, assim, por não estruturar qualquer tipo de sequência rígida. Era 

exactamente a busca destas idiossincrasias um dos objectivos deste estudo.  

Esta divergência poderá ser explicada também, pelo fraco impacto dos programas 

de formação. Segundo Graham, French & Woods (1993) poderão haver 3 teorias 

explicativas para tal: 1) as ideias de inovação dos programas são varridas quando os 

treinadores entram no seu quotidiano de treino; 2) os cursos de formação não transmitem 

ideias de inovação, antes são cúmplices na preservação tácita das práticas conservadoras e 

das perspectivas utilitaristas e de sobrevivência; e 3) a formação é pura e simplesmente um 

tratamento fraco. 

Uma quarta hipótese que quanto a nós poderá explicar também os resultados, é o 

facto da estrutura curricular quer do RNG e do PTN, estarem em alguma medida 

desajustados à realidade e necessidades dos treinadores. Este desajuste não significará um 

erro magno, sendo motivado, em nosso entender, pelo receio em orientar demasiado os 

treinadores. Ao querer dar-se autonomia e responsabilidade, entregou-se um documento 

que peca por defeito em orientações. 

Por outro lado, os constructos pessoais dos treinadores, poderão ter funcionado 

como um filtro sobre essas indicações, elaborando cada treinador o seu próprio 

currículum , pois como verificámos aquando das fontes de conhecimento e das 

representações sobre expertise os treinadores deram diferentes ênfases aos 

conhecimentos que deve ou não um treinador de luta deter. Todavia, os treinadores 

revelaram conhecer os mesmos documentos, mas afirmaram prezar a sua autonomia na 

aplicação dos RNG e PTN, bem como o seu papel activo e mediador na sua 

implementação. 
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4.4.3. A Profundidade 

Nos quadros 14, 15, 16, 17 e 18 apresentam-se as ideias dominantes das concepções dos 

treinadores no ensino da luta, no que concerne à profundidade e no que refere às 

componentes críticas das habilidades básicas dos grupos técnicos das Rotações, 

Rolamentos, Puxadas aos Solo, Derrubes e Projecções, tendo em consideração o escalão 

etário e/ou o nível de prática.   

Quadro 14 - A profundidade das componentes críticas do grupo técnico das Rotações 
Grupo técnico das Rotações 

 

Aprendizagem Desenvolvimento Competição 

Treinador A 

Tirar o apoio puxando junto 
aos punhos e/ou pernas 
empurrando com o peito para a 
frente 

Controlar braços directamente 
ou sob a axila e cabeça, 
passando pela frente do 
adversário (meio nelson) 

Utilizar alavancas junto aos 
braços e cabeça até chegar a 
assentamento. Rotação lateral 
com passagem e ponte 

Treinador B 

Desequilibrar o adversário 
empurrando com o ombro na 
axila e puxando braços 
directamente ou utilizando 
controlos sob a axila e cabeça . 

Puxar os braços e ou pernas ao 
mesmo tempo que se puxa 

Puxar e empurrar 
equilibradamente braços e 
pernas em diagonal. Rotação 
lateral com passagem e ponte 

Treinador C 

Rotação lateral com controlo 
duplo de braços e/ou pernas 
e/ou controlo de cabeça e 
ombro sob a axila e deslocação 
pela frente 

Rotação com controlo de braço 
por cima e deslocação pela 
frente ou com controlo às 
avessas na cintura e/ou coxa 

Rotação lateral com passagem 
em ponte ou passagem por 
cima 

Treinador D 

Rotação lateral com controlo 
duplo de braços e/ou pernas 
e/ou controlo de cabeça e 
ombro sob a axila e deslocação 
pela frente 

Rotação com controlo de braço 
por cima e deslocação pela 
frente ou com controlo às 
avessas na cintura e/ou coxa 

Rotação lateral com passagem 
em ponte ou passagem por 
cima 

Treinador E Rotação lateral puxando e 
empurrando 

Rotação lateral puxando e 
empurrando orientando-se para 
cima do adversário 

Rotação lateral puxando e 
empurrando orientando-se para 
cima do adversário. Rotação 
lateral com passagem em ponte 
ou passagem por cima 

Treinador F Rotação lateral puxando e 
empurrando 

Rotação lateral puxando e 
empurrando orientando-se para 
cima do adversário 

Rotação lateral puxando e 
empurrando orientando-se para 
cima do adversário. Rotação 
lateral com passagem em ponte 
ou passagem por cima 

 

Pela leitura do quadro 14 é possível compreender que, no nível de aprendizagem da 

habilidades técnicas que pertencem ao grupo das rotações, é necessário colocar-se 

perpendicularmente ao colega, controlar o braço distal e com o peito e, em alguns casos 

com o ombro proximal, empurrar o colega. Esta acção deve procurar fazer rodar o colega 

em torno do seu eixo longitudinal. É uma técnica em que é necessário manter o corpo em 

cima do colega fazendo pressão de cima para baixo, podendo ainda ser realizado com os 

braços sob a axila e passagem pela frente. Quando isto acontece, alguns treinadores, em 
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concordância, apontam diferentes formas de executar rotações como se fossem técnicas 

distintas. 

No nível de desenvolvimento, os treinadores consideram e utilizam técnicas de 

rotações, citando as mesmas componentes críticas, embora a técnica seja modificada para 

um controlo de cabeça e braço sob a axila. Tal significa que ao invés de se controlarem 

dois braços ou duas pernas, concentram-se as forças de sentido oposto no mesmo plano, 

ainda que os treinadores indiquem ser muito difícil tal acontecer;  o ideal é equilibrar as 

forças de modo ao atleta não ser deslocado mas sim rodado em torno do eixo definido.  

Que nos escalões mais jovens é quase sempre o tordanche se for luta em pé e no solo o 

½ Nelson, saber defender a entrada às pernas e evitando que eles se agarrem à cintura 

numa posição de frente.  (Treinador A, questão 10)  

No nível de competição, os treinadores indicam um modelo de alavanca para 

procurar virar o adversário de costas para o tapete. Deixam-se, portanto, as indicações da 

utilização do binário de forças para se passar à utilização de um fulcro e um braço de força 

(quanto maior é o braço de força, maior é a força produzida no fulcro).  

Cintura russa com variante de controlo ao peito, zona intermédia, com mudança de 

direcção. (Treinador A, questão 10)   

No quadro 15 é apresentada uma análise global e aglutinadora das concepções 

dominantes no ensino do grupo técnico das rotações.  

Quadro 15 - Análise global das concepções dominantes no ensino das Rotações  

Grupo Técnico das Rotações 

Aprendizagem Desenvolvimento Competição 

 

Colocar-se na perpendicular na posição de 
base no solo com os dois joelhos no tapete. 
Baixar o  centro de gravidade, flectindo as 
pernas e tronco. 
Com as duas mãos controlar o braço distal. 
Puxar e empurrar. 
Inclinar o tronco orientando-o para cima 
do adversário. 
Aproximar joelhos à linha média do corpo 
do adversário.  

Colocar-se na perpendicular na posição de 
base no solo com  um joelho no tapete. 
Baixar o  centro de gravidade, flectindo as 
pernas e tronco. 
As mesmas componentes críticas 
apontadas no nível de aprendizagem, mas 
feitas de maneira mais rápida. 
Terminar com elevação da bacia 
permitindo um aumento de pressão sobre o 
adversário.  

Sentar-se na perpendicular em relação ao 
colega e realizar pressão sobre ele 
controlando a cintura ou cabeça e braço 
sob a axila.  
Passar em ponte ou passar pela frente 
mantendo constante pressão sobre este. 
Finalizar e controlo de cintura preparando-
se para realizar novamente ou utilizando 
controlo de cabeça e braço com pega de 
cadeado procurar o assentamento.  
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Quadro 16 - A profundidade das componentes críticas do grupo técnico dos Rolamentos  

Grupo técnico dos rolamentos 

 
Aprendizagem Desenvolvimento Competição 

Treinador A  Rolamento lateral com controlo 
de cintura/coxa às avessas 

Rolamentos laterais utilizando 
controlos de cintura/coxa às 
avessas ou balanços laterais 
com levantamento do 
adversário do solo 

Treinador B 
Rolamento lateral utilizando 
controlos de cintura/coxa às 
avessas 

Rolamento lateral utilizando 
controlos de cintura/coxa às 
avessas ou balanços laterais 

Rolamentos laterais utilizando 
controlos de cintura/coxa às 
avessas ou balanços laterais 
com levantamento do 
adversário do solo 

Treinador C  
Rolamento lateral utilizando 
controlos de cintura/coxa às 
avessas ou balanços laterais 

Rolamentos laterais utilizando 
controlos de cintura/coxa às 
avessas ou balanços laterais 
com levantamento do 
adversário do solo 

Treinador D  
Rolamento lateral utilizando 
controlos de cintura/coxa às 
avessas ou balanços laterais 

Rolamentos laterais utilizando 
controlos de cintura/coxa às 
avessas ou balanços laterais 
com levantamento do 
adversário do solo 

Treinador E 
Rolamento lateral utilizando 
controlos de cintura/coxa às 
avessas 

Rolamento lateral utilizando 
controlos de cintura/coxa às 
avessas ou balanços laterais 

Rolamentos laterais utilizando 
controlos de cintura/coxa às 
avessas ou balanços laterais 
com levantamento do 
adversário do solo 

Treinador F 
Rolamento lateral utilizando 
controlos de cintura/coxa às 
avessas 

Rolamento lateral utilizando 
controlos de cintura/coxa às 
avessas ou balanços laterais 

Rolamentos laterais utilizando 
controlos de cintura/coxa às 
avessas ou balanços laterais 
com levantamento do 
adversário do solo 

 

Pela leitura do quadro 16 é possível compreender que no nível de aprendizagem das 

habilidades técnicas que pertencem ao grupo dos rolamentos deve-se colocar o corpo numa 

posição de sentido contrário ao alinhamento da cabeça do adversário, devendo-se controlar 

a cintura ou a coxa distal do adversário, utilizando uma pega de cadeado e passando para 

posição sentada, à custa de sentar-se lateralmente com deslize da perna proximal. 

Para os treinadores do estudo é particularmente importante olhar para o local onde 

as costas do adversário são supostas de passar. Embora o sentido dos rolamentos sejam 

como se duma cambalhota se tratasse, a verdade é que os treinadores indicam que se passe 

sobre o ombro à custa de levantar os braços na fase final deste tipo de técnicas. 

Uma posição de base da luta no solo é muito importante neste tipo de técnica, 

quando se passa para o nível de desenvolvimento dado que nesta fase as defesas começam 

a ser treinadas e portanto a indicação aqui é que se olhe para o local onde o adversário 

deverá passar com as costas e virar energicamente o peito para o tapete concomitante à 

acção de levantar os braços. 
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No nível de consolidação, encontramos as mesmas indicações para as cinturas às 

avessas com a diferença que o adversário é levantado do solo para voltar a ser virado de 

costas para o tapete. Este grupo técnico é alvo de muita discussão, porque quando é 

realizado deste modo transforma-se numa projecção e, por isso, não há consenso de 

quando ensinar, pelo que alguns treinadores optam por nem ensinar no nível de 

aprendizagem. No nosso estudo, três treinadores indicam-na e, outros três não o fazem no 

nível de aprendizagem, concordando,  na totalidade, a partir do nível de desenvolvimento 

em realizar quer em balanços laterais quer utilizando controlos à cintura ou à coxa às 

avessas. Aqui apenas um dos treinadores não indica que opta também pelos balanços 

laterais. 

No nível de competição, a totalidade dos treinadores está de acordo em fazê-lo 

levantando o adversário do tapete com variações de uma perna para o lado ou com duas 

pernas.  

No nível de desenvolvimento e consolidação é muito díspar a quantidade de técnicas 

que se fazem, dado que cada um domina diferentes técnicas em função do seu 

desempenho e até preferência. Mas é importante saber as defesas de solo, especialmente a 

russa e avessas. (Treinador A, questão 10)  

No quadro 17 é apresentada uma análise global e aglutinadora das concepções 

dominantes no ensino do grupo técnico dos rolamentos.  

Quadro 17 - Análise global da profundidade no ensino dos rolamentos 

Grupo Técnico dos Rolamentos 

Aprendizagem Desenvolvimento Competição 

 

Colocar-se na perpendicular e com apoio 
sobre o adversário. 
Controlar a cintura ou coxa com pega de 
cadeado. 
Deslizar a perna proximal ficando sentado. 
Olhar para o sentido de rolamento e elevar 
os braços. 
Virar o peito para o tapete.  

Colocar-se na perpendicular na posição de 
base em pé. 
Baixar o  centro de gravidade, flectindo as 
pernas e tronco. 
As mesmas componentes críticas 
apontadas no nível de aprendizagem, mas 
feitas de maneira mais rápida. 
Terminar com deslocamento rápido de 
braços .  

Aplicação da fase de desenvolvimento de  
modo a obter uma certa amplitude 
atrasando uma eventual defesa do 
adversário. 
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Quadro 18 - A profundidade das componentes críticas do grupo técnico das Puxadas ao Solo  

Grupo técnico das puxadas ao solo 

 
Aprendizagem Desenvolvimento Competição 

Treinador A 
Puxada ao solo com 
controlo de braço por 
dentro e entrada a 1 perna  

Puxada ao solo com controlo de braço 
por dentro e passagem para trás ou 
Puxada ao solo c/ controlo de tronco 
c/ controlo sob a axila e mãos dadas 
em cadeado e passagem para trás 

Puxada ao solo com controlo de 
braço por dentro e passagem para 
trás em diferentes direcções 

 

Treinador B  Não menciona Não menciona Não menciona 

Treinador C 

Puxada ao solo com 
controlo de braço por 
dentro e passagem para 
trás ou Puxada ao solo 
utilizando braço rolado 

Puxada ao solo c/ controlo de tronco 
c/ controlo sob a axila e mãos dadas 
em cadeado e passagem para trás 

Puxada ao solo c/ controlo de troco 
c/ controlo sob a axila e mãos dadas 
em cadeado e passagem para trás 

Treinador D 

Puxada ao solo com 
controlo de braço por 
dentro e passagem para 
trás ou Puxada ao solo 
utilizando braço rolado 

Puxada ao solo c/ controlo de tronco 
c/ controlo sob a axila e mãos dadas 
em cadeado e passagem para trás 

Puxada ao solo c/ controlo de troco 
c/ controlo sob a axila e mãos dadas 
em cadeado e passagem para trás 

Treinador E 

Puxada ao solo com 
controlo de braço por 
dentro e passagem para 
trás 

Puxada ao solo c/ controlo de tronco 
c/ controlo sob a axila e mãos dadas 
em cadeado e passagem para trás 

Puxada ao solo com controlo de 
braço por dentro e passagem para 
trás em diferentes direcções 

Treinador F 

Puxada ao solo com 
controlo de braço por 
dentro e passagem para 
trás 

Puxada ao solo com controlo de braço 
por dentro ou por fora com passagem 
para trás ou puxada ao solo utilizando 
braço rolado 

Puxada ao solo com controlo de 
braço por dentro e passagem para 
trás em diferentes direcções 

 

Pela leitura do quadro 18, é possível compreender que no nível de aprendizagem da 

habilidades técnicas que pertencem ao grupo das puxadas ao solo, deve-se colocar o corpo 

numa posição de base da luta em pé e frontalmente ao colega. A partir desta posição são 

realizados controlos do braço por dentro ou por fora que, com puxadas de duas mãos no 

mesmo braço, resultam num desequilibrar para a frente o adversário que arremessado para 

o tapete numa posição de peito e braços adiantados e em frente à cabeça. De acordo com 

um dos treinadores do estudo, este grupo pode ser feito também com entrada à perna em 

caso de se preferir realizar a especialidade de livre-olímpica. De qualquer modo, todos os 

treinadores que indicam este grupo técnico (cinco) apontam que é muito importante passar 

imediatamente para trás do adversário. 

