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RESUMO  
 

A aquisição de um novo conhecimento, comportamento ou atitude representa o êxito 

no processo ensino-aprendizagem. Na escola ou no esporte, diferentes métodos didático-

pedagógicos são utilizados pelos professores e treinadores, com o intuito de transmitir 

informações, conhecimentos ou idéias para os alunos e atletas, nem sempre com resultados 

positivos. Neste estudo, com pesquisa realizada em artigos e outros trabalhos já publicados, 

podemos utilizar o conhecimento existente sobre o processo ensino-aprendizagem 

educacional para otimizar o mesmo no esporte, mais especificamente no futebol, identificando 

além dos estilos de aprendizagem, as igualdades, as diferenças e as semelhanças deste 

processo e de suas abordagens nas duas areas em questão.  

 

Palavras-chave: Processo ensino-aprendizagem, Processo ensino-aprendizagem-treinamento, 

Estilos de aprendizagem 

 

ABSTRACT 
 

The acquizition of a new knowledge , behavior or attitude represent success in the 

teaching-learning process . In sports or in school, different didactic-teaching methods used by 

teachers and coaches, in order to transmit information, knowledge or ideas for students and 

athletes , not always with positive results. In this study, with research conducted in articles 

and other works already published , the knowledge of educational teaching-learning process 

was transferred to sports , specifically soccer, identifying in addition to learning styles,  

equalities, differences and similarities on this process and its approaches in both areas in 

question. 
 

Keywords: Teaching- learning process, Teaching-learning-training process, Learning styles 
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OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GERAL 

 
O objetivo deste estudo é pesquisar e compreender o processo ensino-aprendizagem, 

suas abordagens e enfoques principais, assim como os estilos de aprendizagem, trazendo o 

conhecimento pré existente sobre o tema na educação escolar para o esporte, procurando 

maneiras de facilitar a transmissão e a absorção do conteúdo entre o professor e o atleta.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Investigar as abordagens mais utilizadas no processo ensino-aprendizagem. 

• Relacionar as abordagens do processo ensino-aprendizagem da educação com 

processo ensino-aprendizagem-treinamento. 

• Identificar métodos pedagógicos mais aptos para o processo ensino-aprendizagem-

treinamento no futebol 

• Identificar os estilos de aprendizagem 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Além de professor de Educação Física, sou treinador de futebol, sendo assim, meu 

cotidiano é transmitir informações para meus alunos/atletas, tentando que eles absorvam o 

conteúdo da melhor maneira possível. 

 

Pensando em como otimizar essa transmissão de conhecimento, de idéias ou 

informações, busquei neste estudo conhecer e identificar alguns, dos mais importantes 

aspectos que interferem nesse processo, investigando caminhos que pudessem facilitar e 

melhorar meu trabalho nas aulas e em campo. 

 

Utilizar um novo conhecimento, conhecer novos métodos pedagógicos, com o objetivo 

de alcançar melhores resultados, auxiliando em um melhor e mais efetivo desenvolvimento 

dos atletas e da equipe, me fez escolher este tema e me aprofundar em busca de soluções.
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INTRODUÇÃO 

 
Ensinar princípios socioeducativos, promover as potencialidades esportivas, melhorar 

a performance individual e coletiva de seus praticantes, o profissional do esporte trabalha 

diariamente com o intuito de transmitir informação, conhecimentos ou idéias para seus 

aprendizes e atletas, navegando em uma sucessão de tentativa e erro, erros e acertos, tendo 

geralmente o tempo como seu inimigo, na busca triunfante de seu propósito final. 

 

O treinador de futebol tenta através de sua metodologia de trabalho e estilo de 

liderança introduzir sua filosofia de jogo durante os treinamentos e partidas, passando da 

teoria para a pratica o modelo de jogo visualizado por ele para sua equipe, encontrando, entre 

outros procedimentos, exercícios que auxiliem seus atletas a alcançar um melhor 

entendimento possível do modelo em questão, resultando em uma melhor performance. 

 

Encontrar melhores meios de transmitir informações, entender os estilos de 

aprendizagem, identificar abordagens pedagógicas que simplifiquem e auxiliem o treinador de 

futebol no processo ensino-aprendizagem foi o que me inspirou na construção deste estudo.  
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REVISÃO DA LITERATURA 

  
ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Do nascimento até a morte, a vida é um contínuo aprender, desde que o cérebro esteja 

em devido funcionamento e apto para tal, podemos processar, reforçar e assimilar novas 

informações, o processo é constante, independente da forma que este aconteça, aprendemos 

por instinto, por interesses próprios ou por obrigação, aprendemos novas habilidades, novos 

comportamentos, novos princípios e conhecimentos, cada um a seu modo e ao seu jeito, 

individualmente, dentro de um ritmo e tempo próprios, com intervenções internas e/ou 

externas.  

Zuanon (2001/2002, p.15) considera que: 

o ato de ensinar e aprender implica sempre um mínimo de dois atores e se 
entendemos que tais atores são sujeitos sociais, históricos e culturais, portanto 
instrumentalizados pela linguagem, então podemos afirmar que há um fluxo nas 
duas direções, permutando valores, princípios e crenças. Podemos então salientar 
que o ensino-aprendizagem é um processo no qual está sempre presente, de forma 
direta ou indireta, o relacionamento humano. 

