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EDITORIAL 

	
	
 
 
Junho de 2019 marca uma nova edição do JSPR. O impacto da revista necessita de um novo impulso de 
forma a continuar a sua contribuição para o desenvolvimento da pedagogia do desporto. Apesar de 
continuarmos a ter submissões de vários quadrantes necessitamos para evoluir de mais e melhores 
contributos. Estamos, apesar das dificuldades, a tentar melhorar a produção da revista no sentido de ter 
mais visibilidade e consequente maior impacto científico. Continuamos a apelar aqueles que desejam 
publicar na área da pedagogia do desporto que cresçam e nos façam crescer pois o seu reconhecimento 
será igualmente o nosso. Relembramos que iremos ter uma edição especial da revista com os resumos 
aprovados para o 7º congresso da Sociedade Científica de Pedagogia do Desporto sob o tema “Qualidade 
da intervenção pedagógica para o sucesso no desporto” e que decorrerá na Escola de Desporto de Rio 
Maior em 26 e 27 de outubro de 2018. Relembramos que a revista aceita, para além de artigos empíricos, 
publicações denominadas “A opinião crítica sustentada” e “Experiências pedagógicas relevantes”.  
 
 
 
June 2019 marks a new edition of JSPR. The journal impact needs a new impetus in order to continue its 
contribution to the development of the sport pedagogy. Although we continue to have submissions of 
several quadrants we need to evolve from more and better contributions. We are, despite the difficulties, 
trying to improve the journal production in order to have more visibility and consequent greater scientific 
impact. We continue to appeal to those who wish to publish in the area of the sport pedagogy that grow 
and make us grow because their recognition will also be ours. We remind that we will have a special 
edition of the Journal with the abstracts approved for the 7th Congress of the Scientific Society of Sport 
Pedagogy under the theme "Quality of pedagogic intervention for success in sport" and will take place 
at the school of Sport of Rio Maior on 26 and 27 October 2018. We also remind that the Journal accepts, 
in addition to empirical articles, publications called "Sustained critical opinion" and "relevant 
pedagogical experiences". 
 
 
Rui Resende 
Adilson Marques 
Hugo Sarmento 
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Educação física e promoção das habilidades 
motoras  

 

João Andrade1, André Cruz1, Daniel Patrício1, Raquel Correia1, Adilson 
Marques1 
1Faculdade de Motricidade Humana, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal.

        
       RESUMO 

As habilidades motoras fundamentais (HMF) estão associadas ao desenvolvimento 
motor humano e é com base nas mesmas que se processa a aprendizagem de habilidades 
motoras cada vez mais complexas e especializadas. Posto isto, surge a importância do 
seu desenvolvimento em crianças e jovens, para que lhes seja permitido a realização de 
atividades indispensáveis do dia-a-dia e de outras que as têm como base (atividades 
físicas e desportivas especializadas). O desenvolvimento destas competências não é 
espontâneo, remetendo para a importância de uma intervenção direcionada e 
acompanhada. A atividade física (AF), por si só, não constitui um estímulo suficiente 
no seu desenvolvimento. Para uma intervenção de qualidade sobre as HMF identificam-
se um conjunto de requisitos que promovem a sua aprendizagem. A educação física 
(EF), face a estas exigências, assume relevância pela sua singularidade como disciplina. 
Consoante as suas características, a EF tem potencial para intervir e potenciar o 
desenvolvimento das HMF condicionando a aprendizagem de outras e o 
desenvolvimento motor. O objetivo deste documento foi realçar os benefícios do 
desenvolvimento das habilidades motoras e a função que a EF desempenha no mesmo. 

 
      

  ABSTRACT 
Fundamental Movement Skills (FMS) are associated with a stage of human motor 
development. We apply FMS to daily tasks and they provide the basis for learning more 
complex and specialized skills. Therefore, it is very important to develop these skills in 
children and adolescents, so that they can not only accomplish basic daily activities but 
also acquire the basis for performing specialized sport activities. The development of 
these competences is not spontaneous, hence the importance of a targeted and 
specialized intervention. Physical activity (PA) alone does not stimulate the 
development of these competences. In order to intervene effectively in FMS a group of 
requirements that promote their learning has been identified. Considering these 
requirements Physical Education (PE) assumes relevance because of its specificity as a 
subject.  Due to its features PE has potential both to intervene in FMS and to enhance 
their development by influencing the learning of other skills and the improvement of 
motor development. The aim of this document is to highlight the benefits of developing 
motor skills and the role that PE can play in this.   

Palavras-chave 
Educação física, 
Desenvolvimento 
motor, Habilidades 
motoras, 
Habilidades motoras 
fundamentais. 
 