De notar que um dos treinadores não indica especificamente este grupo técnico em 

qualquer dos níveis. 

Um treinador, apresenta duas formas de realizar este gesto técnico, sendo a segunda 

forma uma progressão pedagógica para uma técnica mais avançada e pertencente ao grupo 

técnico das projecções, Funcionará, portanto, também como uma progressão pedagógica 

para um grupo técnico seguinte. 
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No nível de desenvolvimento, há a preocupação de pedir aos atletas a realização 

deste gesto técnico num só momento, que o movimento seja rápido, mas ao mesmo tempo, 

deslizante e paralelo ao tapete. A utilização do vídeo, como forma de correcção do gesto 

técnico, revela-se fundamental neste nível de aprendizagem. 

No nível de competição, os treinadores apresentaram todos (com excepção daquele 

que indica não utilizar puramente este grupo técnico) uma forma de realização com 

controlo de tronco sob a axila onde é importante uma acção rápida das mãos que estão em 

cadeado e com uma passagem para trás do adversário puxa-se para o solo.  

No quadro 19 é apresentada uma análise global e aglutinadora das concepções 

dominantes no ensino do grupo técnico das puxadas ao solo.  

Quadro 19- Análise global da profundidade nas componentes críticas das puxadas ao solo 

Grupo Técnico das Puxadas ao Solo 
Aprendizagem Desenvolvimento Competição 

Colocar-se na posição de base da luta em 
pé. 
Controlar 1 braço por dentro ou por fora. 
Baixar o  centro de gravidade, flectindo as 
pernas e tronco. 
Olhar para o sentido da puxada o e levar o 
adversário ao solo num, movimento 
circular. 
Passar para trás ficando sentado ou deitado 
na sua retaguarda. 

As mesmas componentes críticas 
apontadas no nível de aprendizagem, mas 
feitas de maneira mais rápida. 
Terminar com passagem para trás ficando 
sentado ou deitado na sua retaguarda. 

Aplicação da fase de desenvolvimento de 
modo a obter uma certa utilizando eventual 
controlo de cintura com pega de cadeado. 

  

Quadro 20 - A profundidade das componentes críticas do grupo técnico dos Derrubes  

Grupo técnico dos derrubes 

 

Aprendizagem Desenvolvimento Competição 

Treinador A Entrar a 1 perna e/ou às 
pernas 

Derrube anterior com controlo de 
cintura e/ou com gancho 

Derrube anterior c/ controlo de braço 
por dentro e rotação da anca e/ ou 
passagem para trás 

Treinador B Entrar a 1 e/ou 2 pernas 
recuando e entrando 

Entrar a 1 e/ou 2 pernas recuando e 
levantando ao limite 

Entrar a 1 e/ou 2 pernas recuando e 
levantando ao limite e avançar na 
diagonal 

Treinador C 

Derrube anterior c/ 
controlo da perna por 
dentro e/ou com barreira 
e/ou gancho interior 

Derrube anterior com controlo de 
cintura e/ou com gancho 

Derrube anterior c/ controlo de braço 
por dentro e rotação da anca e/ ou 
passagem para trás 

Treinador D 

Derrube anterior c/ 
controlo da perna por 
dentro e/ou com barreira 
e/ou gancho interior 

Derrube anterior com controlo de 
cintura e/ou com gancho 

Derrube anterior c/ controlo de braço 
por dentro e rotação da anca e/ ou 
passagem para trás 

Treinador E 
Entrar a 1 perna e/ou às 
pernas avançada 
levantando-a(s) 

Entrar a 1 perna e/ou às pernas 
avançada e recuada levantando-a(s) 

Entrar a 1 e/ou 2 pernas recuando e 
levantando ao limite e avançar na 
diagonal ou em GR Derrube anterior c/ 
controlo de braço por dentro e rotação 
da anca e/ ou passagem para trás   
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Grupo técnico dos derrubes 

 
Aprendizagem Desenvolvimento Competição 

Treinador F 
Entrar a 1 perna e/ou às 
pernas avançada 
levantando-a(s) 

Entrar a 1 perna e/ou às pernas 
avançada e recuada levantando-a(s) 

Entrar a 1 e/ou 2 pernas recuando e 
levantando ao limite e avançar na 
diagonal ou em GR Derrube anterior c/ 
controlo de braço por dentro e rotação 
da anca e/ ou passagem para trás   

 

Pela leitura do quadro 20, é possível compreender que, no nível de aprendizagem 

das habilidades técnicas que pertencem ao grupo dos derrubes, deve-se colocar o corpo 

numa de base da luta em pé e frontalmente ao adversário. A partir desta posição e em 

contacto com  adversário,  são realizados controlos a 1 e a 2 pernas baixando as pernas e o 

tronco. Todos os treinadores concordam que os derrubes podem ser realizados a 1 ou a 2 

pernas, sendo esta acção ditada pela forma como o adversário se coloca no tapete, i.e., se 

estiver com 1 das pernas avançadas entra-se a 1 perna, se estiver com as pernas paralelas 

entra-se a 2 pernas. Nesta análise, um dos treinadores indica, também, que se deve recuar 

antes de entrar, como forma de empreender num aproveitamento ou balanço do princípio 

da acção-reacção do movimento, funcionando, assim, como charneira do movimento de 

derrube. O mesmo treinador indica que se deve, após a entrada, levantar o máximo 

possível a perna controlada, mas não acrescenta o mesmo critério para quando indica um 

derrube a 2 duas pernas. Obviamente se o fizesse a técnica tomaria uma expressão de 

projecção, deslocando o sentido pretendido. 

No nível de desenvolvimento, os critérios voltam a repetir-se mas aqui são já três 

os treinadores que concordam em levantar a perna após a entrada. Também nos parece 

óbvio esta indicação já que, nesta fase, os atletas estão disponíveis em termos motores para 

tal tarefa, o que significa também que ao nível das defesas detém maior conhecimento e, 

portanto, sabem que basta recuar a perna para que a técnica não resulte. Nesta mesma fase, 

dois treinadores indicam, igualmente, que se pode variar controlando a perna recuada, após 

uma manobra de ameaça à perna avançada que fará o adversário abrir o seu espaço de 

guarda, colocando todo o seu peso para trás e sobre esta perna e, portanto, fará sentido 

realizar esta variação. 

Quando se referem ao nível de competição, os treinadores indicam que se pode 

optar por realizar o sentido do derrube não só para trás como também na diagonal e até 

utilizando torções de anca. Quando o derrube é realizado na especialidade de greco-

romana, quatro treinadores apontam que se deverá utilizar com controlo do braço por 

dentro seguido de passagem para trás. Note-se que aqui também se percebe que esta é uma 
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técnica que facilita uma aprendizagem para uma técnica de projecção, gozando de uma 

certa propriedade de transferência e portanto de progressão vertical. 

No quadro 21 é apresentada uma análise global e aglutinadora das concepções 

dominantes no ensino do grupo técnico dos derrubes.  

Quadro 21- Análise global da profundidade nas componentes críticas dos derrubes 

Grupo Técnico dos Derrubes 

 

Aprendizagem Desenvolvimento Competição 

Posição de base  da luta em pé. 
Em contacto num ombro ou nos dois 

ombros. 
Entrar a 1 e/ou 2 pernas recuando e 

entrando e/ou com barreira e/ou com 
gancho interior 

Posição de base  da luta em pé. 
Em contacto num ombro ou nos dois ombros, 

podendo ser directo. 
Entrar a 1 e/ou 2 pernas recuando e levantando ao 

limite 
Derrube anterior com controlo de cintura e/ou 

com gancho 

Posição de base  da luta em pé. 
Em contacto num ombro ou nos 

dois ombros, podendo ser directo. 
Entrar a 1 e/ou 2 pernas recuando e 
levantando ao limite e avançar na 

diagonal 
em GR Derrube anterior c/ controlo 

de braço por dentro e rotação da 
anca e/ ou passagem para trás   

  

Quadro 22 - A Profundidade das componentes críticas do Grupo Técnico das Projecções  

Grupo técnico das Projecções 

 

Aprendizagem Desenvolvimento Competição 
Treinador A  Projecção anterior e/ou com 

controlo do braço por dentro ou 
por fora e/ou cabeça e rotações da 

anca Projecção anterior com 
controlo de cintura 

Projecção lateral com controlo de cabeça e 
braço por cima. Projecção com torção e 

controlo de cintura e braço. Projecções a partir 
de solo com 1 ou 2 pernas a um lado 

Treinador B  Projecções anteriores e 
posteriores avançando e recuando 

Projecções anteriores e posteriores avançando, 
recuando e lateralizando 

Treinador C  Projecção anterior com controlo 
do braço por dentro ou por fora 
e/ou cabeça e rotações da anca 

Projecção anterior com controlo 
de cintura 

Projecção lateral com controlo de cabeça e 
braço por cima. Projecção com torção e 

controlo de cintura e braço. Projecções a partir 
de solo com 1 ou 2 pernas a um lado 

Treinador D 
Projecção anterior com 

controlo de cintura 

Projecção anterior com controlo 
do braço por dentro ou por fora 
e/ou cabeça e rotações da anca 

Projecção anterior com controlo 
de cintura 

Aplicação da fase de desenvolvimento de modo 
a obter um adequado ritmo  utilizando eventual 
controlo de cintura com pega de cadeado. É um 

processo individual 

Treinador E 
Projecção posterior com 

controlo de cintura 

Projecção anterior com controlo 
do braço por dentro ou por fora 
e/ou cabeça e rotações da anca 

Projecção anterior e posterior com 
controlo de cintura 

Aplicação da fase de desenvolvimento de modo 
a obter um adequado ritmo  utilizando eventual 

controlo de cintura com pega de cadeado. 

Treinador F 
Projecção posterior com 

controlo de cintura 

Projecção anterior com controlo 
do braço por dentro ou por fora 
e/ou cabeça e rotações da anca 

Projecção anterior e posterior com 
controlo de cintura 

Aplicação da fase de desenvolvimento de modo 
a obter um adequado ritmo  utilizando eventual 

controlo de cintura com pega de cadeado. 

 

Pela leitura do quadro 22, é possível compreender que no nível de aprendizagem 

das habilidades técnicas que pertencem ao grupo das projecções, deve-se colocar o corpo 

numa posição de base de luta em pé, enquadrado frontalmente com o adversário. Neste 
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caso, pode ser feita uma variação no que concerne à distribuição do peso sobre as pernas, 

querendo dizer que se pode ter as pernas paralelas ou a guarda com uma perna avançada. 

Este tipo de variação, como já vimos, pode estar adequado à especialidade de livre ou de 

greco-romana, respectivamente. Também a altura admitida quanto à posição dos cotovelos 

relativamente à cintura pode ser baixa ou alta adequando-se mais uma vez à especialidade 

pretendida. 

Os treinadores A, B e C, referem que não se devem ensinar as técnicas de projecção 

aos escalões jovens ou em nível de prática de aprendizagem, já que o esforço físico 

requerido é desfasado das suas disponibilidades maturacionais. 

Os treinadores D, E e F indicam que se deve ensinar desde logo este grupo técnico, 

mas não fazendo uso de grandes amplitudes em que a coluna vertebral é solicitada a 

esforços muito grandes. No entanto, deve-se iniciar este trabalho técnico utilizando 

manequins ou outros meios auxiliares como sejam elásticos, bolas e cordas. Esta 

metodologia facilitará, acreditam, a aprendizagem dum grupo técnico que tem tanto de 

importante quanto de difícil em termos de aprendizagem, portanto, se este não for treinado 

numa fase inicial nunca se alcançará um modelo de competição excelente. Este grupo, em 

seu entender, é revelador duma certa apetência para o risco e valentia, valor que todos os 

treinadores consideraram essencial à condição de ser lutador.  

Nos escalões até aos 9 anos, os atletas devem realizar exercícios de ponte sem cargas 

adicionais como com companheiro ou manequins; a partir dos 9 anos devem realizar com 

manequins as cinturas para trás.   

A criança desde logo deve ser capaz de realizar movimentos de arquear as costas 

(pontes), sozinho, com manequins, com companheiro. É muito importante acompanhar 

esse movimento com acrobacias como o salto mortal para trás . (Treinador  E, questão 9 

e 11)  

No nível de desenvolvimento, todos os treinadores pedem aos atletas para realizar 

as técnicas de projecção primeiro para a frente e só depois para trás, sendo que amplitude é 

uma preocupação constante, porque é segundo esta que se atribui pontuação máxima a uma 

projecção, que podem ser de 4 ou 5 pontos. 
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Nesta fase, é importante para todos os treinadores ensinar estas técnicas a partir de 

posições de controlo do braço por dentro e por fora (embora existam muitas outras formas 

de controlo, estas são as mais preferidas).  

De ensinar são todas fáceis, de aprender são as de soupless , aquelas que te atiras de 

costas (cintura para trás), é preciso ter coragem para isso, se aos 14 anos não o atleta não 

o fizer já será muito difícil, mais tarde. Essa é a razão pela qual se deve iniciar o mais 

cedo possível, desde os primeiros momentos que sintamos que é possível... este é um 

grupo técnico muito espectacular, e muitas vezes são os atletas que procuram fazer de 

modo directo sem progressões e nesse momento devemos acompanhá-los logo. Os outros 

já disse que até aos 14 anos. (Treinador F, questão 4)  

No nível de competição, três treinadores concordam que esta é uma fase para obter 

um adequado ritmo de execução, utilizando eventual controlo de cintura com pega de 

cadeado. Os restantes três treinadores que não indicam o ensino deste grupo no nível de 

prática de aprendizagem, são mais específicos e parece-nos mais exigentes no nível de 

prática de competição, indicando que as projecções devem ter uma amplitude máxima e 

devem-se treinar em situações a partir do solo (chamam-lhe puxar para cima ). 

Esta dissemelhança orienta-nos para uma escola portuguesa com influência da 

escola russa

 

em confronto com uma concepção que chamamos  escola cubana , 

derivada duma escola americana com influência também ela russa no modo de ensinar o 

grupo técnico das projecções (Mazur, 1985). Na verdade são todos portugueses os 

treinadores que apresentaram o mesmo método de não ensinar no nível de aprendizagem e 

de língua castelhana os que concordam em ensinar logo no nível de aprendizagem este 

grupo das projecções. 

Neste grupo técnico, é habitualmente pedido no nível de competição, maior rapidez 

e eficácia aos atletas, assim como, estilo na realização da técnica. É também pedido aos 

atletas para terem especial atenção ao local do tapete onde realizam as projecções. Segundo 

os treinadores deve ser próximo da zona limite do tapete para evitar eventuais defesas que 

a acontecer não serão consideradas válidas, dado que quando realizadas já estavam os 

atletas fora do tapete. 

O treinador D, embora concorde em avançar com um método de ensino das 

projecções, respondeu também que depende muito, de atleta para atleta, e neste nível de 
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prática. No quadro 23, é apresentada uma análise global e aglutinadora das concepções 

dominantes no ensino do grupo técnico dos derrubes.   

Quadro 23 - Análise global da profundidade nas componentes críticas das Projecções 

Grupo técnico das projecções 

Aprendizagem Desenvolvimento Competição 

 

Posição de base  da luta em pé. 
Em contacto utilizando um controlo de 
cintura com e sem braço intercalado. 
Avançar, levantar e arquear as costas, 
olhando para trás e elevando os braços 

acima da cabeça. 
Finalizar com controlo da posição de 

perigo. 
Em certos casos não ensinar esta técnica  

Posição de base  da luta em pé. 
Em contacto utilizando um controlo de 
cintura com e sem braço intercalado. 
Avançar, levantar e arquear as costas, 
olhando para trás e elevando os braços 

acima da cabeça. 
Aplicação da fase de aprendizagem de 

modo a obter uma certa amplitude 
atrasando uma eventual defesa do 

adversário. 

Individualizada, com puxadas para cima 
com diferentes controlos. 

 

Mais uma vez, os treinadores referiram que tinham em consideração o nível de 

prática dos atletas quando reflectiam a este propósito. 