A mudança de conduta do indivíduo quando observável, era o antes entendido como 

aprendizagem, consequencia de experiências, por meio de processos de condicionamentos 

e/ou associações, Zuanon defende ainda que atualmente o significado de aprendizagem pode 

ser melhor entendido como uma inclusão, como uma soma de conhecimentos aos já contidos 

no sujeito. (ZUANON, 2001/2002) 

Já o ato de aprender, segundo Piaget apud Pereira (2010) é: 

Uma construção contínua, comparável à edificação de um grande prédio que, na 
medida em que se acrescenta algo, ficará mais sólido, ou à montagem de um 
mecanismo delicado, cujas fases gradativas de ajustamento conduziriam a uma 
flexibilidade e uma mobilidade das peças tanto maiores quanto mais estável se 
tornasse o equilíbrio. (PEREIRA, 2010) 
 
 

O processo ensino-aprendizagem, dentro ou fora do esporte, é dinâmico, complexo e 

não acontece de forma linear como uma somatória de conteúdos acrescidos aos anteriormente 

estabelecidos, a díade ensino-aprendizagem deve ser a soma de atividades articuladas, nas 

quais ambos os participantes reciproca e gradativamente partilham parcelas de 

responsabilidade e comprometimento. Mitre et al. (2008) afirma que para que haja este 
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engajamento, escapar da concepção tradicional de estilo bancário é essencial, onde o educador 

faz o depósito de conteúdos e o educando é obrigado a memorizá-los, correto seria um ensino 

libertador e reflexivo, capaz de estimular a busca, provocar uma nova compreensão do 

mundo: mais crítica, mais criativa e mais responsável. 

 

A escola, o professor, o aluno e o processo ensino-aprendizagem propriamente dito, 

são os quatro componentes principais do processo, sendo de vital importância um bom 

relacionamento entre para o alcance do objetivo final, que é de proporcionar alterações 

aperfeiçoativas de habilidades, de atitudes, de comportamentos, e até mesmo de valores 

inerentes ao aluno, como meio, o professor deve encontrar métodos didático-pedagógicos que 

despertem a motivação e o entusiasmo para a aprendizagem, propondo temas e situações-

problema (exercícios) adequados às características, necessidades, expectativas e interesses dos 

alunos. (TANI et al., 2012) 

 

Um erro entretanto seria reduzir, mesmo que nas escolas, todo o processo de 

aprendizagem dependente somente das relações interpessoais entre professores-alunos, as 

mesmas relações entre alunos-alunos servem também para a construção e aquisição de 

conhecimentos mais complexos, como conhecimentos sociais, regionais, coletivos e 

ideológicos, quando os alunos analisam e comparam comportamentos, prosseguindo assim 

com a aprendizagem, com o fortalecimento das relações pessoais e de grupo.  

 

Porém estabelecer esta boa relação não é tarefa simples, diferentes níveis de 

comportamento, compreensão e conhecimento entre as partes, tendem a abismar o processo 

ensino-aprendizagem, dificultando a associação entre aluno e educador, sendo este o grande 

desafio para a garantia de um bom e exitante ensino, que pode ser constatado nas respostas de 

quem se apropria dos conhecimentos, com o educando observando o desenvolvimento 

intelectual, social ou físico do educado. (ZUANON, 2001/2002 e MITRE et al., 2008) 

 

 Diferentes abordagens do processo ensino-aprendizagem explicam as divergências 

principais nos enfoques encontrados e nos aspectos mais valorizados de cada uma, contudo 

Santos (2005) segue em seu estudo o pensamento de Mizukami (1986), considerando a base 

das teorias do conhecimento o envolvimento de três características básicas: primado do 

sujeito, primado do objeto e interação sujeito objeto, apesar da autora afirmar que existam 

muitas variações e diferentes combinações possíveis. 
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Mizukami (1996) denominou assim as distintas Abordagens de acordo com suas 

opções pedagógicas: Aboradgem Tradicional, Abordagem Comportamental, Abordagem 

Humanista, Abordagem Cognitivista e Abordagem Sociocultural, identificando na tabela 

abaixo cada uma e seu enfoque predominante no processo ensino-aprendizagem. 

 
   Quadro 1: Enfoques x Abordagens 

Abordagem Primado do objeto Primado do sujeito Interação Sujeito-Objeto 
Tradicional X   

Comportamental X   
Humanista  X  
Cognitivista   X 

Sociocultural   X 
              Fonte: Santos (2005) 

 
Santos (2005), ainda baseado nos estudos de Mizukani (1986), segmenta cada 

abordagem e nos elucida como cada aspecto é trabalhado no processo ensino-aprendizagem, 

seu papel, sua importância e sua metodologia de ensino, como podemos ver nas tabelas a 

seguir. (Tabela 2 - Tabela 6) 

 
Quadro 2: Resumo da Abordagem Tradicional 

Abordagem Tradicional 

A escola Lugar ideal para a realização da educação. Organizada com funções claramente definidas, 
normas disciplinares rígidas com o objetivo de preparar os indivíduos para a sociedade. 

O professor É o transmissor dos conteúdos aos alunos. Predomina como autoridade.  

O aluno É um ser “passivo” que deve assimilar os conteúdos transmitidos pelo professor. Deve 
dominar o conteúdo cultural universal transmitido pela escola. 

O processo Os objetivos educacionais obedecem à seqüência lógica dos conteúdos. Os conteúdos são 
baseados em documentos legais, selecionados a partir da cultura universal acumulada. 
Predominam aulas expositivas, com exercícios de fixação, leituras- cópia. 

Fonte: Santos (2005) 

 

Podemos verificar que na Aboradgem Tradicional, o conhecimento é transmitido pelo 

professor independente se há ou não interesse do aluno, de forma habitual, tradicional, dentro 

das salas de aula, tendo como enfoque principal o conteúdo, a matéria. 