Keywords 
Physical education, 
Motor development, 
Motor skills, 
Fundamental motor 
skills. 
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Introdução 
 
As habilidades motoras fundamentais (HMF) 
encontram-se presentes em várias atividades do 
quotidiano. Este tipo de habilidades, por norma, é 
adquirido durante a infância e constitui uma fase do 
desenvolvimento motor humano. Existem três tipos 
de HMF – locomotoras (correr, andar e saltar), não-
locomotoras (sentar, ficar de pé e alongar) e 
manipulativas (agarrar, pontapear e lançar). A 
aprendizagem destas habilidades condicionará a 
aprendizagem de outras habilidades com níveis de 
complexidade superior e, naturalmente, o 
desenvolvimento motor de crianças e jovens 
(Gallahue, 2002).  
Existe uma relação entre a disciplina de educação 
física (EF) e o desenvolvimento motor dos alunos 
(Fernandes et al., 2017). Portanto, a EF desempenha 
uma função importante no desenvolvimento das 
habilidades motoras nas crianças e adolescentes, 
visando a apropriação de estilos de vida saudáveis, 
entre outros benefícios relacionados com a saúde. 
O objetivo deste documento foi realçar os benefícios 
do desenvolvimento das habilidades motoras nas 
faixas etárias apropriadas e o contributo que a EF 
pode oferecer para o mesmo. Veremos como é que 
esse contributo pode ser realizado e de que depende a 
sua eficácia.  
 
Habilidades motoras: definição e seus benefícios 
 
O desenvolvimento motor é um subdomínio do 
desenvolvimento humano que pode ser entendido 
como sendo “um processo evolutivo sequencial, 
dependente das interações entre maturação e 
aprendizagem, em que podem ser identificadas fases 
de comportamento estáveis ou, pelo menos, 
relativamente consistentes” (Cordovil & Barreiros, 
2014, p. 56). 
A pirâmide do desenvolvimento motor, proposta por 
Gallahue, tem por base as modificações do 
comportamento observável e considera que este é um 
processo que resulta de uma forte componente reflexa 
e desordenada, progredindo para formas mais 
especializadas, culturalmente vinculadas e 
individualmente diferenciadas (Gallahue, 2002). A 
crescente sofisticação motora pode ser entendida 
como uma procura de eficiência (mais trabalho com 
menos gasto energético), adaptabilidade (procurando 
comportamentos mais generalizáveis a novas 
situações) e estabilidade (preservando as 
características gerais de cada aquisição, 
independentemente das solicitações contextuais) 
(Cordovil & Barreiros, 2014). Assim, julga-se que o 
desenvolvimento motor atravessa diversas fases. 
Desde o período intrauterino ao primeiro ano de idade 
surge a fase dos movimentos reflexos, seguindo-se 
nos dois primeiros anos de idade a fase dos 
movimentos rudimentares, passando para a fase dos 
movimentos fundamentais entre os dois e os sete anos 

de idade. Por último, a partir dos sete anos de idade, 
desenvolve-se a fase dos movimentos especializados. 
É de notar que a idade cronológica é apenas um 
indicador geral do desenvolvimento motor (Gallahue, 
Ozmun, & Goodway, 2013). 
As HMF são consideradas a estrutura basal que 
sustenta as sequências de movimentos especializados 
e que possibilita às crianças, adolescentes e adultos a 
participação adequada em diferentes atividades 
físicas (Clark, 2005; Gallahue, 2002; Stodden, 
Goodway, Langendorfer, Roberton, & Rudisill, 
2008). O desenvolvimento das habilidades motoras 
assume uma importância maior na medida em que 
possibilita o desenvolvimento físico, cognitivo e 
social das crianças, proporcionando a adoção de 
estilos de vida ativos e saudáveis (Clark, 2005; Clark 
& Metcalfe, 2002; Stodden et al., 2008). 
A relação entre o desenvolvimento de habilidades 
motoras e diversos benefícios para a saúde tem vindo 
a ser fortalecida pela evidência científica. Verifica-se 
a existência de uma associação positiva entre o 
desenvolvimento das HMF e a aptidão 
cardiorrespiratória, sendo também encontrada uma 
tendência para a diminuição da massa corporal em 
crianças com um maior desenvolvimento das HMF 
(Lubans, Morgan, Cliff, Barnett, & Okely, 2010).  
Pressupõe-se que o desenvolvimento das habilidades 
motoras deverá ser alvo de intervenção e o contexto 
particular da disciplina de EF parece ser o ideal para 
tal. É de referir que uma abordagem sequencial e 
contextualizada a estas competências concorrerá para 
a concretização de objetivos perseguidos pela 
disciplina, como promover a prática de atividade 
física ao longo da vida com todos os benefícios que 
lhes são inerentes. 
 