As componentes críticas apresentadas pelos treinadores, no nível de aprendizagem 

dos grupos técnicos das rotações, rolamentos, puxadas ao solo, derrubes e projecções são 

convergentes com as indicações metodológicas de Sasahara (1972) e Torres (1987b). No 

no entanto, quando entramos no nível de desenvolvimento, as concepções diferenciam-se 

como pudemos explicar em dois sentidos. 

De acordo com o modelo preconizado pela escola russa, utilizam-se gestos mais 

padronizados e com movimentos também mais rígidos, dando menos liberdade ao atleta 

para sair do modelo técnico predefinido (Mazur, 1985). Noutro sentido e se quisermos, a 

orientação alternativa, é a chamada escola americana, que defende um maior grau de 

liberdade aos atletas para brincarem à luta (Rosselli, 1998). É interessante verificar que, 

nesta concepção, a orientação é centrar-se no objectivo formal do combate, que é colocar o 

adversário de costas e não a realização de técnicas propriamente ditas, embora as mesmas 

sejam objecto de atribuições pontuais que são convertidas em vantagem de marcador 

(Mysnyk, Davis, & Simpson, 1994). Orientar-se para o objectivo formal do combate é, 

quanto a nós, uma forma de dizer orientar-se para a competência de lutar, ideia subjacente 

ao modelo de ensino para a compreensão que está assente em abordagens de 
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aprendizagem mais holísticas, as quais dão relevo à compreensão do jogo e posterior 

tomada de decisão

 
(Mesquita, 2004, p. 1). 

No nível de competição, duas grandes medidas foram percebidas: primeira, os 

treinadores concordam em dar orientações nos grupos técnicos das rotações e rolamentos, 

i.e., nas técnicas de solo não hesitam em avançar com propostas metodológicas. Quando se 

referem às técnicas em pé não têm problemas em dar propostas para o grupo técnico de 

derrubes; quando se referem ao grupo das puxadas ao solo existem propostas com alguma 

cautela ao avançar com aspectos muito genéricos, ou melhor, com os aspectos que fazem 

desequilibrar os adversários; quando somos chegados às técnicas de projecções, que foi 

também aquele grupo de técnicas consideradas de nível mais avançado quando tratámos a 

informação das técnicas de ensino mais de base e mais avançadas da modalidade, não 

houve referência, por parte dos treinadores, a qualquer tipo de componente crítica. 

Uma explicação possível é o facto de ser conhecido hoje pelos treinadores e 

agentes que trabalham na sua formação, que a tomada de decisão do desportista acontece 

durante a acção e não decorrente de um processo predeterminado. Significa que é 

necessário compreender o atleta e o seu contexto competitivo, muni-lo de técnicas de base 

e ensiná-lo a desempenhar bem. À medida que este vai evoluindo deve-lhe ser dado um 

espaço de treino onde compreenda e aprenda a desenvolver a acção táctica e, no fundo, 

também, é esta matriz de acção que está por trás do modelo de ensino para a compreensão 

(Araújo, 2005). 

4.4.4. O Ênfase  

No quadro 24 apresentam-se as ideias dominantes das concepções dos treinadores 

no ensino da luta no que concerne ao ênfase atribuído a cada uma das técnicas, tendo em 

consideração o nível de prática.     
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Quadro 24 - O ênfase dado a cada uma das técnicas enquadradas segundo o nível de prática  

Nível de Prática 

 
Aprendizagem Desenvolvimento Competição 

Treinador A 

Em pé: 
Submersão 
Entrada à perna por dentro 
Entrada às pernas 
No solo: 
Dupla prisão de braços 
Meio-nelson c/ rotação pela 
frente 
Dupla prisão de pernas 
Habilidades de suporte: 
Posição fundamental em pé 
Posição fundamental no solo 
Ponte  
Controlo da posição de perigo 
Pega de cadeado 
Passagem p/ trás no solo 

Em pé: 
Puxada ao solo 
Braço rolado com passagem para 
trás 
Braço rolado 
Tordanche 
Entrada à cintura 
Madjidov 
Torção 
Parafuso em pé 
No solo: 
Puxada clássica 
Cintura às avessas 
Cintura de balanço 
Puxada clássica 

Em pé: 
Puxada ao solo 
Braço rolado com passagem 
para trás 
Braço rolado 
Entrada à cintura 
Madjidov 
Torção 
Parafuso em pé 
No solo:  
Puxada clássica 
Cintura às avessas 

   

Aperfeiçoamento Competição 

Treinador B 

Em pé: 
Derrubes anteriores 
No solo: 
Rotações 
Rolamentos 
Habilidades de suporte: 
Deslocamentos  
Pegas de cadeado, simples e 
dupla 
Formas de controlo a 1 braço 
por dentro e por fora 
Finalizações 
Posição de perigo 
Saídas de assentamento 

Em pé: 
Derrubes multidirecionais 
Derrubes a partir de diferentes 
controlos 
Projecções anteriores a partir de 
diferentes controlos 
No solo: 
Continuação do trabalho 
desenvolvido no nível anterior 

Em pé: 
Combinações 
entre puxadas ao 
solo, Derrubes e 
Projecções 
No solo: 
Combinações 
entre puxadas a 
um lado e dois 
lados com 
projecções 

Em função 
dos 
objectivos 
pessoais 
Objectivos 
de equipa e 
da época 
desportiva  

     

Treinador D 

Em pé: 
- passagem para trás  sob axila 
- puxada ao solo 
- braço rolado com passagem 
para trás 
- parafuso 
- puxada com gravata 
- forquilha 
- braço rolado 
- torção 
- tour d anche 
- entrada à cintura 
- golpe de anca 
- tour d anche em força 
- gravata 
- puxada ao solo com controlo 
de braços sob a axila 
- placagem 
- cintura de frente (e variantes) 
No Solo: 
- dupla prisão de braços 
- chave alemã 
-  meio nelson 
- parafuso 
- Imobilização de braço (e 
variantes) 
- alavanca 
- russa (e variantes) 
- cintura às avessas 
- gravatas 
- cinturas para trás (e 
variantes) 

Todas durante muitos anos (8 a 10 
anos) 

Individual de acordo com o 
treinador e atleta (tendo em 
conta muitos factores) 
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Nível de Prática 

 
Aprendizagem Desenvolvimento Competição 

- diferentes formas de levantar 
do solo 

    

Treinador E 

Em pé: 
Derrubes anteriores às pernas 
Projecções posteriores 
No solo: 
Rotações 
Rolamentos  
Habilidades de suporte: 
com deslocamentos.Pegas 
Deslocamentos 
O contacto 
Controlos do braço por dentro, 
por fora e ao tronco 

Dependem de muitos factores, não 
há chave única.  

Em função do seu sistema de 
ataque e defesa, em função dos 
adversário que poderá 
confrontar-se numa particular 
competição, com as regras 
actuais. 

    

Treinador F 

Em pé: 
Posição  de guarda em pé e no 
solo 
Deslocamentos 
Pegas 
Formas de controlo 
Entrada a 1 e duas pernas e 
suas defesas 
Puxadas ao solo 
No solo: 
Movimentos de ponte 
Dupla de braços e pernas e 
suas defesas 
Habilidades de suporte: 
Ponte 

Dependem de muitos factores, não 
há chave única.  

Em função do seu sistema de 
ataque e defesa, em função dos 
adversário que poderá 
confrontar-se numa particular 
competição, com as regras 
actuais. 

 

No quadro 25 apresentam-se as ideias dominantes das concepções dos treinadores 

no ensino da luta no que concerne ao ênfase atribuído a cada uma das técnicas, tendo em 

consideração o escalão etário.  

Quadro 25 - O ênfase dado a cada uma das técnicas referente ao escalão etário 

Escalões etários 

 

Benjamins A 
6 / 9 anos 

Benjamins B 
10 /12 anos 

Cadetes 
13 /15 anos 

Juniores 
16 /18 anos 

Seniores 
+ 19 anos 

Treinador A 

Em pé: 
Posição 
fundamental em pé 
Submersão 
Entrada à perna por 
dentro 
Entrada às pernas 
No solo: 
Dupla prisão de 
braços 
Meio nelson c/ 
rotação pela frente 
Dupla prisão de 
pernas 
Posição 

Em pé: 
Deslocamentos 
Submersão 
Entrada à perna por 
dentro 
Entrada à perna e 
rasteira 
Braço rolado 
No solo: 
Dupla prisão de 
braços com perna 
Meio nelson c/ dupla 
prisão de braços 
Chave alemã 
Parafuso 

Em pé: 
Puxada ao solo 
Braço rolado 
Tordanche 
Entrada à cintura 
No solo: 
Cintura de 
balanço 
Cintura às avessas 
Puxada clássica 

Em pé: 
Puxada ao solo 
Braço rolado com 
passagem para trás 
Braço rolado 
Entrada à cintura 
Madjidov 
Torção 
Parafuso em pé 
No solo: 
Pxadaclássica 
Cintura às avessas  
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Escalões etários 

 
Benjamins A 

6 / 9 anos 
Benjamins B 
10 /12 anos 

Cadetes 
13 /15 anos 

Juniores 
16 /18 anos 

Seniores 
+ 19 anos 

fundamental no 
solo 
Ponte 
Controlo da 
posição de perigo 
Pega de cadeado 
Passagem p/ trás no 
solo 

Ponte 
Posição de perigo  

      

Treinador B 

Em pé: 
Pegas de cadeado, 
simples e dupla 
Formas de controlo 
a 1 braço por 
dentro e por fora 
Derrubes anteriores 
No solo: 
Finalizações 
Posição de perigo 
Saídas de 
assentamento 
Rotações 
Rolamentos 

Em pé: 
Derrubes 
multidirecionais 
Derrubes a partir de 
diferentes controlos 
Projecções anteriores 
a partir de diferentes 
controlos 
No solo: 
Continuação do 
trabalho 
desenvolvido no 
nível anterior 

Em pé: 
Combinações 
entre puxadas ao 
solo, Derrubes e 
Projecções 
No solo: 
Combinações 
entre puxadas a 
um lado e dois 
lados com 
projecções 

Objectivos pessoais 
Objectivos de equipa 
e da época desportiva   

 

No quadro 26, apresentam-se as ideias dominantes das concepções dos treinadores 

no ensino da luta no que concerne ao ênfase dado a cada uma das técnicas enquadradas em 

grupos técnicos. 

Quadro 26 - Frequências absolutas do ênfase dado a cada uma das técnicas enquadradas em grupos 
técnicos organizadas por níveis de ensino  

Frequências das técnicas 

 

Aprendizagem Desenvolvimento Competição 

 

Freq. Freq. Freq. 

Rotações 6   

Rolamentos 4 3  

Puxadas ao solo 3 5 6 
Derrubes 5 5  

Projecções 2 6 6 

 

No quadro 27 apresentam-se as ideias dominantes das concepções dos treinadores 

no ensino da luta no que concerne ao ênfase dado a cada uma das técnicas enquadradas em 

técnicas específicas.   
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Quadro 27 - Frequências absolutas do ênfase dado a cada uma das técnicas enquadradas em técnicas 
específicas  

Frequências das técnicas 

 
Aprendizagem Desenvolvimento Competição 

 

Freq. Freq. Freq. 

Russa 4 6 5 

Cinturas às avessas 5 5 6 

Derrubes a 1 ou 2 pernas 6  6 

Projecções para a frente 1 5  

Projecções para trás 2  4 

Puxadas para cima   5 

 

No quadro 28 apresentam-se as ideias dominantes das concepções dos treinadores 

no ensino da luta no que concerne ao ênfase dado a cada uma das habilidades de suporte.  

Quadro 28 - Frequências absolutas ênfase dado a cada uma das habilidades de suporte  

Frequências das técnicas 

 

Aprendizagem Desenvolvimento Competição 

 

Freq. Freq. Freq. 

Posição fundamental em pé 3   

Posição fundamental no 
solo 3   

Pegas 5 4  

Formas de controlo  6 1 6 

Deslocamentos 5 5  

Ponte 6 6   

Quando iniciámos o estudo deste indicador, (ênfase) pretendíamos compreender o 

que deve ser realçado em cada momento, em relação ao conteúdo do treino

 

(Mesquita, 

2004, p. 8). 

Assim, no quadro 24 pode observar-se a totalidade das respostas no que se refere ao 

ênfase dado às técnicas segundo o nível de prática. 
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A quantidade de técnicas foi para nós surpreendente, pois quando tratámos  o 

Modo de organização do ensino 

 
As técnicas encontrámos respostas mais sucintas, 

quando se questionou sobre as técnicas mais e menos avançadas da modalidade. 

Esperávamos que as mesmas, viessem citadas destacando-se os momentos em que elas são 

utilizadas, de acordo com níveis de prática ou escalões etários. Nesta medida, são cinco os 

treinadores que consideram os níveis de prática quando reflectem acerca do ênfase. Neste 

modo de organização do ensino, apenas um treinador teve em consideração as duas formas 

de o fazer e também apenas um treinador teve só em consideração os escalões etários nesta 

classificação, e que se encontra expresso no quadro 25. 

Em ambos os quadros 24 e 25, constata-se que a linguagem utilizada nas respostas 

é muito rica e a informação contida muito útil para um treinador experiente. Todavia, para 

o leitor interessado neste tema, mas que não seja da modalidade ou até mesmo inexperiente 

na luta, é difícil compreender e observar as técnicas e momentos da sua utilização, pelo 

que decidimos apresentá-los de acordo com grupos técnicos (quadro 26), técnicas mais 

importantes (quadro 27) e habilidades de suporte (quadro 28). 

Pela análise do quadro 26 constata-se que, no nível de aprendizagem, os treinadores 

atribuíram maior ênfase ao grupo técnico das rotações para a luta no solo e para a luta em 

pé, os derrubes. Nas puxadas ao solo, embora sejam um grupo técnico, as suas técnicas são 

indicadas como um elemento de ligação entre a luta em pé e a luta no solo, explicando o 

facto de ser uma técnica que é treinada também no nível de aprendizagem. No nível de 

desenvolvimento, as técnicas que os treinadores deram mais ênfase para a luta em pé são as 

puxadas ao solo e os derrubes e para a luta no solo os rolamentos. 

No nível de competição, as técnicas de maior ênfase para a luta em pé, são as 

puxadas ao solo e as projecções e para as técnicas de solo não é dado qualquer ênfase a 

nenhuma técnica. Este facto suscitou-nos tanta confusão como interesse, e assim, voltámos 

a questionar os treinadores sobre esta indicação. A resposta é simples, como óbvia, no seu 

entender, é que para estes treinadores expert, quando pensam em rotações e rolamentos, as 

técnicas que lhes estão associadas são aquelas muito simples como, as duplas prisões de 

braços e/ou pernas, meio nelson, e cintura de balanço, respectivamente. Respondem que 

existem técnicas tão usadas pela sua eficiência, que para eles são um grupo técnico em si 

mesmas. 
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Este facto levou-nos a apresentar o quadro 27 onde se observam as técnicas que os 

treinadores atribuíram maior ênfase por técnicas específicas. No nível de aprendizagem são 

as cinturas às avessas e as russas, que são técnicas de solo. Para as técnicas em pé, os 

derrubes a 1 e 2 pernas, são as técnicas mais avançadas. Também neste modelo de resposta 

e no mesmo nível, são citadas projecções por dois treinadores, aquilo que os manuais de 

ensino técnico rejeitam liminarmente (Lafon & Ray, 1997; Petrov, 1975; Torres, 1997). 

Pelo contrário, os argumentos explicativos, advogam  que, apesar de ser uma 

técnica a evitar neste nível, não significa que não deva ser treinada. Os treinadores do 

estudo preenchem os critérios que estabelecemos para os seleccionar como Expert e, 

portanto, além de formação académica, formação específica e serem indicados pelos seus 

pares, têm também resultados desportivos e é exactamente essa característica que está por 

trás desta opção. Ressalvam, no entanto, que os exercícios devem ser simplificados o 

bastante para conseguir uma adequação às possibilidades do atleta.  