 

A Abordagem Comportamental segue a mesma linha da anterior, o enfoque continua 

sendo o conteúdo, o objeto, diferenciando-se por entender que o indivíduo, sendo produto do 

meio, pode ser manipulado e controlado, por meio da transmissão dos conhecimentos 

decididos pela socieda de ou por seus dirigentes, moldando seus comportamentos. 
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Quadro 3: Resumo da Abordagem Comportamental 

Fonte: Santos (2005) 

 

O crescimento integral do indivíduo é a característica da Abordagem Humanista que 

tem suas raízes nos tratamentos psico-terapeuticos de Calr Rogers (1972), focando as relações 

relações inter-pessoais mas ao mesmo tempo preza pelas relações sujeito-objeto. 

 
Quadro 4: Resumo da Abordagem Humanista 

Abordagem Humanista 

A escola Escola proclamada para todos. “Democrática”.                                                        
Afrouxamento das normas disciplinares. Deve oferecer condições ao desenvolvimento e 
autonomia do aluno. 

O professor È o facilitador da aprendizagem. 

O aluno Um ser “ativo”. Centro do processo de ensino e aprendizagem.                                           
Aluno criativo e participativo, que “aprendeu a aprender”.  

O processo Os objetivos educacionais obedecem ao desenvolvimento psicológico do aluno. Os 
conteúdos programáticos são selecionados a partir dos interesses dos alunos. “Não- 
diretividade”. A avaliação valoriza aspectos afetivos (atitudes) com ênfase na auto-
avaliação. 

Fonte: Santos (2005) 

 

Permanecendo nas considerações de Santos (2005), temos na Abordagem Cognitivista 

o foco na interação sujeito-objeto, mais especificamente nos processos cognitivos do 

indivíduo, tais como organização do conhecimento, processamento de informações, estilos de 

pensamento,estilos de comportamento, etc.  

Obtem-se o conhecimento através de uma criação dinâmica e contínua, onde o 

pensamento é a base do aprendizado, visando o desenvolvimento da inteligência, somando 

novos conhecimentos aos já existentes. 

Abordagem Comportamental 

A escola Uma agência educacional. Modelo empresarial aplicado à escola. 
Divisão entre planejamento (quem planeja) e execução (quem executa). 
No limite, a sociedade poderia existir sem escola. Uso da teleducação, à distância. 

O professor É o educador que seleciona, organiza e aplica um conjunto de meios que garantem a 
eficiência e eficácia do ensino.  

O aluno Elemento para quem o material é preparado.                                                                               
O aluno eficiente e produtivo é o que lida “cientificamente” com os problemas da 
realidade.  

O processo Os objetivos educacionais são operacionalizados e categorizados a partir de 
classificações: gerais (educacionais) e específicas (instrucionais).                                                              
Ênfase nos meios: recursos audiovisuais, instrução programada, tecnologias de ensino, 
ensino individualizado (módulos instrucionais), “máquinas de ensinar”, computadores, 
hardwares, softwares.  
Os comportamentos desejados serão instalados e mantidos nos alunos por condicionantes 
e reforçadores. 
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Quadro 5: Resumo da Abordagem Cognitivista 

Abordagem Cognitivista 

A escola Promove um ambiente desafiador favorável à motivação intrínseca, dando condições 
para que o aluno possa aprender por si próprio. Oferece liberdade de ação real e 
material. Reconhece a prioridade psicológica da inteligência sobre a aprendizagem. 

O professor Cria situações desafiadoras e desequilibradoras, pela orientação. Estabelece condições 
de reciprocidade e cooperação ao mesmo tempo moral e racional. 

O aluno Papel essencialmente “ativo” de observar, experimentar, comparar, relacionar, analisar, 
justapor, compor, encaixar, levantar hipóteses, argumentar, etc. 

O processo Os objetivos educacionais são definidos a partir das necessidades concretas do contexto 
histórico-social no qual se encontram os sujeitos. Busca uma consciência crítica. O 
diálogo e os grupos de discussão são fundamentais para o aprendizado. Os “temas 
geradores” para o ensino devem ser extraídos da prática de vida dos educandos.  

Fonte: Santos (2005) 

 

O compromisso com a sociedade e com a cultura, um ensino que provoque reflexões 

críticas e que esteja além dos muros e fronteiras escolares, é a particularidade da Abordagem 

Sociocultural, que preza em criar no cidadão uma consciência crítica de sua realidade, 

transformando-a e melhorando-a. 

 
Quadro 6: Resumo da Abordagem Sociocultural 

Abordagem Sociocultural 

A escola Deve ser organizada e estar funcionando bem, para proporcionar os meios para que a 
educação se processe em seus múltiplos aspectos. 

O professor É o educador que direciona e conduz o processo de ensino e aprendizagem. A relação 
entre professor e aluno deve ser horizontal, ambos se posicionando como sujeitos do ato 
de conhecimento.  

O aluno Uma pessoa concreta, objetiva, que determina e é determinada pelo social, político, 
econômico, individual (pela história). Deve ser capaz de operar conscientemente 
mudanças na realidade.  

O processo Desenvolve a inteligência, considerando o sujeito inserido numa situação social. A 
inteligência constrói-se a partir da troca do organismo com o meio, pelas ações do 
indivíduo. Baseado no ensaio e no erro, na pesquisa, na investigação, na solução de 
problemas, facilitando o “aprender a pensar”. Ênfase nos trabalhos em equipe e jogos. 