Educação física no desenvolvimento das 
habilidades motoras 
 
O período de infância é fundamental para o 
desenvolvimento dos domínios motor, sócio afetivo e 
cognitivo tendo repercussões na vida adulta (Stein, 
Guimarães, & Cardoso, 2015). É no contexto escolar 
obrigatório que todos os alunos têm oportunidade de 
praticar atividade física, passando por diversas 
experiências que visam potenciar um 
desenvolvimento motor adequado para a aquisição 
das habilidades motoras mais complexas (Cliff, 
Okely, Smith, & McKeen, 2009; Cotrim, Lemos, Néri 
Júnior, & Barela, 2011). 
A prática de atividade física está associada à 
promoção do desenvolvimento das habilidades 
motoras mais básicas até às mais complexas assim 
como a outros benefícios relacionados com a saúde 
(Strong et al., 2005). No entanto, a prática de 
atividade física, por si só, não corresponde a todos os 
requisitos inerentes a este desenvolvimento. 
Verificou-se que em crianças com seis e sete anos, 
que cumpriam as recomendações de prática de AF 
para a manutenção de um bom estado de saúde, 
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apresentavam baixos níveis de competência motora e 
indicadores de possíveis insuficiências do 
desenvolvimento coordenativo e das HMF. 
Averiguou-se também que as crianças possuíam 
maior competência motora ao nível dos movimentos 
locomotores em detrimento dos manipulativos 
(Lopes, Lopes, Santos, & Pereira, 2011). Seria de 
esperar que crianças mais ativas apresentassem um 
maior reportório motor e, consequentemente, um 
melhor desempenho na execução das HMF, desde 
que a quantidade de AF fosse adequada às suas idades 
e ao seu desenvolvimento. Todavia, a realização de 
atividade física recomendada, por si só, não 
evidenciou a aprendizagem das HMF (Lopes et al., 
2011).  
Destaca-se que uma abordagem específica às HMF é 
crucial para o seu desenvolvimento e consolidação 
(Van Capelle, Broderick, van Doorn, E. Ward, & 
Parmenter, 2017). O desenvolvimento das HMF é 
potenciado quando a sua aprendizagem é efetuada 
numa lógica progressiva, sequencial, estruturada e 
devidamente acompanhada (Clark, 2005). Para ajudar 
os alunos no desenvolvimento e aplicação dessas 
mesmas competências, os professores de EF devem 
promover a prática e a execução de qualidade desses 
movimentos, inserindo-os no contexto escolar (Chen, 
Hammond-Bennett, & Hypnar, 2017)  
No sentido de perceber quais as características de 
uma intervenção de qualidade sobre as HMF, foi 
realizada uma revisão sistemática onde foram 
analisados diversos tipos de intervenções. As 
intervenções conduzidas por especialistas na área em 
conjunto com a prática em casa e com o envolvimento 
parental apresentaram melhores resultados na 
proficiência das HMF do que as restantes, incluindo 
as que têm por base, exclusivamente, a EF. 
Características como a longa duração, a 
multidisciplinaridade, a regularidade semanal, a 
lecionação por especialistas na área, o envolvimento 
e o suporte parental foram rotuladas como 
determinantes para os resultados da intervenção. 
Ainda é de salientar que climas que proporcionem o 
encorajamento da autonomia durante a prática da 
atividade física e nas aulas de EF estão associados à 
melhoria da perceção de competência e da 
competência real a este nível (Tompsett, Sanders, 
Taylor, & Cobley, 2017). É possível perceber que as 
características identificadas conferem à disciplina um 
potencial para a promoção das HMF. 
Existe evidência científica que suporta que a EF, de 
facto, promove este tipo de competências. Na análise 
de dois grupos – um grupo de intervenção, 
submetidos a cinco aulas de 45 minutos de EF por 
semana e uma aula extra de adaptação motora para 
crianças com reportório motor mais baixo e um grupo 
de controlo que apenas era submetido às habituais 
duas aulas de EF por semana – constatou-se que o 
desempenho das HMF era superior nos alunos 
sujeitos à intervenção, comparativamente aos alunos 
presentes no grupo de controlo. Portanto, o aumento 