Se a principal orientação de desenvolvimento for a competição, os factores de 

rendimento sobrepõem-se aos outros, orientando a preparação técnica para as técnicas 

favoritas do lutador e/ou para as major trends do momento.  

Se a orientação for para um desenvolvimento global, e dependendo das situações, 

tenderei a dar mais ênfase, às técnicas cujo domínio seja imprescindível para a 

aprendizagem de outras técnicas mais avançadas, às técnicas em que os praticantes 

tenham mais dificuldade de aprendizagem (para poderem pela prática superar essas 

dificuldades) e às técnicas em que os praticantes tenham mais sucesso (para poderem 

manter níveis de motivação e empenhamento na tarefa elevados); (Treinador C, questão 

9)   

Aqui existem dois âmbitos, dois ramos, que são muito importantes, se queres que o 

atleta seja um competidor ou que apenas goste de praticar. É diferente formar 

competidores ou meros praticantes. (Treinador F, questão 3)  

Sim, chamamos a isso os grupos técnicos e que eu considero mais importante começar 

primeiro no caso das técnicas em pé pelos derrubes com entrada a 1 e duas pernas, as 

quedas e exercícios de ponte, isto no escalão dos 6 aos 9 anos projecções quase nada ou 

só para a frente. 

A partir dos 10 anos ou 11, aí sim, podem ser as projecções, todas para a frente, isto 

desde os tordanchos e braços rolados, mas sempre simplificados, quer dizer, com os 

joelhos no tapete sem a preocupação de uma grande amplitude. Devem fazer estas 
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técnicas em posição parada e só depois em movimento a partir dos 15 ou 16 anos. 

(Treinador A, questão 10)  

Projecções posteriores, que não devem ser ensinadas em infantis, não querendo dizer 

que não conseguem aprender e realizar, mas porque são de maior risco e maior exigência 

física, separando muito aqueles que estão mais desenvolvidos maturacionalmente dos 

outros que não estão tão avançados. (Treinador C, questão 3)  

No nível de desenvolvimento, os treinadores atribuem maior ênfase às cinturas às 

avessas e cinturas russas, que são ambas técnicas de solo. Uma explicação possível para 

esta opção, poderá ser o facto da cintura às avessas (rolamento) e da cintura russa (rotação) 

serem facilmente transferíveis para as técnicas de puxadas para cima, que é uma das 

técnicas também indicada para as técnicas aprendidas com maior ênfase neste nível. Os 

treinadores indicaram também as puxadas para cima, como aquela técnica que embora não 

seja puramente em pé ou no solo deve ser aprendida neste nível. As puxadas para cima são 

muito valorizadas pelos árbitros em competição que atribuem quase sempre cinco pontos, 

(pontuação máxima), daí que seja muito importante nos últimos anos o crescente interesse 

em estudar estas técnicas do ponto de vista biomecânico (Petrov, 1986). 

Quanto às habilidades de suporte, expostos no quadro 28, são habilidades que 

antecedem qualquer técnica propriamente dita ou são elementos necessários à acção de 

estar formalmente em situação de combate. Por essa razão poderão condicionar as técnicas 

se não forem executadas eficientemente. 

Assim, no nível de aprendizagem, as formas de controlo e as pontes são as 

habilidades com maior ênfase (6) seguidas pelas pegas e deslocamentos (5) e finalmente 

pelas posições de base em pé e no solo. 

Compreende-se esta orientação dado que, para se poder lutar, é necessário 

conseguir controlar as acções ofensivas do adversário. 

Também se compreende a orientação em relação às pontes, porque em caso de 

eminência de ficar de costas o recurso único é a ponte realizado com o auxílio, em muitos 

casos só com um braço e do pescoço, em que a testa é a base de apoio. Depois é preciso 

saber deslocar-se no tapete, mas deslocar-se em contacto, já que significa passividade ou 

fuga ao combate, o deslocamento sem contacto. 
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Deslocar-se em contacto, é dizer pegar e daí também compreendermos a avaliação 

das pegas. Finalmente, propedêutica a qualquer forma de pegar, deslocar ou realizar uma 

forma de controlo, é preciso estar numa posição de base, quer em pé, quer no solo, bem 

equilibribrada.  

No nível de desenvolvimento a ponte (6), os deslocamentos (5) as pegas (4) e as 

formas de controlo (1) são as habilidades de suporte que os treinadores atribuíram maior 

ênfase. Estes resultados parecem indicar que as posições de base em pé e no solo devem 

estar já adquiridas, continuando o seu trabalho quanto às pontes deslocamento, pegas e 

formas de controlo. Compreendemos esta orientação quanto às pontes, pois continua a ser 

importante que os atletas sejam capazes de, em situações de costas voltadas para o tapete, 

reagir arqueando as costas virando o peito para o tapete de modo a não perder 

imediatamente o combate. Por outro lado, é da combinação entre pegas, formas de controlo 

e deslocamentos que todas as acções técnico-tácticas sobrevivem na luta (Mazur, 1985; 

Petrov, 1986; Torres, 1987a). 

No nível de competição apenas uma habilidade foi mencionada e com a 

concordância da totalidade (6) dos treinadores: as formas de controlo. Parece ser evidente 

para os treinadores que o estudo cíclico destas habilidades melhora sempre ao longo da 

carreira do lutador. Alguns estudos apontam no sentido de que a luta evolui para uma 

dinâmica muito movimentada com grande densidade de ataque, porque em lutadores com 

resultados de excelência a luta ofensiva é predominante relativamente à defensiva 

(Mysnyk, Davis, & Simpson, 1994; Torres, 1987a).  

4.4.5. Aspectos de ensino das técnicas e aplicação 

No quadro 39 apresentam-se as ideias fortes das concepções dos treinadores 

referente aos momentos e aos procedimentos de ensino das técnicas assim como da sua 

aplicação.      
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Quadro 29 - Momentos e procedimentos de ensino e de aplicação das técnicas  

Momentos Procedimentos 

Treinador A Ao longo de todo o ano, com predominância no 
início da época. 

Sem presença de fadiga, mas em condições próximas do 
que ocorre na competição. Simplificação dos gestos. 

Exercícios técnicos de competição 

Treinador B 
Ao longo de todo o ano, tendo em consideração os 

aspectos tácticos dependendo  do calendário 
competitivo e com uma lógica progressiva. 

Não treinar fisicamente intensamente e no inicio ou 
durante combates simulados com momentos técnicos 

Próximo das competições visualizar vídeos, com 
especial incidência nas 2 últimas semanas 

Treinador C Ao longo de todo o ano, dependendo dos objectivos 
a curto e longo prazo. 

Aquelas que o atleta gosta depois de saber as essenciais 
(do regulamento) 

Treinar as técnicas de forma progressiva e ao longo do 
ano. Circuitos de treino técnico. As técnicas de maior 

eficiência competitiva 

Treinador D Ao longo de toda a época, até mesmo na altura das 
competições. 

No inicio do treino 
Simulações combates e introdução de aspectos tácticos 

Depende do estado psicológico 
Competições regionais 

Treinador E Todo o ano, de dependendo do escalão etário das 
etapas de preparação  em caso se seniores 

Desenvolvimento da técnica, sem sobrecarregar a 
coluna. distribuída pela sessão com adequação e 

variação de intensidades.  

Treinador F 
Todo o ano, dependendo do momento da época, 

variando entre o mais curto e o mais longo período 
de preparação 

Variação da intensidade em relação ao volume 
Exercícios com velocidade de execução, curto e intenso. 

Cada vez mais específico e às vezes sequências de 
técnicas 

 

Os treinadores afirmam realizar o ensino das técnicas ao longo da época desportiva, 

sendo que o calendário desportivo é uma referência essencial.  

Tendo em consideração o seu ensino, os treinadores, inserem o ensino das técnicas 

após um período de preparação geral, que para alguns tem a duração de três a seis semanas, 

e antes do período competitivo. 

No que concerne ao momento de aplicação e treino das técnicas, os treinadores 

afirmam que deverá ser distribuído de acordo com o momento em que a competição 

ocorre.  

De uma maneira geral, todas as sessões têm técnica, os momentos de técnica se 

estivermos com classes jovens são momentos isolados de estudo técnico sem condições 

de fadiga instalada mesmo próximo da competição.  (Treinador B, questão 11)  

Próximo da competição reduzo a quantidade de técnicas para poder dedicar mais tempo 

às técnicas individuais, portanto não indico as técnicas, mas indico tempo para técnica 

que é à sua escolha... que depois é acompanhado por mim, isto acontece em todos 

escalões menos nos mais novos, quer dizer nos benjamins porque eles muitas vezes 

esquecem-se das várias técnicas e ainda não têm certeza do que mais gostam. Também 

dedico mais tempo às técnicas de defesa. (Treinador A, questão11) 
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Todo o plano técnico está distribuído no plano de preparação, e claro que vai de mais 

genérico para o menos genérico, quando temos uma equipa já formada, a preparação no 

inicio da época é variada até chegar ao período de competição onde é mais específico. 

Portanto nos escalões de formação não faço modificações ou pelo menos por razões de 

competição, porque o jovem compete para aprender a competir, o sénior é ao contrário 

aprende pouco e refina muito. (Treinador D, questão 10)  

Nesta etapa, pretende-se que haja consistência nas técnicas já aprendidas e que 

sejam aplicadas dentro do período de tempo estipulado para cada combate (6 minutos). 

Para tal, os treinadores realizam simulações de combate e luta técnica, para os seus atletas 

e até mesmo pequenos encontros com outros clubes. Há apelo à escolha das técnicas 

preferenciais como forma de estimular maior motivação e participação dos atletas. Numa 

fase mais avançada da carreira, é solicitado que indiquem sequências de técnicas de modo 

a estipular um sistema pessoal de ataque e defesa. Conhecer os adversários é muito útil 

para o estabelecimento destes sistemas de ataque e defesa.  

Embora possa orientar em traços gerais o seguinte: até aos 15 anos o atleta é orientado 

num carácter formativo mesmo próximo da competição e a partir daqui cada vez mais 

orientado para sistemas individuais de competição. (Treinador C, questão 10)  

Próximo da competição o ensino da técnica não é alterado, adapto o treino sim a 

consolidação de técnicas que sei que os atletas estão mais aptos por várias razões e dou 

especial importância a defesas em função de adversários conhecidos. (Treinador A, 

questão 10)  

Existe também uma grande preocupação por parte dos treinadores em diminuir o 

volume dos treinos dos seus atletas, fazendo-se esta adequação manipulando a carga física 

e técnica.   

Ainda à medida que a competição vai ganhado importância nos objectivos do treino vou 

adequando o treino, não só ao nível das cargas físicas mas também da carga técnica que é 

muito importante também definir se estamos num plano de participação nacional ou 

internacional. (Treinador C, questão 10)  
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No período preparatório ...maior volume menos intenso, em termos técnicos a 

velocidade de execução desce à medida que se caminha no sentido da competição mais 

curto e mais intenso, mesmo o tipo de exercícios é mais específico, quer dizer a condição 

física é trabalhada usando movimentos ou parte de movimentos técnicos. Quando 

próximo da competição e nas sessões do microciclo que antecede a competição a técnica 

e a velocidade são trabalhadas. A realização técnica é em velocidade sem acumulação de 

trabalho o atleta tem que se carregar e como se pretende que a técnica esteja presente 

fazemos técnica em velocidade. (Treinador F, questão 11)  

No ensino das técnicas, os treinadores procuram realizar exercícios específicos de 

aprendizagem, assim como, estabelecer de um ensino progressivo e por etapas.  

Eu penso que o ensino das técnicas segue uma sequência lógica na medida em que a partir do 

momento que o atleta domina razoavelmente uma técnica é ensinada a próxima, motivando-o 

sempre. Próximo da competição, penso que o ensino da técnica pode constituir um factor de stress e 

é desaconselhável. Eventualmente poder-se-ão introduzir algumas questões tácticas, mas estas 

também poderão ser treinadas de forma progressiva e continuada ao longo do ano. O ensino das 

técnicas é dado ao longo de todo o ano, mas dando alguma predominância no início da época para o 

ensino de novos conceitos e técnicas. (Treinador C, questão 11)  

Na semana anterior ao período competitivo a atenção estará focada nos aspectos 

técnicos e de estilo.  

Em termos de intensidade sobe, uma vez que o volume baixa e o atleta apercebe-se 

também que próximo da competição aquelas 3/4 semanas são de aumento de 

intensidade,... bem, na prática a última semana é de recuperação e aferição de peso 

corporal. Treinador A, questão 11  

Em suma, apesar de não haver uma sequência linear e rígida das técnicas, referidas 

pelos treinadores, o mesmo não se passou quando eram questionados relativamente aos 

momentos e aos procedimentos de ensino das técnicas assim como da sua aplicação. 

Dentro deste tema, há convergência entre os treinadores, pois afirmaram que o 

desenvolvimento das técnicas é realizado ao longo de toda a época e tendo em 

consideração o calendário competitivo. O grande ênfase no ensino das técnicas é feito após 

um período de preparação física geral e anterior ao período competitivo. Este facto revela 



Apresentação e Discussão de Resultados 

 

98

 
que os treinadores dominam questões básicas de periodização do processo de treino. O 

treino dos aspectos técnicos, juntamente com os de estilo, estará de novo em foco depois 

do período competitivo. De uma forma geral, os treinadores tentam desenvolver e elevar os 

gestos técnicos não só em formas de combate, mas, também, para momentos mais 

analíticos, realizando exercícios específicos de aprendizagem que sejam o mais 

semelhantes possíveis com a técnica. A sequência didáctica defendida por Petrov (1999), é 

semelhante ao indicado pelos treinadores no nosso estudo.  

A luta é uma modalidade de grande complexidade técnica cruzada com uma forte 

componente física entre as quais, a força, resistência e velocidade, bem como um alto 

padrão coordenativo. Por isso, devido à extrema dificuldade dos praticantes em aprender e 

adquirir, considerando. Por esta razão, o meio quase hostil que é o combate, não pode ser 

conduzido de forma anárquica e sem qualquer tipo de orientação (Markovich, 1976). 

Também, a impossibilidade de realizar sistematicamente e em condições 

padronizadas o mesmo gesto técnico de modo a servir o combate, leva a que o treinador 

manipule o modo como organiza a sessão. É desta forma que os treinadores conseguem 

utilizar situações de baixa interferência contextual, não devendo, no entanto, ser realizadas 

durante longos períodos (Rink, 1993). 

Do ponto de vista da organização de tarefas, assiste-se a uma partição da tarefa 

principal em sub-tarefas, de forma a que se consiga controlar, passo a passo, a realização 

do movimento desejado (Lafon & Ray, 1997). Os treinadores, nesta fase, pretendem, 

sobretudo, que os atletas consigam realizar o gesto técnico o maior número de vezes, pois a 

aquisição da habilidade técnica baseia-se na sua repetição frequente, de modo a ser 

automatizada e ascender a um elevado nível de estabilidade técnica (Torres, 1987b). Estas 

repetições, quando acompanhadas de correcções e explicações do treinador, promovem a 

automatização correcta da habilidade técnica (Mesquita, 1998a). 

Foram apresentadas, pelos treinadores, determinadas situações de aplicação, 

proporcionando aos praticantes a realização contextualizada dos movimentos, através da 

realização de encontros com outras equipas de luta e a realização de simulações de 

combate real. Nesta altura, é pedido aos seus atletas que apliquem as técnicas que estão 

mais automatizadas em situações de competição amigável , centrando a actividade no 

resultado da acção. A participação neste tipo de competições mostra-se bastante produtiva 

quanto ao desenvolvimento dos atletas no domínio do treino físico, na medida em que 
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todos os processos e métodos devem ser estruturados em função da caracterização do 

esforço solicitado pela prestação competitiva na modalidade em questão (Corneanu, 1990). 