Fonte: Santos (2005) 

 

  Conhecer e distinguir as abordagens do processo ensino-aprendizagem, nos faz 

entender as diferentes linhas pedagógicas, com suas tendências e enfoques, nos fornecendo 

indícios dos procedimentos educacionais, descobrindo que algumas abordagens apresentam 

claro referencial filosófico e psicológico, ao passo que outras são intuitivas ou fundamentadas 

na prática, ou na imitação de modelos, mostrando que a complexidade da realidade 

educacional deve ser considerada para não ser tratada de forma simplista e reducionista. 

(Mizukami, 1986)  
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ENSINO-APRENDIZADO-TREINAMENTO 

 
O processo ensino-aprendizado no esporte segue os mesmos modelos. O professor se 

transforma em treinador, ou técnico, o aluno passa a ser o atleta, a escola pode ser entendida 

como a instituição, clube ou associação, e o processo é o próprio ensino-aprendizagem, sendo 

que durante palestras, treinamentos, e competições, e não só, os treinadores das inúmeras 

modalidades utilizam, métodos, ações e procedimentos pedagógicos idênticos aos escolares, 

tentando da melhor maneira possível transmitir seu conteúdo para a melhoria tática, técnica 

ou física, individual e/ou coletiva de seus atletas, empregando mecanismos similares aos 

utilizados em sala de aula, onde cada treinador, simpatizando de uma ou de outra abordagem, 

ou influenciados pelo seu estilo de liderança, difunde seus conhecimentos de diferentes 

formas. 

 

O futebol, que é a modalidade deste estudo, se enquadra ao grupo das modalidades 

esportivas coletivas, que entendidas por Bizzochi (2006) citado por Chiminazzo (2013, p.9), 

são aquelas que tem na equipe as suas principais características, exigindo uma interação, 

direta ou indiretamente, entre duas ou mais pessoas, porém Garganta (1998, p.20) cita a 

criação, por Franks e Mc Garry (1996), de uma nova perspectiva e qualificação para as 

modalidades coletivas como o futebol, as que são dependentes do fator tempo (time-

dependent), como o basquetebol e o handebol, somente para citar algumas, diferentemente do 

voleibol e do tênis  que são dependentes do resultado (score-dependent). 

 

O processo ensino-aprendizagem-treinamento para  modalidade em questão e outras 

do mesmo grupo, segundo Garganta (1998), baseado no estudo de diversos outros autores 

(Teodorescu, 1977, 1983; Dufour, 1983; Menaut, 1983; Gréhaigne, 1989; Castelo, 1992; 

Pinto e Garganta, 1993; Ribas, 1994; Grosgeorge, 1996), deve ser fundamentado através do 

entendimento do que o autor chama de lógica interna ou natureza do jogo, onde “a lógica 

interna é o produto da interação contínua entre as principais convenções do regulamento e a 

evolução das soluções práticas encontradas pelos jogadores, decorrentes das suas habilidades 

táticas, técnicas e físicas.” (DELEPLACE, 1979 apud GARGANTA, 1998) 

 

Teodorescu (1983 apud GARGANTA, 1997), aponta que é a relação da lógica 

didática com a lógica interna do jogo é um ponto essencial no processo aprendizagem nos 

treinamentos, estreitando as relações entre a realidade e o conteúdo do jogo com a estrutura e 
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metodologias das atividades, tanto de forma individual quanto coletiva, do mesmo modo que 

afirma Saad (2006 apud SILVA, GRECO, 2009), expondo o surgimento de novas propostas e 

diferentes processos pedagógicos com o intuito de facilitar a assimilação do conteúdo, 

apresentando um acercamento da idéia e do sentido de jogo como um todo, melhorando 

consequentemente as capacidades cognitivas do atleta. (GRECO, 2006 apud SILVA, 

GRECO, 2009) 

O obsoleto modelo de ensino tecnicista, com suas exaustivas repetições de gestos 

motores em exercícios isolados, treinamentos de técnica e tática descontextualizados e outros 

paradigmas, vem desde o surgimento das novas teorias, como a Teaching Games for 

Understaning (TGFU) e Jogos Desportivos Coletivos (JDC), perdendo seu espaço, enquanto 

antes, acreditando somente na técnica como condição ideal para o jogo e a preferencia no 

ensino de “como fazer”, hoje, é sabido que apenas este aspecto não garante o sucesso de um 

atleta, entende-se que o jogo coletivo é muito mais complexo e exige uma compreensão maior 

do mesmo, concluindo que “o que“ e “quando” fazer são muito mais decisivos. 

(CHIMINAZZO) 

 

Garganta (1998) reafirma o mesmo fato citando que nos dias de hoje a pedagogia de 

ensino dos jogos coletivos tem sido focada nas situações-problema encontradas nos jogos, a 

qual representa um prolongamento lógico dos modelos de ação motora inspirados nas ciências 

cognitivas e nos modelos sistêmicos, podemos então concluir que no processo ensino-

aprendizagem-treinamentos, observa-se uma mudança de modelos analíticos e estruturalistas 

para modelos sistêmicos, no qual os pressupostos cognitivos do praticante e a equipe, 

entendida como um microssistema complexo, afiguram-se elementos fundamentais. 

 

Encontrar soluções para os problemas táticos antecedem qualquer outro problema nos 

jogos desportivos coletivos, o atleta deve resolver inúmeras e simultâneas situações a todo 

momento, como referido por Metzler (1987 apud SILVA, GRECO, 2009), cascatas de 

problemas não previstos a priori na sua ordem de ocorrência, frequência e complexidade 

(Metzler, 1987), utilizando de duas fontes principais, o conhecimento convergente e o 

conhecimento divergente. 