do currículo diário de EF nas escolas, incluindo o 
treino específico das habilidades motoras em crianças 
com dificuldades a este nível, proporcionará um 
aumento da proficiência das HMF (Ericsson & 
Karlsson, 2014). Na mesma ótica, numa revisão 
sistemática, foi constatado que a disciplina tem um 
impacto no desenvolvimento motor dos seus alunos, 
mas que para que tal aconteça é necessário um 
aumento da carga horária e uma diversificação da sua 
prática (Fernandes et al., 2017).  
Foi avaliado e comparado o desenvolvimento das 
HMF em três grupos. Um grupo seguiu o currículo de 
EF previsto, um segundo grupo foi submetido a um 
programa baseado na modalidade de ginástica e um 
terceiro grupo foi submetido a um programa baseado 
na evidência científica sobre a disciplina de EF 
(Sports, Play, and Active Recreaton for Kids). 
Verificou-se que o grupo submetido ao programa 
baseado na evidência científica obteve resultados 
substancialmente melhores que os programas 
baseados na modalidade de ginástica e no currículo 
previsto, ao nível da competência motora (Mostafavi, 
Ziaee, Akbari, & Hosseini, 2013). Salienta-se que o 
programa baseado apenas numa modalidade não 
produziu um impacto significativo na aprendizagem 
das HMF. Tais factos comprovam que a disciplina de 
EF tem um impacto no desenvolvimento das 
habilidades motoras que será tão ou mais 
significativo na medida em que as suas características 
o permitam.  
A disciplina de EF diferencia-se das restantes pelo 
facto de garantir, efetivamente, o desenvolvimento do 
domínio motor, nomeadamente das HMF. O 
desenvolvimento destas competências não é 
espontâneo o que salienta a importância das aulas de 
EF e da existência de professores qualificados que 
garantam práticas estruturadas e organizadas através 
de um planeamento adequado (Araujo, Barela, 
Celestino, & Barela, 2012; Fernandes et al., 2017; 
Stein et al., 2015). 
 
Conclusões/Reflexões finais 
 
O desenvolvimento das habilidades motoras 
enquadra-se numa lógica progressiva, associando-se 
a vários benefícios relacionados com a saúde e com a 
participação na atividade física a médio-longo prazo. 
Apesar de ser progressivo, não significa que este 
processo seja espontâneo. Pelo contrário, o 
cumprimento das recomendações de AF, por si só, 
não sustenta o seu desenvolvimento adequado. Em 
consequência, surge a importância de uma 
intervenção específica e orientada que promova a 
aquisição destas competências. Esta intervenção de 
que nos referimos, terá de obedecer a determinados 
requisitos como a lecionação por especialistas na 
área, o envolvimento parental, a longa duração, a 
regularidade semanal e a abordagem multidisciplinar. 
Perante as exigências para o desenvolvimento das 
habilidades motoras, a disciplina de EF assume uma 
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função preponderante. Porém, o seu impacto nas 
habilidades motoras está dependente das suas 
características, ou seja, da forma como é 
implementada.  Conclui-se que a EF, pela sua 
singularidade como disciplina, contém um potencial 
particular para a promoção das habilidades motoras. 
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Como Explicar a Prática de Exercício? A 
Perspetiva dos Instrutores de Exercício 

Físico  
 

Rita Morais1, Rui Gomes1 
1Universidade do Minho, Escola de Psicologia, Portugal.

        
       RESUMO 

Este estudo teve como principais objetivos: (a) identificar os fatores que podem explicar 
a prática de Exercício Físico (EF) na perspetiva de instrutores de EF, e (b) conhecer as 
estratégias assumidas por instrutores de EF na promoção, manutenção e prevenção do 
abandono associados à prática de EF pelos respetivos praticantes. 
Participaram neste estudo qualitativo, dez instrutores experientes, sendo seis do sexo 
masculino e quatro do sexo feminino, com uma média de idades de 35.4 anos, (DP = 
6.04) e com uma média de anos de experiência de 13.7 anos (DP = 6.57), todos a exercer 
funções em academias desportivas privadas. A recolha de dados teve por base a 
utilização do guião de entrevista “Avaliação Psicológica no EF: Guiões de Entrevista 
para os Praticantes e para os Monitores (APEF-PM)-versão monitores”. 
Os principais resultados demonstraram que (a) os fatores psicológicos assumiram uma 
especial relevância no modo como os instrutores procuram promover a adoção e 
manutenção da prática de EF dos respetivos praticantes; e (b) existem diferentes 
estratégias de atuação dos instrutores, variando estas de acordo com as fases de adoção, 
manutenção ou prevenção do abandono do EF por parte do praticante. 
Concluindo, os instrutores de EF demonstraram uma preocupação com os fatores que 
condicionam os praticantes a realizaram a atividade de EF (particularmente dos fatores 
psicológicos) e evidenciaram uma discriminação destes mesmos fatores de acordo com 
a etapa da participação desportiva dos praticantes de EF. 