4.4.6. Constrangimentos Situacionais 

Com o quadro 30 pretende-se apresentar as ideias fortes das concepções dos 

treinadores referente ao momento e à forma de ensino das habilidades técnicas, tendo em  

consideração a interferência do contexto atribuível ao ambiente formal de treino e 

combate.   

Quadro 30 - A interferência do contexto no ensino das habilidades técnicas  

Forma 

Treinador A Treinar no tapete oficial de luta. 
Treinar usando mini-combates. 

Treinador B Procurar a técnica para as condições simuladas. 
Trabalhar determinadas sequências que se ao adversário e ao combate. 

Treinador C 
Treinar avessas: com diferentes companheiros e condições de intensidade facilitada 
Treinar russas: com diferentes companheiros e condições de intensidade facilitada 
Treinar velocidade: com tarefa técnica 

Treinador D 
A interferência do contexto é imprevisível. 
O treinador modifica também o contexto: muitos combates em situação de competição. 
Treinar só as qualidades físicas essenciais ao combate 

Treinador E 
Treinar avessas: com diferentes companheiros e condições de intensidade facilitada 
Treinar russas: com diferentes companheiros e condições de intensidade facilitada 
Treinar velocidade: com tarefa técnica 

Treinador F 
Treinar com diferentes situações de instabilidade 
Diferentes velocidades de execução técnica e táctica 
Utilização de técnicas por partes (progressões). 

 

A nível do processo de treino há uma preocupação em avaliar as condições de 

prática pois todos os treinadores consideram que a interferência do contexto está sempre a 

condicionar a aprendizagem das habilidades técnicas. Neste processo de avaliação, o 

treinador tem que dominar bem a leitura de combate para criar as condições de prática 

adequadas ao nível de prática dos seus atletas. Os treinadores apresentam duas hipóteses de 

trabalho: a procura de um ambiente adequado onde se consiga cumprir situações de luta 

ou, então, a adaptação do treino às condições apresentadas, i.e., pode acontecer situações 

em que no treino não tem companheiros do mesmo peso e é preciso adaptar-se.  
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Próximo da competição reduzo a quantidade de técnicas para poder dedicar mais tempo 

às técnicas individuais, portanto não indico as técnicas, mas indico tempo para técnica 

que é à sua escolha... que depois é acompanhado por mim, isto acontece em todos 

escalões menos nos mais novos, quer dizer nos benjamins porque eles muitas vezes 

esquecem-se das várias técnicas e ainda não têm certeza do que mais gostam. Também 

dedico mais tempo às técnicas de defesa.  (Treinador A, questão 11)  

Com gestos técnicos que eles dominam e reduzir a complexidade tirando aquilo que eles 

não dominam no sentido de não cimentar aquilo que será um erro técnico. Quero portanto 

explosividade de ataque, trabalho em circuito ou por estações. (Treinador B, questão 11)  

Outra questão que não sei como se enquadra com teu estudo mas faz parte daquilo que 

defendo que deve estar incluído quando se ensina em escalões jovens, falo do valor do 

atleta que normalmente se chama a coragem, a valentia, ou se quisermos predisposição 

para lutar, digo lutar no sentido de competir. 

4 a 7 anos, a sessão é composta quase só de jogos de puxa e empurra, quer em pé quer no 

solo, onde se incluem as pegas, os deslocamentos, o contacto, acrobacias várias no 

sentido de cimentar o tal valor de que falei, a técnica como num processo de explicação 

de como melhorar o jogo que eles fizeram (Treinador E, questão 6)  

Devido ao forte condicionamento existente pela falta de atletas em algumas 

categorias de peso corporal, na aprendizagem das técnicas, o treinador terá que realizar um 

planeamento flexível e poderá utilizar a constante modificação do contexto de forma a 

atingir alguns objectivos no treino. 

Alguns treinadores apresentaram, ainda, algumas condições específicas, que 

poderiam ser encontradas, para o treino de determinadas técnicas. Assim, para o treino de 

cinturas para trás terá que ser realizado primeiro com manequins e só depois com um 

companheiro. 

Os treinadores atribuíram grande importância ao ambiente de treino no momento 

antecedente ao campeonato. Referiram que as condições de prática deveriam ser as mais 

idênticas possíveis, em termos de atitude, do tipo de utilização de equipamento usado e até 

de relacionamento entre os colegas. 

Apesar de indicarem quais as componentes críticas fundamentais para o ensino das 

habilidades das rotações, dos rolamentos, das puxadas ao solo, dos derrubes e das 



Apresentação e Discussão de Resultados 

 

101

 
projecções, todos os treinadores foram unânimes em afirmar que o contexto tem sempre 

uma enorme influência na aprendizagem das habilidades técnicas. 

O treinador terá que possuir competências de contextualização dos problemas e das 

respectivas soluções numa perspectiva abrangente, que integre indicadores que ultrapassem 

o imediatismo da situação; deter uma grande plasticidade na  operacionalização dos 

planos, de forma a manter o equilíbrio necessário entre a aplicação do plano e a 

mutabilidade a que deve ser sujeito face aos contornos situacionais e elevado poder de 

resposta no tempo certo, adequado aos constrangimentos situacionais (Siedentop & Eldar, 

1989). 

Os treinadores deverão utilizar estratégias ajustadas aos constrangimentos 

situacionais: a antecipação de situações através de planos; a adaptação desses planos às 

situações concretas e a identificação oportuna de acontecimentos difíceis de percepcionar 

(Saury & Durand, 1995). 

É fundamental para os treinadores a utilização de um planeamento flexível, devido 

às constantes modificações da especialidade da competição, i.e., livre-olímpica ou greco-

romana. Para eles os planos não necessitam de ser realizados de modo a que toda a 

intervenção didáctica esteja totalmente e previamente determinada: os planos são 

referências de suporte à actuação didáctico-metodológica, que encerra decisões entre 

determinadas categorias didácticas, nos diferentes níveis da aplicação prática do ensino. 

Cabe, assim, a cada treinador, através de um conveniente processo de planeamento, 

adequar as diferentes funções didácticas a cada objectivo do treino, nos seus diferentes 

momentos (Corneanu, 1990).  

4.4.7. O Material Didáctico 

No quadro 31 apresentam-se as ideias dominantes das concepções dos treinadores 

no ensino da luta no que concerne à forma de utilização dos materiais didácticos no 

processo de ensino e treino das habilidades da Luta.  
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Quadro 31 - Os materiais didácticos e as suas formas de utilização  

Material Forma 

Bolas medicinais 
Movimentos de ponte 

Jogos lúdicos 

Elásticos  Simulação de entradas técnicas 

Manequins  Projecções em segurança 

Treinador A 

Vídeos 
Figuras 

Motivação para o combate e refinamento técnico e táctico em séniores 
Aprendizagem técnica nos escalões jovens 

Discos, halteres, cordas Trabalho de força nos braços 

Manequins 
Colchões de queda 

Movimentos de ponte para trás e projecções 

Bolas de basquete e 
medicinais 

Jogos lúdicos e exercícios de ponte, jogos de luta pela posse de bola 
em grupo 

Barreiras  Trabalho de pernas em força reactiva, e entradas à cintura 

Vídeo  
Visualização de prestação e deveres individuais e dos adversários. 

Reforço da coesão de grupo em sessões colectivas 

Treinador B 

Folhetos  
Apoio técnico, nutrição, estratégias mentais especialmente em 

escalões jovens 

Manequins  Projecções numa fase inicial ou em momentos de muitas repetições 

Colchões de quedas Redução de cargas sobre os companheiros em caso de projecções Treinador C 

Meios multimedia  
Reduz a carga de repetição facilitando a aprendizagem 

Possibilita demonstrações em caso de impossibilidade do treinador 

Novas tecnologias Esquemas técnico-tácticos 

Treinador D Utilização da cor nos 
materiais em circuito 

Imagens coloridas nos pontos essenciais do exercícios 

Manequins  Projecções para trás, movimento de arquear as costas 
Colchões de queda  Treinador E 

Vídeo  
Demonstrações de técnicas para os jovens 

esuqemas tácticos dos adversário nos juniores e séniores 

Video Demonstrações técnicas 
Treinador F 

Manequins  Condições de execução facilitadas com as crianças 

 

O material que não diz directamente respeito com a acção de treinar a luta em 

situação de acção motora referido pela totalidade dos treinadores foi o vídeo e/ou a 

utilização de material multimedia. Estes materiais são descritos como tendo uma 

importância capital no treino moderno. Esta asserção está de acordo com os resultados 

encontrados por Feltz, Landers, & Raeder (1979), tendo este meio evidenciado ser tão 

eficaz como o da apresentação ao vivo, no caso da demonstração.  

Com várias utilidades, esta tecnologia aplica-se em todas as dimensões do treino, 

tendo sido descritas em situações de aprendizagem técnica nos escalões mais jovens. Neste 

escalões além de facilitar a aprendizagem técnica, permite, ainda, ao treinador falar numa 
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linguagem que as gerações emergentes estão de facto habituadas. Nessa lógica é uma 

medida que capta a atenção e motivação para estar mais presente no treino e estudo 

técnico. 

Por outro lado, a utilização do vídeo, permite, ainda, o treino sem a presença do 

treinador; é fácil actualmente gravar em suporte digital qualquer tarefa técnica ou mesmo 

táctica e solicitar ao atleta que a monitorize e reflicta sobre qualquer aspecto do seu 

desempenho ou de algum adversário. 

Permite, ainda, em situações de impossibilidade física do treinador demonstrar 

técnicas que necessite ensinar. Este argumento é considerado muito pertinente actualmente, 

dado que a luta é um desporto de grande exigência física com recurso a antecipações 

técnicas, o que significa que o ritmo e o momentum de aplicação a uma execução são mais 

importantes do que a sua aprendizagem mecânica e completamente descontextualizada da 

acção de combate e da lógica acontecimental da acção técnica. 

Situação apenas mencionada por 1 (um) treinador é a utilização do vídeo no sentido 

estrito de mostrar o mundo da luta , como lhe chama. Recordamos que quando tratámos 

neste estudo a dimensão Representações sobre o expertise um dos treinadores também 

havia mencionado que o treinador expert deveria possuir conhecimentos em marketing. 

Quando questionado para as suas razões, respondeu que a sua preocupação é massificar 

para depois retirar qualidade. Sobre este treinador será interessante referir que trabalha no 

maior clube em Portugal na prática da luta, com cerca de 100 atletas inscritos, tendo sido 

campeão nacional absoluto por equipas no momento em que este estudo é elaborado, 

intenção expressa também por Corneanu, Dmowski, & Neri (1986), a propósito do 

desenvolvimento da prática da luta.  

Os vídeos são muito importantes: com os infantis serve mais para motivar mostrar o 

mundo a luta, mostrar até onde é que ele vai ou pode chegar. Com os infantis resultam 

melhor as figuras, penso. Com os cadetes permite também mostrar o ambiente de 

competição, mesmo o público e tudo o que está associado à competição. Nos seniores 

desde ensinar, corrigir erros ou a refinar aspectos até chegar a ver outros atletas. 

(Treinador A, questão 12)  

O vídeo é de facto um instrumento importante de modo que é possível dar deveres 

individuais por confronto dos combates pessoais e dos adversários. Tenho utilizado como 
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elemento de reforço da coesão de grupo pedindo-lhes que se filmem entre si. Todo o 

trabalho de pormenor é feito com vídeo. (Treinador B, questão 12)  

Vivemos numa época multimédia, portanto tudo o que puder ser multimédia melhor, os 

miúdos já não conseguem achar piada a quadro de pedra e escrita com giz. 

Penso ainda que a demonstração multimédia é importante dado que permite por vezes 

reduzir a carga técnica, pois o atleta aprende mais depressa e é por isso que o 

regulamento nacional de graduações é apresentado nesse formato, resolvendo também a 

impossibilidade que alguns treinadores, por razões várias, têm em demonstrar algumas 

técnicas. (Treinador, C, questão 12)  

Os treinadores recorrem também a folhetos para a sua intervenção. Recorrem a este 

meio auxiliar com o intuito de apresentar tarefas de treino mental, demonstrar técnicas e 

distribuir exercícios quando fazem treino de circuito. Um dos treinadores afirma que faz 

grande recurso à cor quando organiza e estrutura este utensílio. O uso de folhetos sucintos 

com matéria de interesse nutricional também foi citado pelos treinadores, lembrando que 

esta modalidade está organizada por escalões etários e também por categorias de peso 

corporal, sendo que informações sobre perca e manutenção de peso é muito importante 

para os atletas, especialmente a partir dos escalões de cadetes. Nos infantis, esta ferramenta 

é muito útil, sendo aquela que funciona melhor no seu entender.  

Uso também folhetos para apoio técnico, nutrição, estratégias mentais, especialmente 

para cadetes. (Treinador A, questão 12)  

Uso placas de exercícios standard que é normalmente dirigido para os atletas de 

especialização quando fazem trabalho individual para se orientarem ou estudarem 

aliviando da minha presença e dando-lhe espaço e autonomia. 

Este material é sempre usado para qualquer tipo de trabalho, agilidade ou outra qualidade 

física e  também trabalho técnico. (Treinador B, questão 12)  

Gosto muito de utilizar a cor na apresentação dos exercícios, se calhar por ser cubano... 

é o contexto donde vim... gosto de utilizar materiais presentes no contexto do treino... 

(Treinador E, questão 12)  

Referindo-se aos materiais directamente dirigidos à acção de treinar luta, 

os treinadores afirmaram utilizar os manequins e os colchões de quedas. Estes 
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materiais permitem o treino em situações de ensino facilitado. No primeiro caso, 

utilizam os manequins com vários pesos e tamanhos. Estes manequins são, 

normalmente, em tamanho e peso reais, correspondentes à categoria de peso 

corporal do atleta em questão. Nos escalões de formação são utilizados para 

trabalho de saltos acrobáticos, já anteriormente tratados e considerados 

importantes para a aquisição do valor coragem segundo os treinadores. Neste 

mesmo escalão são usados, ainda, para iniciar o ensino das pontes, ou seja, 

arquear as costas, movimento muito utilizado quer para situações de ataque, 

fazendo uso das projecções posteriores e rotações em ponte (cintura russa), e 

também nos movimentos de defesa no solo especialmente na posição de perigo e 

viragem em que as costas não podem passar pelo tapete. 

No nível de desenvolvimento e competição, resolve dois problemas. Se na 

sua equipa não existe um segundo atleta com o seu peso permitir-lhe-á realizar 

tarefas de treino de repetição técnica mais próximas do real e, por outro lado, o 

treino de repetição das projecções para trás é muito penoso quando é realizado 

com um companheiro. 

Por essa razão associado ao meio auxiliar manequins, são mencionados 

também os colchões de queda, sendo utilizados em situações de projecções 

anteriores e exercícios acrobáticos. 

As bolas medicinais e bola tradicionais, sejam elas de basquetebol, 

voleibol ou futebol são utilizadas em jogos lúdicos de ataque e defesa com o 

efeito pretendido de desviar a atenção sobre o corpo do companheiro de treino 

especialmente quando estes materiais são utilizados em níveis de aprendizagem, 

podendo ser utilizados para jogos de ataque e defesa em situações colectivas e de 

situações um contra um. Normalmente, evolui-se de colectivo para o individual 

seguido de um contra um sem bola. Perante condições facilitadoras e com 

acréscimo gradual de níveis de exigência, verifica-se a obtenção de ganhos 

substanciais na aprendizagem  (Mesquita, 2005).  

Outro modo de criar tais situações de facilitação ou complementaridade do 

treino técnico é o recurso a halteres, cordas e elásticos que permitem criar 

situações várias como as entradas à cintura, o braço rolado, os controlos dos 

braços por fora e por dentro. 
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Os treinadores consideram que, quando utilizam meios auxiliares, existe 

um transfer positivo de aprendizagem. Este fenómeno é fortemente utilizado para 

substanciar exercícios e a prática de habilidades que mais tarde tem aplicação em 

situação de combate. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

Após a realização do estudo e tendo em conta os objectivos e as perguntas que o 

nortearam iremos apresentar as conclusões utilizando a estrutura sequencial que 

consubstanciou a discussão de resultados.  