 
O conhecimento convergente, relaciona-se com a inteligência, e pode ser 
caracterizado pelos processos que possibilitam ao indivíduo a escolha, entre 
múltiplas alternativas, daquela que é considerada como a mais adequada. Já o 
conhecimento divergente, relacionado com a criatividade, refere-se à produção de 
alternativas, com a formulação de ideias, na busca de soluções em detrimento às 
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diversas situações que ocorrem na partida. É importante destacar que essas duas 
formas de conhecimento, convergente (inteligência) e divergente (criatividade), se 
relacionam e são utilizadas pelos atletas na solução das tarefas e problemas que 
defrontam no jogo. (STERNBERG, 2000 apud SILVA, GRECO, 2009) 
 
 

Provocar um desenvolvimento de diversas formas de saberes, saber o que fazer e saber 

executar, é o que o ensino dos jogos esportivos coletivos tem por dever, segundo Garganta 

(1998), baseados em três elementos: Regras de gestão e organização de jogo, que são as  

regras básicas do conhecimento tático do jogo, regras que definem as condições a respeitar e 

os elementos a ter em conta para que a ação seja eficaz, as Regras de ação, que são as regras 

relacionadas com a lógica da atividade, com a dimensão da área de jogo, com a ocupação dos 

jogadores no terreno, com a distribuição de papéis e alguns preceitos simples de organização 

que podem permitir a elaboração de estratégias, e as Capacidades motoras, que reunem a 

atividade perceptiva e decisional do jogador, bem como os aspectos da execução motora 

propriamente dita, como mostrado abaixo. 

(MALGLAIVE, 1990, GRÉHAIGNE, GUILLON, 1991 apud GARGANTA, 1998, p.24) 
 

Figura 1: Elementos do conhecimento em desportos coletivos. 

 
              Fonte: Garganta (1998, p.24, adap. Gréhaigne, Godbout, 1995) 

 
Entre os três métodos de ensino-aprendizagem-treinamento pesquisados no estudo de 

Silva, Greco (2009), com o objetivo de compreender os efeitos das metodologias de ensino 

em uma modalidade similar (Futsal), o método global apresentou a melhor evolução dos 

conhecimentos divergentes e convergentes dos atletas e equipes pesquisadas, citando ainda 

Organização	  
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jogo	  
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alguma melhora dos mesmos com o método situacional, finalizando com o método analítico, 

que desenvolveu nos pesquisados apenas o conhecimento convergente, concluindo então que 

(para este estudo) o método global, voltado para o desenvolvimento da tática, foi a melhor 

opção de ensino encontrada, estimulando melhormente o desenvolvimento tanto da 

criatividade tática como da inteligência de jogo, fato também confirmado em pesquisa 

semelhante feita por Correa et al. (2004, p.80), que declara ainda que o método global, 

diferentemente do método analítico, “tem o aprendiz como foco principal, sua capacidade 

cognitiva e o seu nível de compreensão das relações/interações envolvidas num jogo.” 

 

O método global parte da totalidade do movimento e caracteriza-se pelo aprender 
jogando; parte-se dos jogos pré-desportivos (jogos com algumas alterações nas suas 
regras) para o jogo formal; utiliza-se, inicialmente, de formas de jogo menos 
complexas cujas regras vão sendo introduzidas aos poucos (REIS, 1994). Quando se 
trata de treinamento moderno, o método globalizado segundo Lopes (2004) vem 
sendo o mais empregado, na medida em que interagem aspectos como a criatividade, 
a imaginação e o pensamento tático dos jogadores. Este autor define três objetivos 
principais desse método: (a) a constante tomada de decisões dos alunos, 
desenvolvendo assim sua inteligência tática, permitindo solucionar problemas que 
ocorrem durante a partida, (b) facilitar a compreensão por parte do jogador, da 
verdadeira estrutura do jogo com fases defensivas e ofensivas que requerem do 
jogador posturas diferenciadas e (c) permite, também, que os alunos enfrentem com 
mais segurança a competição, já que enfrentam a mesma situação em treinamentos. 
Assim o método parte do principio lógico que o aluno aprenderá a jogar jogando, 
observando dentro da vivência total do jogo seus detalhes e necessidades, além de 
atender a principal exigência dos alunos que é a de jogar. (BALZANO et al., 2011) 

 

Novos modelos de ensino-aprendizagem-treinamento vem sendo construídos e 

investigados por diversos autores, como, Sport Education (SIEDENTOP, 1994), Teaching 

Games for Understanding (BUNKER ,THORPE, 1982), Modelo de Competência nos Jogos 

de Invasão (MUNSCH, MERTENS, 1991), Escola da Bola (KROGER, ROTH, 1999; 

MEMMERT, ROTH, 2007) e Play Practice (HOLT, et al., 2006; LAUNDER, 2001), 

entretanto todos seguem uma linha de raciocínio similar e focam seu procedimento em 

aspectos em comum, sendo o jogo como um espaço de problemas, a importância da 

compreensão, da tomada de decisão e da consciência táctica e do aluno como construtor ativo 

da sua aprendizagem. (GRAÇA, MESQUITA, 2007 apud QUINA, GRAÇA, p.2) 

 

Não obstante todos os estudos, resultados e certezas encontrados, apesar de todos os 

conhecimentos existentes que envolvem os modernos métodos de ensino-aprendizagem, todo 

o processo é dependente do compreensão do conteúdo e do conhecimento pedagógico que o 

treinador possui a respeito dos jogos, ademais devemos atentar “as possibilidades de 

cooperação criativa e mutuamente enriquecedora entre modelos, têm-se ensaiado 



19 

 

desenvolvimentos diferenciados dos modelos para responder a contextos culturais, sociais e 

institucionais distintos bem como a agendas com problemas e propósitos diferenciados”. 

(GRAÇA, MESQUITA, 2007, p.415) 

 

ESTILOS DE APRENDIZAGEM 

 
O nosso estar no mundo é repleto de ações que nos levam a aprender. A 
aprendizagem, por sua vez, acontece num entrelaçamento entre informação, 
conhecimento e saber. As informações que recebemos presentes no outro, nos 
espaços externos, acionam nossas estruturas mentais movimentando nosso 
organismo, corpo, esferas dramáticas e cognitivas, transformando-se em 
conhecimento que se incorpora em nossos saberes. (CERQUEIRA, p.29, 2006) 

 

Conhecer e compreender como acontece o processo ensino-aprendizagem, reconhecer 

elementos que dificultam ou facilitam a eficiência do mesmo, identificar individualidades no 

estilo de aprendizagem e encontrar métodos e estratégias pedagógicas que atendam 

diretamente as necessidades de cada indivíduo, certamente aumentaria a eficácia do 

desenvolvimento cognitivo do sujeito, todavia, nem sempre nossas experiências com o 

aprender são bem sucedidas, diversos fatores fazem com que os pontos acima citados não 

sejam executados, resultando em um retardamento ou impossibilitando a aquisição e na 

compreensão de novos saberes. 

 

Silva, Silva (2008), definem estilos de aprendizagem como “características 

particulares de aprender, ou seja, cada indivíduo possui um estilo único e diferenciado no 

processo de aquisição”, sejam de um novo conteúdo, idioma ou movimento, completando 

ainda citando que os estilos de aprendizagem “são maneiras individuais perceber e 

sistematizar as experiências a que todos os indivíduos são expostos desde o nascimento” 

(SILVA, SILVA, 2008), semelhante a Cerqueira (2006), que se refere aos estilos de 

aprendizagem como algo individual, tendo cada indivíduo um jeito próprio de aprender e 

ensinar, no entanto, muitos treinadores/professores trabalham sem levar em consideração que 

o atleta/aluno também tem um estilo de aprendizagem que é único. 

 

Silva (2006) apud Basílio, Vasconcelos, (2011), interpreta que “os estilos de aprendizagem 

estão relacionados à forma particular de adquirir conhecimentos, habilidades e atitudes 

através da experiência ou anos de estudo e seriam como um subconjunto dos estilos 

cognitivos”, completando ainda que de acordo com Cardoso, Jandl (1998, p.137), “o conceito 

de estilo de aprendizagem é representado, simultaneamente, por três componentes: (1) trata-se 
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do modo com que se processa a informação; (2) consiste em uma seleção dinâmica de 

estratégias de aprendizagem e (3) compromete a própria percepção do aluno com respeito a 

sua aprendizagem”. (BASÍLIO e VASCONCELOS, p.3, 2011) 

Com base no estudo de Cardoso e Jandl (1988) apud Basílio, Vasconcelos (2011), 

identificar o estilo de aprendizagem dominante em cada aprendiz permitiria a utilização de 

métodos e estratégias que venham a facilitar e contribuir com o processo ensino-

aprendizagem, aproximando o ensino a cada exigência, associando assim o estilo as principais 

teorias de estilo de aprendizagem, dependendo das orientações teóricas adotadas, diferindo de 

autor para autor, segundo Vasconcellos (2003, p.34), nos elementos de estilos, como 

mostrado no quadro abaixo. 

 
Quadro 7: Estilos de aprendizagem: Autores, Teorias e Elementos 

AUTOR(ES) TEORIA ELEMENTOS DOS ESTILOS 

GRASHA,	  1972	   (Relacionado	  ao	  aprendizado	  
universitário	  em	  sala	  de	  aula)	  

Independente/	  Dependente,	  Colaborativo/	  
Competitivo,	  Participante/	  Ausente	  

KOLB,	  1976	   (Relacionado	  a)	  
Aprendizagem	  Vivencial	  

Acomodador,	  Convergente,	  Assimilador,	  
Divergente	  

WITKIN,	  MOORE,	  
GOODENOGH	  e	  
COX,	  1977	  

Diferenciação	  psicológica	   Independência,	  dependência	  (campo)	  

NUNNEY,	  1978	   Estilo	  cognitivo	  educacional	   Símbolos	  e	  seus	  significados,	  determinantes	  
culturais,	  modalidades	  de	  inferência	  

ALBRECHT,	  1980	   Compreensão	  sobre	  cérebro	   Blue	  sky;	  Blue	  earth;	  Red	  sky;	  Red	  earth	  
LYNCH,	  1981/	  84	   Estrutura	  do	  cérebro	   Controle;	  Exploração;	  Compra;	  Preservação	  
HERMANN	  ,	  1981/	  
88	   Funcionamento	  do	  cérebro	   Cerebral	  left/right,	  Limbic	  left/right	  

PRICE,	  DUNN	  e	  
DUNN,	  1982	  

(Relacionado	  ao	  aprendizado	  
de	  crianças	  em	  sala	  de	  aula)	  

Ambiente	  imediato,	  Emocional,	  Necessidades	  
sociais,	  Necessidades	  físicas	  	  

HONEY	  e	  
MUMFORD,	  1982	  

(Relacionado	  a)	  
Aprendizagem	  Vivencial	  

Executores/Ativista;	  Executores/Pragmático;	  
Pensadores/Refletor;	  Pensadores/Teorista	  

CANFIELD,	  1983	   Não	  identificado	   Condições,	  Conteúdo,	  forma,	  expectativa	  
WARD,	  1983	   Não	  disponível	   Idealista;	  Pragmático;	  Realista;	  Existencialista	  
MYERS	  e	  
MCCAULLEY,	  
1985	  