5.1. FONTES DE CONHECIMENTO DO TREINADOR  

A totalidade dos treinadores revelou que as suas primeiras fontes de conhecimento 

são as suas experiências enquanto atletas de competição.  

A formação académica é muito valorizada pelos treinadores possuidores de cursos 

superiores em Ciências do Desporto ou Educação Física, com excepção de um dos 

treinadores que possui licenciatura em Engenharia Industrial. Aliada a esta formação, estes 

treinadores valorizam a consulta e leitura em revistas da especialidade, sair do país e trocar 

experiências com outros treinadores. Existe um currículo de fonte informal adquirido em 

conversas com os seus pares ou recorrendo à Internet para pesquisa específica em sites e 

blogues que tratam as matérias desportivas. 

A frequência dos cursos realizados pela Federação Portuguesa de Lutas Amadoras, 

Federação Espanhola de Luta e Cubana, é considerada essencial para o desenvolvimento 

da modalidade e da competência do treinador.  

5.2. REPRESENTAÇÕES SOBRE EXPERTISE

 

De acordo com o conhecimento técnico e táctico do treinador, este deve centrar-se 

no ensino de mais jovens ou atletas adultos com mestria desportiva como objectivo, i.e., 

quem sabe mais técnica e táctica centra-se na alta competição e aí pode constituir equipas 

multidisciplinares de treino onde metodólogos, médicos e psicólogos podem e devem 

integrar o staff técnico. Por outro lado, nos escalões de formação, aquele que melhor está 

preparado com conhecimentos das questões de motricidade infantil, pedagogia e psicologia 

deve assumir o treino de escalões infanto-juvenis. 



Conclusões e Recomendações 

 

108

 
Estes treinadores expertos, revelam preocupações muito acentuadas com a 

formação do carácter do atleta (quanto mais jovem este for), chegando mesmo a responder 

que o marketing é uma área a ter em conta na formação do treinador experto. O marketing 

é indicado no sentido de que o treinador moderno joga com estímulos da sociedade que 

desviam as atenções das crianças e jovens para outros sectores de práticas lúdicas. 

São sensíveis a que o treinador revele alguns conhecimentos de história da 

modalidade, que utilize materiais didácticos modernos, que se apresente bem fisicamente e 

possua uma carreira digna de poder revelar-se numa conversa com os dirigentes, que 

muitas vezes são pais de atletas, familiares e amigos. 

Para além destes conhecimentos considerados mais especializados ou importantes, 

o treinador experto deve ter um profundo conhecimento do ambiente de competição, visto 

este dar ao treinador uma aplicação adequada da técnica. Se possível ser mesmo licenciado 

na área do Desporto ou Educação Física mas, indica-se também que se deve perspectivar 

um modo próprio de ensino através de um processo ao longo da carreira permitindo uma 

reflexão e refinamento sobre o que é ser treinador.  

O treinador deve, ainda, ser conhecedor de tudo o que diz respeito à modalidade de 

que é considerado especialista e saber actuar de acordo com os conhecimentos que possui, 

procurando orientar-se no sentido de optimizar as suas influências sobre os atletas e 

potenciar uma influência não só sobre o nível de prática da modalidade sobre o jovem 

enquanto atleta mas, também, sobre o jovem enquanto pessoa. 

Esta visão é partilhada por todos os treinadores, mesmo por aqueles que não 

detinham formação académica na área de Ciências do Desporto, sendo que estes últimos 

procuraram formação já durante a sua carreira ou socorrem-se de técnicos com este tipo de 

formação técnico-científica para fundamentarem as suas decisões e práticas diárias.  

5.3. MODO DE ORGANIZAÇÃO DO ENSINO 

As habilidades técnicas consideradas menos avançadas e portanto de base, são as 

posições de base em pé e no solo, as pegas, os deslocamentos e as formas de controlo.  

As técnicas de nível menos avançado e que se realizam no solo, são as posições de 

assentamento ou controlo da posição de perigo e a cintura russa.  
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Referindo-se às técnicas mais avançadas, os treinadores indicaram as técnicas de 

cintura para trás ou qualquer técnica deste grupo técnico e as puxadas para cima . 

Um dado técnico isolado que foi identificado, refere-se às puxadas ao solo, que o 

mesmo treinador coloca simultaneamente em técnica de base e técnica avançada. Esta 

técnica especificamente, é tão eficaz em competição (qualquer que seja o nível dos atletas 

ou escalão etário) e, assim sendo, esta é uma técnica que tem tantos graus ou níveis que 

pode ou deve ser ensinada durante toda a carreira desportiva e, por isso é simultaneamente 

citada como técnica de base e avançada. Existe uma distinção quanto às técnicas de base e 

às técnicas avançadas, tendo os treinadores sido convergentes nas suas escolhas: a posição 

de base em pé, os deslocamentos, as pegas e as formas de controlo, os derrubes, os 

derrubes com passagem para trás, as puxadas ao solo, a submersão, as técnicas de anca e as 

quedas para as técnicas em pé, e a posição de base no solo, a posição de perigo, a cintura 

russa e o assentamento para as técnicas no solo.  

Quanto às técnicas mais avançadas, técnicas de cintura para trás ou de puxadas a 

um lado com as duas pernas e/ou com projecção para trás.  

5.4. A EXTENSÃO, A SEQUÊNCIA E O ÊNFASE 

No nível Aprendizagem, as técnicas são: a Entrada às pernas e Entrada à perna 

por dentro , seguindo-se Entrada à perna com rasteira e também outras técnicas 

derivadas destas primeiras são braço rolado com passagem para trás , gravata , 

tordanche , e forquilha . 

As técnicas do nível seguinte, Desenvolvimento, são a Puxada ao solo , 

Submersão , a Entrada à cintura ,  Jonh Smith e o Braço rolado com passagem para 

trás . 

Em relação às técnicas no solo e no nível de Aprendizagem, a dupla prisão de 

braços , dupla prisão de pernas , seguida pelas técnicas chave alemã e depois 

parafuso e a dupla prisão de pernas e rasteira . 

No nível de Desenvolvimento, as técnicas indicadas são as cintura às avessas , 

coxa às avessas e cintura russa . 

No nível de Competição, as técnicas master deste nível são os levantamentos do 

adversários do solo, seguidos de projecções anteriores ou posteriores. 
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Os treinadores atribuíram maior ênfase ao grupo técnico das rotações para a luta no 

solo e para a luta em pé, os derrubes. Nas puxadas ao solo, embora sejam um grupo 

técnico, as suas técnicas são indicadas como um elemento de ligação entre a luta em pé e a 

luta no solo. 

No nível de desenvolvimento, as técnicas que os treinadores deram mais ênfase 

para a luta em pé são as puxadas ao solo e os derrubes e para a luta no solo os rolamentos.  

No nível de competição, os treinadores consideram que existem técnicas tão usadas 

pela sua eficiência, que para eles são um grupo técnico em si mesmas. 

Assim, no nível de aprendizagem são as cinturas às avessas e as russas, que são 

técnicas de solo. Para as técnicas em pé, os derrubes a 1 e 2 pernas, sãs as técnicas mais 

avançadas.  

No nível de desenvolvimento, é atribuído maior ênfase às cinturas às avessas e 

cinturas russas, que são ambas técnicas de solo. Devendo-se ao facto da cintura às avessas 

(rolamento) e a cintura russa (rotação) serem facilmente transferíveis para as técnicas de 

puxadas para cima, devendo estas últimas serem treinadas também neste nível. 

Quanto às habilidades de suporte que poderão condicionar as técnicas para uma 

eficiente execução técnica foram apontadas as seguintes: 

No  nível de aprendizagem, as formas de controlo e as pontes são as habilidades 

com maior ênfase seguidas pelas pegas e deslocamentos bem como as posições de base em 

pé e no solo. 

No nível de desenvolvimento, a ponte, os deslocamentos, as pegas e as formas de 

controlo, são as habilidades de suporte que os treinadores atribuíram maior ênfase, 

devendo portanto, estar já adquiridas antes de modo a ser possível continuar o seu trabalho. 

Por outro lado, é da combinação entre pegas, formas de controlo e deslocamentos 

que todas as acções técnico-tácticas sobrevivem na luta 

No nível de competição foi a partir de uma habilidade apenas: as formas de 

controlo. Para os treinadores, o estudo cíclico destas habilidades melhora sempre ao longo 

da carreira do lutador. A luta evolui para uma dinâmica muito movimentada com grande 

densidade de ataque, porque em lutadores com resultados de excelência, a luta ofensiva é 

predominante relativamente à defensiva  
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5.5. ASPECTOS DE ENSINO DAS TÉCNICAS E APLICAÇÃO 

Os treinadores afirmam realizar o ensino das técnicas ao longo da época desportiva, 

sendo que o calendário desportivo é uma referência essencial. 

No que concerne ao momento de aplicação e treino das técnicas, os treinadores 

afirmam que deverá ser distribuído de acordo com o momento em que a competição 

ocorre. 

Há apelo à escolha das técnicas preferenciais como forma de estimular maior 

motivação e participação dos atletas. Numa fase mais avançada da carreira é solicitado que 

indiquem sequências de técnicas de modo a estipular um sistema pessoal de ataque e 

defesa. Conhecer os adversário é muito útil para o estabelecimento destes sistemas de 

ataque e defesa. 

Existe também uma grande preocupação por parte dos treinadores em diminuir o 

volume dos treinos dos seus atletas, através da manipulação da carga física e técnica.  

No ensino das técnicas os treinadores procuram realizar exercícios específicos de 

aprendizagem, assim como, estabelecer um ensino progressivo e por etapas. 

Na semana anterior ao período competitivo a atenção estará focada nos aspectos 

técnicos e de estilo. 

Deve ser proporcionando aos praticantes a realização contextualizada dos 

movimentos, através da realização de encontros com outras equipas de luta e a realização 

de simulações de combate real. É pedido também aos seus atletas que apliquem as técnicas 

que estão mais automatizadas em situações de competição amigável , centrando a 

actividade no resultado da acção.  

5.6. CONSTRANGIMENTOS SITUACIONAIS 

A interferência do contexto condiciona a aprendizagem das habilidades técnicas. 

Nesse sentido, o treinador tem que dominar bem a leitura de combate para criar as 

condições de prática adequadas ao nível dos seus atletas. Os treinadores apresentam duas 

hipóteses de trabalho: a procura de um ambiente adequado onde se consiga cumprir 

situações de luta, ou então, a adaptação do treino às condições apresentadas, i.e., pode 

acontecer situações em que no treino não tem companheiros do mesmo peso e é preciso 
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adaptar-se. Nessa medida, o treinador terá que realizar um planeamento flexível e poderá 

utilizar a constante modificação do contexto de forma a atingir os objectivos do treino.  

5.7. O MATERIAL DIDÁCTICO 

Os treinadores apresentaram, algumas condições específicas, que poderiam ser 

encontradas, para o treino de determinadas técnicas. Assim para o treino de cinturas para 

trás terá que ser realizado primeiro com manequins e só depois com companheiro. Os 

treinadores afirmaram utilizar que para o treino da velocidade também usam manequins. 

Os treinadores atribuíram grande importância ao ambiente de treino no momento 

antecedente ao campeonato. Referiram que as condições de prática deveriam ser as mais 

idênticas possíveis, em termos de atitude, do tipo de utilização de equipamento utilizado e 

até de relacionamento entre os colegas. 

É fundamental a utilização de um planeamento flexível, devido às constantes 

modificações da especialidade da competição, i.e., livre-olímpica ou greco-romana. Os 

planos são referências de suporte à actuação didáctico-metodológica.  

O material que não diz directamente respeito com a acção de treinar a luta em 

situação de acção motora referido pela totalidade dos treinadores foi o vídeo e/ou a 

utilização de material multimedia, tendo sido descritas em situações de aprendizagem 

técnica nos escalões mais jovens. Nestes escalões além de facilitar a aprendizagem técnica, 

permite, ainda, ao treinador falar numa linguagem próxima dos seus atletas. Nessa lógica é 

uma medida que capta a atenção e motivação para estar mais presente no treino e estudo 

técnico. 

A utilização do vídeo, permite, ainda, o treino sem a presença do treinador; é fácil 

actualmente gravar em suporte digital qualquer tarefa técnica ou mesmo táctica e solicitar 

ao atleta que a monitorize e reflicta sobre qualquer aspecto do seu desempenho ou de 

algum adversário. É esta utilização pertinente e em direcção ao objectivo formal do 

combate, que é colocar o outro de costas no tapete que é considerado o momento 

verdadeiramente desequilibrador do resultado: mais do que procurar  realizar técnicas deve 

ser procurado que consequências trará a sua aplicação naquele momento do combate  

Os treinadores recorrem também a folhetos sucintos para a sua intervenção. 

Recorrem a este meio auxiliar com o intuito de apresentar tarefas de treino metal, 



Conclusões e Recomendações 

 

113

 
demonstrar técnicas e distribuir exercícios quando fazem treino de circuito e com matéria 

de interesse nutricional, sendo que informações sobre este perca de peso e manutenção é 

muito importante para os atletas. 

Referindo-se aos materiais directamente dirigidos à acção de treinar luta, os 

treinadores afirmaram utilizar os manequins e os colchões de quedas. 

Nos escalões de formação são utilizados para trabalho de saltos acrobáticos, 

importantes para a aquisição do valor coragem segundo os treinadores. Neste mesmo 

escalão são usados ainda para iniciar o ensino das pontes ou seja arquear as costas. 

As bolas medicinais e bola tradicionais, sejam elas de basquetebol, voleibol, ou 

futebol são utilizadas em jogos lúdicos de ataque e defesa com o efeito pretendido de 

desviar a atenção sobre o corpo do companheiro de treino especialmente quando estes 

materiais são utilizados em níveis de aprendizagem, podendo ser utilizados para jogos de 

ataque e defesa em situações colectivas e de situações um contra um. Outro modo de criar 

tais situações de facilitação ou complementaridade do treino técnico é o recurso a halteres, 

cordas e elásticos que permitem criar situações várias como as entradas à cintura, o braço 

rolado, os controlos dos braços por fora e por dentro.  

5.8. RECOMENDAÇÕES 

Do ponto de vista da continuidade deste trabalho importa considerar outras 

dimensões da concepção dos treinadores acerca do ensino da luta, nomeadamente, as que 

se referem a outras dimensões do seu conhecimento ou, em particular, do seu 

conhecimento pedagógico: as suas perspectivas acerca dos modelos de ensino a adoptar, 

das estratégias de ensino para cada nível de prática e para cada grupo de conteúdos. A 

análise dos aspectos relativos ao treino táctico e estratégico e à capacidade de tomada de 

decisão dos atletas face às condições emergentes da competição merece maiores e 

significativos aprofundamentos. O estudo das técnicas de ensino, no seu cruzamento com 

os conteúdos e as tarefas motoras, terá de ser, também, realizado. A própria análise das 

tarefas motoras propostas para cada habilidade e para cada nível de prática poderia ser 

descrita. A análise do planeamento e dos procedimentos de controlo e avaliação dos 

processos deverá ser considerado como fundamental, nomeadamente, a avaliação dos 
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níveis de desempenho dos praticantes. As formas de gestão do treino físico e psicológico e 

a sua integração com o treino técnico devem, também, ser consideradas.  

Os aspectos psicossociais do treino devem, também, ser considerados: como 

actuam disciplinarmente, e como procedem do ponto de vista da educação do carácter. As 

concepções filosóficas dos treinadores de luta e as formas de promoção da 

responsabilidade pelos outros nestes ambientes pode ser importante. As concepções dos 

treinadores acerca da carreira dos atletas, como da sua própria, devem, também, ser 

estudados. As suas necessidades de formação pedagógica, nomeadamente, no que se refere 

ao domínio dos conteúdos, (como em Ciências do Desporto em geral) devem ser descritas 

e cruzadas com diversos aspectos mencionados anteriormente. 