Tipos	  psicológicos	  (Jung)	  
Extroversão/	  Introversão,	  Sensação/	  Intuição,	  
Pensamento/	  Sentimento,	  Percepção/	  
Julgamento	  

KANNAR,	  1995	  	   Fatores	  fisiológicos	  	   Auditivo;	  Visual;	  Cinestésico	  	  

CASADO,	  1998	  	   Tipos	  psicológicos	  (Jung)	  	  
Extroversão/	  Introversão,	  Sensação/	  Intuição,	  
Pensamento/	  Sentimento,	  Percepção/	  
Julgamento	  	  

FELDER	  e	  
SALOMAN,	  1998	  	  
	  

Não	  identificado	  

Apresentação	  (visual	  x	  verbal);	  Percepção	  
(sensorial	  x	  intuitivo);	  Organização	  (indutiva	  
x	  dedutiva);	  Processamento	  (ativo	  x	  
reflexivo);	  Compreensão	  (seqüencial	  x	  global)	  	  

      Fonte: Vasconcellos (2003)  
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Sendo todo o conhecimento sobre os estilos de aprendizagem baseados em estudos na 

area da educação escolar (tradicional), Fueltscher, Ball e MacMahon (2012) afirmam que no 

esporte, é razoável pensar que a transferência de informação baseada em estilos de 

aprendizagem específicos, facilitaria igualmente e muito não só a comunicação entre treinador 

e atleta, mas a transferência de conteúdo em si, trazendo benefícios para o processo ensino-

aprendizagem, não importando a modalidade nem o nível de experiência do atleta. 

Os mesmos autores relatam ainda a prática dos treinadores e instrutores em adotar 

estilos de aprendizagem para maximizar os resultados na aprendizagem, mas sem base teórica 

e pouco ou nenhum suporte empírico para a eficácia do resultado, porém, referem no mesmo 

estudo o grande avanço encontrado na área nos últimos anos, em parte devido a busca de 

melhorias do ensino infanto-juvenil das habilidades motoras básicas e em parte devido a 

busca incessante de aperfeiçoamento no esporte de alto nível, onde ambas encontram no tema 

deste capítulo, um grande aspecto a ser pesquisado, trabalhado e explorado. (FUELSCHER et 

al, 2012) 

 

Enquanto Farrow et al. (2004) concordam com Fuelscher (2012) que o uso de 

abordagens pedagógicas baseadas em estilo de aprendizagem prevalece no ambiente 

educacional, os autores discordam no que diz respeito a identificação do estilo de 

aprendizagem em si,  Farrow et al. indicam um simples questionário ou a uma questão direta 

ao atleta, enquanto Fueltscher et al. (2012) afirmam que a identificação é uma tarefa lenta e 

difícil, pois apesar do reconhecimento ser em parte de origem observatória, uma outra parte é 

de origem investigativa, e tem como obstáculo os poucos ou nenhum instrumento específico 

existente para o esporte, salvo a ferramenta VARK-Athlete (BONWELL, FLEMING, 2001) 

apud Fueltscher et al., 2012), um teste adaptado do estudo da aprendizagem em sala de aula, 

tendo sua validade questionada por Leite (2010) apud Fueltscher et al. (2012), porem autores 

como Ericsson et al. (1993), Patterson, Lee (2008), e Schwab (2011) apud Fueltscher (2012) 

destacam e reconhecem o papel potencial do estilo de aprendizagem para o progresso de 

aprendizagem. (FUELSCHER et al, 2012) 

Com o objetivo de aperfeiçoar os treinamentos e seus resultados, o componente 

norteador das atuais pesquisas e da utilização dos estilos de aprendizagem no esporte é a 

preferência perceptuais, que,  

 
refere-se a modalidade sensorial preferencial de um atleta (verbal, visual ou 
sinestésica) para receber e atender a informação no ambiente. Tendo em conta que 
os atletas normalmente empregam múltiplos sentidos durante o desempenho das 
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habilidades, as preferências perceptuais influenciam diretamente no processo de 
aprendizagem. (FUELSCHER et al, 2012 – Tradução do autor) 
 

 Além de reconhecer o estilo de aprendizagem do atleta, é importante também 

para os treinadores considerar o seu modo preferido de coaching, visto que em sua grande 

maioria,  
os treinadores tendem a verbalizar muita da informação que fornecem aos seus 
jogadores. No entanto, muitas vezes muitos atletas preferem aprender visualmente 
ou ativamente. Se há uma discrepância entre o modo preferido do treinador da 
comunicação e do seu modo de jogador de receber informações, a aprendizagem 
será ineficiente. (FARROW et al., 2004) 
 
 

Similarmente a teoria de Kannar (1995), fundamentada nos fatores fisiológicos, as 

preferências perceptuais visual, verbal e sinestésica, que figuram entre as mais comuns entre 

os atletas durante o processo ensino-aprendizagem, quando reconhecidas tendem a auxiliar na 

eficácia de todo o processo, combinada ao correspondente método de ensino pelo treinador. 

(Reid et al., 2007 apud FUELSCHER et al, 2012). 

 

Silveira nos resume algumas características deste estilo no quadro abaixo: 

 
Quadro 8: Características dos Estilo de Aprendizagem 

  VISUAL AUDITIVO CINESTÉSICO 
Como você 

aprende 
· Vendo, sendo capaz de 

fazer uma imagem 
imediata do que está 

recebendo como 
informação 

· Ouvindo, sendo capaz de 
montar uma história com a 

informação que está 
recebendo 

· Fazendo ou executando, 
sendo capaz de guiar-se pela 

experiência motora 

O que distrai sua 
atenção 

· Estímulos visuais em 
demasia ou conflitantes. 