Do ponto de vista prático recomendamos, também, que os modelos teóricos que 

aqui abordámos, permitindo sistematizar os saberes práticos dos treinadores, possam ser 

exportados para a formação, convencidos de que a formação pedagógica dos treinadores é 

uma pedra fundamental da qualidade do treino desportivo. 
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Anexo 1

      

Anexo 1 - Pedido de Participação dos Treinadores 
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Caro colega,  

Estamos a realizar um trabalho de investigação relativo às concepções didácticas e 

metodológicas no treino da Luta. Este trabalho de pesquisa está integrado na Dissertação 

de Mestrado em Gestão da Formação Desportiva, que estamos a realizar na Faculdade de 

Motricidade Humana. 

Pretende-se com este estudo determinar as características particulares do conhecimento 

acerca das concepções e metodologias de ensino no processo de ensino-aprendizagem com 

jovens, na modalidade de Luta. 

Assim, há a necessidade de consultar diversos especialistas, para verificar se existe 

disparidade ou consenso nas metodologias e concepções de ensino. Para tal é-lhe pedido 

que conceda uma entrevista. 

Sobre s sua colaboração e respectivo conteúdo, será mantido o maior sigilo e aos colegas 

que o desejarem será dado conhecimento dos resultados do trabalho, imediatamente após a 

sua conclusão. 

Na sua qualidade de treinador e especialista em Luta vimos solicitar-lhe a sua participação, 

certos de que a sua compreensão e disponibilidade virá contribuir para o desenvolvimento 

do ensino da Luta.  

Com os melhores cumprimentos  

Paulo Jorge Martins 
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Anexo 2

    

Anexo 2 - Guião de Entrevista 
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Guião de Entrevista 

1.De que fontes provém aquilo que sabe hoje sobre a luta? Que peso/importância 
relativa atribuiria a cada uma delas?  

2.Para si que conhecimentos é que um perito em luta tem de possuir?  

3.Quais as técnicas de base desta modalidade?  

4.Quais as técnicas consideradas mais avançadas desta modalidade?  

5.No ensino das técnicas julga que deve ser considerado o escalão etário e o nível de 
prática? Se sim, porquê?  

6.Extensão - Quais são as técnicas alvo de aprendizagem (número de técnicas alvo de 
aprendizagem) no ensino das técnicas, tendo em consideração o escalão etário e/ou o 
nível de prática?  

7.Profundidade 

 

Quais as componentes críticas para cada uma das habilidades/ 
técnicas indicadas anteriormente tendo em consideração o nível ou escalão?  

8.Sequência 

 

Qual é e como organiza a sequência de ensino das habilidades técnicas, 
segundo o nível ou escalão?  

9.Ênfase 

 

Qual o realce dado a cada uma das técnicas/habilidades, tendo em 
consideração o escalão etário e/ou o nível de prática?  

10.Aplicação  
Considera que existem tarefas-critério nas habilidades /técnicas identificadas (umas 

mais importantes que outras)? Quais?  

Nas tarefas critério quais as variantes (intra-tarefa)?  

Próximo da competição de que modo organiza o ensino das habilidades técnica, das 
tarefas critério e variantes?  

11.Trabalha a condição física em ligação com a técnica? Se sim, sempre ou a partir de 
que momento? Como faz para concretizar este tipo de trabalho, considerando as 
várias unidades: 
Microciclo 
Sessão  

12.O material didáctico utilizado é adaptado ao nível de prática, escalão etário e 
características da técnica? Se sim, qual e como? Dê exemplos. 
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Anexo 3

    

Anexo 3  Ficha 1 - Apoio à Questão 6 



Anexos 

 

128

 
Ficha de Apoio 1 

Questão nº 6 -  Quais são as técnicas alvo de aprendizagem (número de técnicas alvo de 
aprendizagem) no ensino das técnicas, tendo em consideração o escalão etário e/ou o nível 
de prática?  

Indique as técnicas alvo da aprendizagem, dentro de cada um dos níveis de prática 
(poderá considerar outros) e/ou escalões etários.    

Níveis de Prática   

Aprendizagem Desenvolvimento/Consolidação

 

Competição 
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Benjamins A 

6 / 9 anos 

Benjamins B 

10 /12 anos 

Cadetes 

13 /15 

Juniores 

16 /18  

Seniores 

+ 19 
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Anexo 4

    

Anexo 4 - Ficha 2 - Apoio à Questão 7 
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Ficha de Apoio 2 

Questão nº 7 - Quais as componentes críticas para cada uma das habilidades/ técnicas indicadas 

anteriormente tendo em consideração o nível ou escalão?  

Indique as componentes críticas das técnicas apresentadas, nos diferentes níveis de 
prática (poderá considerar outros) e/ou diferentes escalões etários.    

Níveis de Prática   

Aprendizagem Desenvolvimento/Consolidação

 

Competição 
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Escalões etários  

Benjamins A 

6 / 9 anos 

Benjamins B 

10 /12 anos 

Cadetes 

13 /15 anos 

Juniores 

16 /18 anos 

Seniores 

+ 19 anos 
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Anexo 5

    

Anexo 5  Ficha 3 - Apoio à Questão 8 
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Ficha de Apoio 3 

Questão nº 8 - Qual é e como organiza a sequência de ensino das habilidades técnicas, segundo o 

nível ou escalão?  

Indique como ordena (as que ensina primeiro e depois) as técnicas/ habilidades alvo de 
aprendizagem dentro dos diferentes níveis de prática (poderá considerar outros) e/ ou 
escalões etários, sublinhando-as. Poderá indicar outras técnicas além das que estão 
expostas na tabela, assim como identificar outros níveis de prática.    

Níveis de Prática   

Aprendizagem Desenvolvimento/Consolidação

 

Competição 
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Escalões etários  

Benjamins A 

6 / 9 anos 

Benjamins B 

10 /12 anos 

Cadetes 

13 /15 anos 

Juniores 

16 /18 anos 

Seniores 

+ 19 anos 
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Anexo 6

     

Anexo 6 - Ficha 4 - Apoio à Questão 9 
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Ficha de Apoio 4 

Questão nº 9 - Ênfase

 
 Qual o realce dado a cada uma das técnicas/habilidades, tendo em consideração o 

escalão etário e/ou o nível de prática?  

Indique as técnicas a que dá ênfase, dentro dos diferentes níveis de prática (poderá 
considerar outros) e/ ou escalões etários, sublinhando-as. Poderá indicar outras 
técnicas além das que estão expostas na tabela, assim como identificar outros níveis de 
prática.    

Níveis de Prática   

Aprendizagem Desenvolvimento/Consolidação Competição 
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Escalões etários  

Benjamins A 

6 / 9 anos 

Benjamins B 

10 /12 anos 

Cadetes 

13 /15 anos 

Juniores 

16 /18 anos 

Seniores 

+ 19 anos 
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Anexo 7

    
Anexo 7 - Ficha 5 - Apoio à Questão 10 
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Ficha de Apoio 5 

Questão nº 10 - Aplicação

   
Considera que existem tarefas-cr itér io nas habilidades / técnicas ident ificadas (umas mais 
importantes que outras)? Quais?  

 
Nas tarefas critério quais as variantes (intra- tarefa)?  

 

Próxim o da com pet ição de que m odo organiza o ensino das habilidades técnica, das 
tarefas critério e variantes?    

Níveis de Prática   

Aprendizagem Desenvolvimento/Consolidação

 

Competição 
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Escalões etários  

Benjamins A 

6 / 9 anos 

Benjamins B 

10 /12 anos 

Cadetes 

13 /15 anos 

Juniores 

16 /18 anos 

Seniores 

+ 19 anos 
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Anexo 8

    

Anexo 8 - Entrevista ao Treinador A 
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1. De que fontes provém aquilo que sabe hoje sobre a luta? Que 

peso/importância relativa atribuiria a cada uma delas? 
Aprendi luta como toda a gente, foi no clube. Sim, o que aprendi sobre luta, foi fundamentalmente como 
atleta, no clube e depois quando fui para a selecção onde percebi que existiam outros métodos. Como 
treinador através do curso que fiz na Federação que cruzei com a minha experiência em cursos internacionais 
e dos treinadores que passaram por mim, embora deva dizer que a formação como treinador começou assim 
que me apercebi que estava chegar ao final da carreira como desportista e comecei a reunir um conjunto de 
conhecimentos que julguei vir a precisar para ser treinador, assim o meu último treinador o Raul Diaz foi 
talvez o que mais me influenciou. Depois, claramente o curso da Federação que permitiu arrumar ideias.   

2. Para si que conhecimentos é que um perito em luta tem de possuir? 
Antes de mais considero-me treinador dos escalões jovens e essa é minha maior experiência. 
Respondendo, estou convencido que qualquer treinador deve ter passado pela modalidade como praticante 
sendo que o maior conhecimento que daqui adquiri é a nível técnico, nesta modalidade considero muito 
importante saber demonstrar as técnicas e explicá-las e isso consegue-se tendo sido praticante, depois deverá 
ter conhecimentos de pedagogia, metodologia do treino, ser capaz de estabelecer uma relação com o atleta no 
sentido de o motivar para os treinos cada vez mais intensos, explicando que é mesmo assim... conhecê-lo ao 
ponto de conseguir traçar os objectivos individuais, porque embora se treine em equipa, este é um desporto 
individual. 
E mesmo que o treinador não permaneça sempre com o atleta deve preocupar-se no seu planeamento com a 
carreira do atleta, garantindo que etapa a etapa o atleta está a progredir e ser muito realista quanto às 
condições que clube também oferece para esses objectivos.   

3. Quais as técnicas de base desta modalidade? 
As posições de base em pé e no solo que são posições que permitem ao atletas preparar a técnica, deslocar-se 
no tapete, contactar com o seu adversário e a partir daí vêm as posições de controlo, que permitem depois 
realizar as técnicas específicas, aquele que considero mais importante é o controlo dos braços por dentro em 
posição frontal.   

4. Quais as técnicas consideradas mais avançadas desta modalidade?  

Como formas de controlo, o braço por dentro e por fora e depois todas as técnicas de cintura para trás, que 
não devem aparecer no treino de infantis, mas que pela minha experiência os infantis fazem-nas se lhes 
ensinarmos, no entanto importam riscos muito grandes para eles, depois porque a maior parte tem medo 
porque implicam um contacto muito grande com o companheiro e nesta sociedade actual do computador e 
jogos, os miúdos tem medo disso, sentindo-se desconfortáveis. 
Ainda as técnicas de volta de ancas e de puxada ao solo são de nível mais avançado. Uma boa ajuda para o 
treinador poder decidir sobre que técnicas ensinar é a utilização do regulamento de graduações, que embora 
eu não concorde com todas e são exemplo disso as puxadas ao solo estarem colocadas na 1ª graduação, mas 
continuo a pensar se acautelarmos estas situações já descritas é uma boa ferramenta e também motivam os 
atletas sem que tenham que ser permanentemente sujeitos à competição porque não havia mais nada que os 
motivasse a melhorar, portanto a graduação permite avaliar o nível do atleta sem o obrigar a competir.  

5. No ensino das técnicas julga que deve ser considerado o escalão etário e o nível 
de prática? Se sim, porquê? 

Por questões práticas é mais fácil por escalão etário, i. e., se tudo correr bem e o aluno tiver iniciado a prática 
desportiva em idade escolar considero que o escalão etário é mais útil, no entanto é evidente que até dentro 
do escalão etário existem diferentes níveis mas que só vão sendo mais importantes à medida que os atletas 
vão subindo de escalão, isto quer dizer também que à medida que os atletas são mais velhos existe a 
necessidade de fazer maiores ajustamentos ao nível do atleta.  
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6. Extensão

 
- Quais são as técnicas alvo de aprendizagem (número de técnicas 

alvo de aprendizagem) no ensino das técnicas, tendo em consideração o escalão etário 
e/ou o nível de prática? 
7. Profundidade

  
Quais as componentes críticas para cada uma das habilidades/ 

técnicas indicadas anteriormente tendo em consideração o nível ou escalão? 
8. Sequência

  
Qual é e como organiza a sequência de ensino das habilidades 

técnicas, segundo o nível ou escalão?  

Nível de Aprendizagem (escalões de benjamins e infantis) 
Em pé: 
Posição fundamental em pé: posição equilibrada 
Submersão à perna 
Submersão à cintura 
Entrada às pernas 
Entrada a 1 perna 

No solo: 
Posição fundamental no solo 
Dupla prisão de braços 
Dupla prisão de pernas 
½ Nelson 
½ Nelson com passagem pela frente 
Assentamento Clássico 
Assentamento pela frente 
Exercícios de ponte 
Passagem para trás no solo   

Nível de Desenvolvimento (escalões de iniciados e cadetes) 
Em pé: 
PUXADA AO SOLO - Puxada ao solo com controlo de braço por dentro e passagem para trás 
SUBMERSÃO - Puxada ao solo com passagem para trás sob a axila 
GRAVATA - Puxada ao solo com controlo de cabeça e braço por cima 
BRAÇO ROLADO - Projecção anterior com controlo de braço por dentro e rotação de anca 
TORDANCHE - Projecção anterior com controlo de cabeça e braço e rotação de anca  
ENTRADA À CINTURA - Projecção anterior com controlo de cintura  
FORQUILHA DE GRECO - Projecção lateral com controlo de braço por fora e cabeça sob a axila  
PUXADA AO SOLO EM CADEADO - Puxada ao solo com controlo de tronco com braços sob a axila e 

mãos dadas em cadeado e passagem para trás  
No solo: 
PARAFUSO - Rotação com controlo de cabeça e braço por cima 
CINTURA DE BALANÇO - Rolamento com controlo de braço e cintura sem passar pela ponte  
CINTURA ÀS AVESSAS - Rolamento lateral com controlo de cintura às avessas  
PUXADA CLÁSSICA - Projecção posterior com controlo de cintura   

Nível de competição (escalões de juniores) 
Em pé: 

PUXADA AO SOLO

 

- Puxada ao solo com controlo de braço por dentro e passagem para trás (todas 
as variantes) 
BRAÇO ROLADO COM PASSAGEM PARA TRÁS - Derrube anterior com controlo de braço por 

dentro e rotação da anca e passagem para trás 
GRAVATA - Puxada ao solo com controlo de cabeça e braço por cima 
BRAÇO ROLADO - Projecção anterior com controlo de braço por dentro e rotação de anca 
PLACAGEM - Derrube anterior com controlo de cintura 
ENTRADA À CINTURA - Projecção anterior com controlo de cintura  
MADJIDOV - Projecção posterior com controlo da axila e de braço por cima  
TORÇÃO - Projecção com torção e controlo de cintura e braço 
PARAFUSO EM PÉ - Projecção lateral com controlo de cabeça e braço por cima  

No solo: 
PUXADA COM DUAS A UM LADO - Projecção posterior com controlo de cintura por trás com 

puxada lateral e duas pernas a um lado  
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PUXADA COM DUAS A UM LADO E TORDANCHE - Projecção anterior com controlo de cintura 

por trás e rotação de anca    

9. Ênfase

 
 Qual o realce dado a cada uma das técnicas/habilidades, tendo em 

consideração o escalão etário e/ou o nível de prática?   

Escalões etários  

Benjamins A 

6 / 9 anos 

Benjamins B 

10 /12 anos 

Cadetes 

13 /15 anos 

Juniores 

16 /18 anos 

Seniores 

+ 19 anos 

2- Submersão 

5-Entrada à perna 
por dentro 

8-Entrada às 
pernas 

29-Dupla prisão 
de braços 

30-1/2 nelson c/ 
rotação pela frente 

31-Dupla prisão 
de pernas 

51-Posição 
fundamental em 
pé 

52-Posição 
fundamental no 
solo 

54-Ponte  

55-Controlo da 
posição de perigo 

56-Pega de 
cadeado 

61-Passagem p/ 
trás no solo 

75-formas 
jogadas... 