Grande número de 
informações recebidas 

· Ruídos de fundo. 
Estímulos auditivos dados 

rapidamente paraserem 
convertidos em informações 

auditivas 

· Estímulos conflitantes visuais 
e/ou auditivos. Ser impedido 
de mover-se ou de fazer algo 

Processamento 
de informação 

· Tende a devanear 
quando está pensando. 
Pensa em ritmo rápido 

· Os olhos tendem a ficar 
fixos quando está pensando. 

Seus 

pensamentos ocorrem em 
uma velocidade moderada 

· Pessoas que tendem a olhar 
para baixo quando estão 

pensando. Seus pensamentos 
ocorrem em um ritmo mais 

lento 

Como você 
interage com o 

ambiente 

· Verifica sempre o que 
está acontecendo ao seu 

redor 

· Ouve o que está sendo dito 
a sua volta e não parece 

consciente de modificações 
no plano visual 

· Mais focalizado em si, 
bastante consciente do clima 
que o circunda; não parece 

consciente da atividade visual 
Estilos de 
organização 

· A percepção é global; 
percebe o todo e, se 

necessário, decompõe em 
partes a percepção inicial 

· Organizados; dependem de 
informações detalhadas e de 

instruções passo a passo 
· São orientados pela 

linguagem e repetem para si 
o que devem memorizar 

· Organização gradual, criativa 
e divergente. Não há modelos 
definidos e estatísticos para 

aprendizagem 
· Chega a conclusões 
diferentes da maioria 

Fonte: Livro Processamento Auditivo: Alvarez apud Silveira 
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No artigo de Farrow et al. (2004), os autores identificam alguns estilos baseados nas 

preferências perceptivas dos atletas já descritas, mostradas no Quadro abaixo. 

 
Quadro 9: Estilos de aprendizagem e caracteristicas 

Ativo  

x  

Reflexivo 

Aprendizes ativos preferem aprender através da participação ativa, da execução física 
através de exercícios no treinamento, agindo, certas vezes sem pensar. 
Eles também apresentam normalmente uma preferência para trabalhar em grupo.  
Aprendizes reflexivos pensam sobre habilidades ou estratégias específicas antes de 
executá-las.  Os treinadores devem proporcionar um tempo para que os atletas 
refletindo encontrem suas respostas antes da execução, não podendo ser interpretada 
como uma falta de participação.  

Sensitivo 

x 

Intuitivo 

Aprendizes sensitivos preferem seguir métodos ou orientações previamente testadas ao 
aprender novas habilidades, preferindo informações técnicas sobre o esporte. 
Aprendizes intuitivos gostam de abordagens novas e inovadoras quando aprendem 
habilidades ou técnicas, tendem a trabalhar rápido e de forma inovadora, a repetição 
pode levar ao tédio. 

Visual 

x  

Verbal 

Alunos de aprendizagem visual preferem receber novas informações através de 
demonstrações, feedback de vídeo, diagramas, fotos, manuais ou revistas, ou mesmo 
instruções que mostrem uma imagem visual da habilidade. 
Aprendizes verbais preferem que as instruções sobre como executar uma tarefa ou 
habilidade sejam faladas ou escritas. Por exemplo, uma explicação pode ser dada em 
uma fita de áudio, CD ou um vídeo coaching. Curiosamente, é provavelmente o estilo 
de aprendizagem menos preferido da maioria dos atletas 

Sequential  

x  

Global 

Aprendizes seqüenciais geralmente reunem e entendem as informações em etapas 
lógicas, antes de unir tudo. É importante que a nova informação seja apresentada na 
ordem em que uma habilidade será executada. 
Aprendizes globais gostam de aprender em pedaços maiores, a compreensão da 
situação geral antes de pensar nos detalhes. Isso pode incluir a saber como uma tarefa 
se encaixa em um plano ou estratégia geral, antes de ser ensinado as especificidades do 
exercício. 

Fonte: Farrow et al. (2004)(Tradução do Autor) 

 

Finalizando, diversas são as teorias de ensino-aprendizagem, diversas são as 

abordagens e muitos são os elementos que interferem no sucesso do processo em estudo, 

porém, pode-se afirmar que independentemente da visão que se tenha, o ponto importante a 

ser trabalhado é a consciência do valor potencial que a identificação do estilo de 

aprendizagem pode ter no desenvolvimento do atleta e da equipe, não só facilitando o trabalho 

do treinador, mas também ajudando em melhores performances e resultados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A compreensão do processo ensino-aprendizagem, com suas abordagens e elementos, 

aliada ao conhecimento dos estilos de aprendizagem, certamente são de grande valia tanto 

para o educador como para o treinador, que terá uma visão mais clara das dificuldades 

existentes, individualizando métodos e estilos de aprendizagem, encontrando metodologias 

mais adequados na transmissão de seu conhecimento em seu trabalho cotidiano. 

 

Apesar de ainda ser uma área a ser explorada, podemos atestar o grande benefício que 

um bom fluxo de informação pode trazer para o propósito do processo de ensino-

aprendizagem, otimizando tempo, melhorando a performance e facilitando as relações entre 

os participantes. 

 

A pouca literatura encontrada sobre ambos os temas (processo ensino-aprendizagem e 

estilos de aprendizagem) para o esporte, não só em língua portuguesa, dificultaram a 

construção deste artigo (TCC), sendo evidente o potencial ainda a ser desvendado e a 

necessidade de novos estudos e novas pesquisas sobre os mesmos.
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