2- Submersão 

5-Entrada à perna 
por dentro 

6-Entrada à perna 
e rasteira 

9-Braço rolado 

34-Dupla prisão 
de braços com 
perna 

32-meio nelson c/ 
dupla prisão de 
braços 

33-chave alemã 

35-parafuso 

54-ponte 

63-posição de 
perigo 

deslocamentos 

1-puxada ao solo 

9-Braço rolado 

11-tordanche 

13-entrada à 
cintura 

39-cintura de 
balanço 

41-cintura às 
avessas 

44-puxada 
clássica 

1-puxada ao solo 

3-braço rolado 
com passagem 
para trás 

9-Braço rolado 

13-entrada à 
cintura 

25-madjidov 

26-torção 

22-parafuso em pé 

44-puxadaclássica 

41-cintura às 
avessas  

   

10. Aplicação

   

Considera que existem tarefas-critério nas habilidades /técnicas identificadas 
(umas mais importantes que outras)? Quais? 

Sim, chamamos a isso os grupos técnicos e que eu considero mais importante começar 
primeiro no caso das técnicas em pé pelos derrubes com entrada a 1 e duas pernas, as 
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quedas e exercícios de ponte, isto no escalão dos 6 aos 9 anos projecções quase nada ou só 
para a frente. 
A partir dos 10 anos ou 11, aí sim podem ser as projecções, todas para a frente, isto desde 
os tordanchos e braços rolados, mas sempre simplificados, quer dizer, com os joelhos no 
tapete sem a preocupação de uma grande amplitude. Devem fazer estas técnicas em 
posição parada e só depois em movimento que deve ser a partir dos 15 ou 16 anos. 
Caso o atleta comece a praticar a modalidade tardiamente, claramente, eu devo decidir se 
ele vai ser um atleta de competição ou se só quer praticar, porque assim oriento-me para 
ele poder competir ou fazer exames de graduação. 
Às vezes o atleta quer competir porque os colegas da mesma idade também competem 
(obviamente com mais tempo de prática) e ele quer estar com a equipa, aí tenho que 
acelerar e encurtar etapas. Sempre consciente que o atleta vai competir porque quer 
participar, não vai competir para ganhar, então eu deixo e planifico para isso. Ensino-lhe a 
lutar para ele não se magoar nas quedas, algumas defesas mais usuais e ensino-lhe as 
regras, mas só se achar que ele não vai ficar com uma má ideia da experiência.   

 

Nas tarefas critério quais as variantes (intra-tarefa)? 
Aprendizagem 
Na entrada às pernas, a 1 e duas pernas; primeiro para frente progredindo para lateral, progredindo para 
levantamento que pode dar origem à projecção às pernas. 
Braço rolado, com diferentes posições iniciais. I. e., posição clássica e de meia cintura. 
Submersão que é à cintura também agrupo com a perna. 
No solo, dupla de braços com posição de base alta e baixa. 
½ Nelson com rotação pela frente, com prisão dupla de braços, com perna. 
Desenvolvimento 
Estabilização da forma de controlo do braço por fora e a partir daí realizar técnicas várias; 
Puxadas ao solo clássica e com mudança de braço 
Braço rolado 
Entrada à cintura que também pode ser a partir da submersão. 
A partir de braço por fora vario para controlo de cabeça e braço, progredindo para parafuso em pé. 
No solo 
Cintura russa com variante de controlo ao peito, zona intermédia, com mudança de direcção. 
Cintura às avessas 
Gravata com diferentes combinações de posição inicial e de direcções 
Parafuso com diferentes combinações de posição inicial e de direcções   

 

Próximo da competição de que modo organiza o ensino das habilidades 
técnica, das tarefas critério e variantes?  

Próximo da competição o ensino da técnica não é alterado, adapto o treino sim a consolidação de técnicas 
que sei que os atletas estão mais aptos por várias razões e dou especial importância a defesas em função de 
adversários conhecidos. 
Que nos escalões mais jovens é quase sempre o tordanche se for luta em pé e no solo o ½ Nelson, saber 
defender a entrada às pernas e evitando que eles se agarrem à cintura numa posição de frente. 
No nível de desenvolvimento e consolidação é muito díspar a quantidade de técnicas que se fazem dado que 
cada um domina diferentes técnicas em função do seu desempenho e até preferência. Mas é importante saber 
as defesas de solo, especialmente a russa e avessas. 
No nível de competição as regras obrigam que no solo se domine a cintura às avessas porque é assim que 
começa a luta no solo e a sua defesa deverá então que ser treinada, defender a cintura russa também é 
importante já que neste momento é aquela que os seniores mais utilizam. 
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Em pé é importante saber controlar braços e neutralizar posições de controlo e realizar técnicas de puxadas 
ao solo e entradas à cintura a partir de controlo do braço por fora, para pontuar primeiro no sentido de que se 
conseguirmos pontos técnicos ao adversário seremos nós a defender primeiro no solo. Bastando aguentar 
no solo sem sofrer técnica obtém-se 1 ponto. 
É importante demonstrar uma atitude ofensiva mesmo que não se realize efectivamente técnicas porque é 
atribuído um ponto aquele que conseguir criar situações de fuga ao combate (passividade) ao seu a 
adversário.  

11. Trabalha a condição física em ligação com a técnica? Se sim, sempre ou a 
partir de que momento? Como faz para concretizar este tipo de trabalho, 
considerando as várias unidades: 

Microciclo 

Sessão 
Próximo da competição reduzo a quantidade de técnicas para poder dedicar mais tempo às técnicas 

individuais, portanto não indico as técnicas, mas indico tempo para técnica que é à sua escolha... que depois é 
acompanhado por mim, isto acontece em todos escalões menos nos mais novos, quer dizer nos benjamins 
porque eles muitas vezes esquecem-se das várias técnicas e ainda não têm certeza do que mais gostam. 
Também dedico mais tempo às técnicas de defesa. 

A condição física aparece diferente na medida em que utilizo momentos de luta, por isso exercícios 
específicos, i. e., de competição com duração idêntica à competição independentemente portanto de qualquer 
zona de intensidade em termos de objectivo. Por exemplo os combates são parciais de 2 min. com intervalos 
de 30 seg então é assim que organizo o treino em termos de duração ou volume, mesmo se passa com os 
momentos de luta em pé ou no solo. Em termos de intensidade sobe uma vez que o volume baixa e o atleta 
apercebe-se também que próximo da competição aquelas 3/4 semanas são de aumento de intensidade,... bem, 
na prática a última semana é de recuperação e aferição de peso corporal.

 

Em termos tácticos existe também uma grande preocupação a partir do escalão de juniores e mesmo sénior 
chega a ser a maior preocupação no período competitivo.  

12. O material didáctico utilizado é adaptado ao nível de prática, escalão etário 
e características da técnica? Se sim, qual e como? Dê exemplos.  

No escalão de infantis as bolas medicinais são muito importantes para ensinar os movimentos de ponte, nos 
jogos lúdicos também são muito utilizados. 
Os manequins são muito importantes mesmo em iniciados porque eles têm a possibilidade de estar à vontade 
e não retraídos porque não vai magoar o atleta. As cordas (daquelas para saltar) também são muito utilizadas 
para alguns jogos e mesmo para simular gestos técnicos. 
Os elásticos com os atletas mais experimentados são muito utilizados. 
Os vídeos são muito importantes, com os infantis serve mais para motivar mostrar o mundo a luta, mostrar 
até onde é que ele vai ou pode chegar. Com os infantis resultam melhor as figuras, penso. 
Com os cadetes permite também mostrar o ambiente de competição, mesmo o público e tudo o que está 
associado à competição. 
Nos seniores desde ensinar, corrigir erros ou a refinar aspectos até chegar a ver outros atletas. 
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Anexo 9 

 

Ficha Biográfica dos Treinadores 
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Faculdade de Motricidade Humana 

Mestrado em Gestão da Formação Desportiva 

Ficha Biográfica 

  

Esclarecimento:   

O presente questionário não é um teste, razão pela qual não existem respostas certas nem erradas; 
apenas pretendemos apenas saber qual a sua opinião.  
Os dados recolhidos serão anónimos, sendo garantida a confidencialidade das respostas. Estes dados 
servirão unicamente para a concretização de um trabalho de investigação sobre o tema acima referido. 

 

Agradecemos a sua colaboração e sinceridade nas respostas a este questionário, condição 
indispensável à prossecução deste estudo.  
A reflexão sobre os resultados obtidos, permitirá detectar as áreas de maior complexidade no domínio 
da intervenção, com vista a caracterizar as necessidades de formação dos treinadores de Luta. 
Bom Trabalho. 

  

Género:   Mas. _____   Fem _____  

Idade: _______ anos  

Escolaridade:  

Ensino básico:     ________________________  Ensino Secundário: 
________________________  

Bacharelato em: _________________________ Licenciatura em: 
__________________________  

Mestrado em: ___________________________ Doutoramento em: 
________________________  

Outra: __________________________________  

Currículo Desportivo  

Licença Federativa:  
                                   Nível do curso I,   ____ 
                                   Nível do curso II   ____  
                                   Nível do curso III ____    

Tempo de experiência como treinador  

_________________________________________________________________________  

Títulos conquistados  
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________   

Presenças em competições de destaque ( finais de campeonatos nacionais, europeus e 
do Mundo). 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  

Resultados de maior destaque 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________   

Currículo como atleta  

Tempo como praticante 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________   

Tempo como competidor 
_________________________________________________________________________   

Títulos conquistados 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________   

Presenças em competições de destaque ( finais de campeonatos nacionais, europeus e 
do Mundo). 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________   

Resultados de maior destaque 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Anexo 10 - Lista de Habilidades Técnicas 
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Lista de habilidades técnicas  

Pé  

1.PUXADA AO SOLO - Puxada ao solo com controlo de braço por dentro e passagem 

para trás 

2. SUBMERSÃO - Puxada ao solo com passagem para trás sob a axila 

3.BRAÇO ROLADO COM PASSAGEM PARA TRÁS - Derrube anterior com controlo 

de braço por dentro e rotação da anca e passagem para trás 

4. GRAVATA - Puxada ao solo com controlo de cabeça e braço por cima 

5. ENTRADA À PERNA POR DENTRO - Derrube anterior com controlo de perna por 

dentro  

6. ENTRADA À PERNA E RASTEIRA - Derrube anterior com controlo de perna por 

dentro e barreira interior  

7. ENTRADA À PERNA POR FORA - Derrube anterior com controlo de perna por fora 

8. ENTRADA ÀS PERNAS - Derrube anterior com controlo duplo de pernas  

9. BRAÇO ROLADO - Projecção anterior com controlo de braço por dentro e rotação de 

anca 

10. FORQUILHA - Projecção lateral com controlo de braço e perna por dentro e cabeça 

sobre a axila 

11. TORDANCHE - Projecção anterior com controlo de cabeça e braço e rotação de anca  

12. GANCHO - Derrube com controlo de braço por dentro com gancho interior  

13. ENTRADA À CINTURA - Projecção anterior com controlo de cintura  

14. TORDANCHE DE CADEIRA - Projecção anterior com controlo de braço e cintura e 

rotação de anca  

15. JOSÉLITO - Derrube anterior com controlo de cabeça e calcanhar  

16. JOHN SMITH - Derrube com passagem para trás e controlo duplo de pernas  

17. FORQUILHA DE GRECO - Projecção lateral com controlo de braço por fora e 

cabeça sob a axila  

18. PUXADA AO SOLO EM CADEADO - Puxada ao solo com controlo de tronco com 

braços sob a axila e mãos dadas em cadeado e passagem para trás  

19. PLACAGEM - Derrube anterior com controlo de cintura  

20. MOINHO - Projecção anterior com controlo de cabeça e perna por dentro 
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21. TORDANCHE AO BRAÇO - Projecção anterior com controlo de braço por cima e 

rotação de anca  

22. PARAFUSO EM PÉ - Projecção lateral com controlo de cabeça e braço por cima  

23. ENTRADA À PERNA POR FORA COM RASTEIRA - Derrube lateral com controlo 

de perna por fora e barreira com a perna por dentro  

24. TORDANCHE AO BRAÇO COM GANCHO - Projecção anterior com controlo 

duplo de braços por cima com rotação de anca e gancho interior  

25. MADJIDOV - Projecção posterior com controlo da axila e de braço por cima  

26. TORÇÃO - Projecção com torção e controlo de cintura e braço 

27. MADJIDOV DE LIVRE - Projecção posterior com controlo da axila e de braço por 

cima com barreira exterior  

28. TORDANCHE COM GRAVATA E RASTEIRA - Projecção anterior com controlo 

de cabeça e braço por cima com rotação de anca e gancho exterior    

Solo 

29. DUPLA PRISÃO DE BRAÇOS - Rotação lateral com controlo duplo de braços 

30. MEIO-NÉLSON COM ROTAÇÃO PELA FRENTE - Rotação lateral com controlo 

de cabeça e ombro sob a axila e deslocação pela frente 

31. DUPLA PRISÃO DE PERNAS - Rotação lateral com controlo duplo de pernas 

32. MEIO-NÉLSON COM DUPLA PRISÃO DE BRAÇOS - Rotação lateral com 

controlo de cabeça e ombro sob a axila e controlo de braço 

33. CHAVE ALEMÃ - Rotação com controlo de cabeça por cima e o outro braço sob a 

axila 

34. DUPLA PRISÃO DE BRAÇOS COM PERNA - Rotação com controlo duplo de 

braços e perna mais perto  

35. PARAFUSO - Rotação com controlo de cabeça e braço por cima 

36. MEIO-NÉLSON COM PERNA - Rolamento com controlo de cabeça e ombro sob a 

axila e controlo de perna  

37. SACA-ROLHAS - Rotação com controlo de braço por cima e deslocação pela frente  

38. COXA ÀS AVESSAS - Rolamento com controlo de coxa às avessas  

39. CINTURA DE BALANÇO - Rolamento com controlo de braço e cintura sem passar 

pela ponte  
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40. CRUZADA - Rotação com controlo de pernas cruzadas 

41. CINTURA ÀS AVESSAS - Rolamento lateral com controlo de cintura às avessas  

42. LIANA EM GUARDA A QUATRO - Rotação com controlo de cabeça com gancho à 

perna 

43. PERNÃO - Rolamento anterior com controlo de cabeça e perna com pega em 

cadeado 

44. PUXADA CLÁSSICA - Projecção posterior com controlo de cintura  

45. SACRIFÍCIO - Rotação posterior com controlo de cabeça e braço sob a axila e 

deslocação sentado  

46. CRUZADA ALTA - Rotação com controlo de pernas cruzadas e passagem por cima  

47. PERNÃO ALTO - Projecção lateral com controlo de cabeça e perna  

48. PUXADA COM DUAS A UM LADO - Projecção posterior com controlo de cintura 

por trás com puxada lateral e duas pernas a um lado  

49. PUXADA COM DUAS A UM LADO E TORDANCHE - Projecção anterior com 

controlo de cintura por trás e rotação de anca  

50. LIANA CLÁSSICA - Rotação com controlo de cabeça e perna intercalada   

Habilidades de Suporte 

51.Posição fundamental em pé 

52.Posição fundamental no solo 

53.Deslocamentos 

54.Ponte 

55.controlo da posição de perigo 

56.Pega de cadeado 

57.Pega de cotovelo 

58.Pega dupla de cotovelo 

59.Pega cruzada 

60.Passagem para trás em pé 

61.Passagem para trás no solo 

62.Posição de start 

63.Posição de perigo 

64.Outro desporto? Indique qual? 
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65.Jogos equilíbrio? Qual? 

66.Exercício de força? Qual? 

67.Exercício de resistência? Qual? 

68.Gestos semelhantes à técnica? Qual? 

69.Trabalho de circuito? Que critérios? 

70.Alongamentos? Que critérios para o grupo muscular? 

71.Cordas? Que exercícios 

72.Elásticos? Que exercícios? 

73.Flexibilidade? Que exercícios? 

74.Formas lúdicas? Quais? 

75.Formas jogadas? Quais? 

76.Progressões pedagógicas? Quais? 
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