 
      

  ABSTRACT 
This study was performed with exercise instructors, assuming two objectives: (a) 
identifying the factors related to exercise behavior (EB) from the instructors’ 
perspective and (b) analyzing the strategies assumed by instructors to promote and 
maintain EB in the exercisers and to prevent exercise dropout. 
Ten experienced instructors (six males and four females) were included in this study. 
Instructors had a mean age of 35.4 years old (SD = 6.04) and an average of 13.7 years 
of experience working in fitness centers (DP = 6.57). Data collection was based on the 
use of the interview guide “Psychological Assessment in Exercise: Interview Guides 
for Practitioners and Instructors-Version for instructors”. 
The main results showed that (a) instructors gave particular relevance to psychological 
factors to promote and maintain EB in the exercisers, (b) instructors vary their strategies 
of promoting and maintaining EB according the experience and stage of EB of 
exercisers (e.g., adoption, maintenance and preventing the tendency to drop out ). 
In conclusion, instructors assumed an understanding about the factors related to EB in 
exercisers (particularly the psychological factors) and revealed a discrimination about 
the strategies that can be used to promote and maintain EB in the exercisers and to 
prevent exercise practice dropout.   

Palavras-chave 
Exercício Físico, 
Instrutores de 
Exercício, Adoção e 
Manutenção de 
Exercício, 
Abandono de 
Exercício. 
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Exercise Behavior, 
Instructors, 
Psychological Skills, 
Adoption and 
Maintenance of 
Exercise, Dropout of 
Exercise. 
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Introdução 
 
A prática de exercício físico (EF) regular tem sido 
associada a benefícios nos estados físicos e de saúde, 
passando pelo bem-estar psicológico e culminando na 
melhoria do funcionamento social do indivíduo 
(Biddle & Mutrie, 2008; Maddux & Dawson, 2014). 
Exemplos evidentes destes benefícios, são a redução 
da hipertensão, da osteoporose, das doenças 
respiratórias, da ansiedade, da depressão, dos estados 
de humor negativos, entre outros (Owen, Healy, 
Matthews, & Dunstan, 2010; Teychenne, Ball, & 
Salmon, 2008). 
Apesar destas vantagens, e dos esforços na 
construção de programas de promoção de estilos de 
vida saudáveis, não se têm verificado mudanças 
efetivas no comportamento de EF na população em 
geral (Brinthaupt, Kang, & Anchel, 2010). De facto, 
é surpreendente constatar que cerca de 60% da 
população nas sociedades industrializadas é 
sedentária (Organização Mundial de Saúde, 2010), 
traduzindo-se num problema de saúde pública 
(Department of Health, 2004) e num enorme encargo 
económico para os estados a nível mundial (Hardman 
& Stensel, 2009). Para além do preocupante cenário 
referente à fraca adesão ao EF, a literatura refere que 
50% dos praticantes abandonam esta atividade 
regular nos primeiros seis meses de prática (Marcus 
et al., 2000). Portugal não se encontra, infelizmente, 
numa posição favorável relativamente à prática de 
EF. Segundo dados do Eurobarómetro de 2017, 
encontramo-nos no grupo dos países com maior 
percentagem de pessoas que afirmam não praticar EF 
ou qualquer tipo de desporto (68%) e menos de uma 
em cada dez pessoas envolvem-se em atividades que 
implicam algum esforço físico (ex: dançar, 
jardinagem, etc.) (Eurobarómetro, 2018). 
Neste sentido, a investigação tem procurado 
compreender os fatores associados à prática de EF 
(Gomes, Gonçalves, Maddux, & Carneiro, 2017; 
Gucciardi, & Jackson, 2015; para uma revisão, ver 
Buckworth, Dishman, O’Conner, & Tomporowski, 
2013). No entanto, a maioria dos estudos sobre o 
comportamento de EF centra-se no autorrelato de 
praticantes (Armitage, 2005), quando já é 
reconhecida a importância de outros agentes 
envolvidos na tomada de decisão da prática deste 
comportamento, nomeadamente os instrutores de EF 
(Loughead & Carron, 2004; Ntoumanis, Thøgersen�
Ntoumani, Quested, & Hancox, 2017; O'Hara, Cox, 
& Amorose, 2014). A sua importância faz-se sentir 
sobretudo na promoção de estilos de vida ativos e na 
promoção de atividades de exercício associadas ao 
bem-estar psicológico dos praticantes, tanto ao nível 
cognitivo como emocional (Gomes, 2013; Rinne & 
Toropainen, 1998). Tendo por base estas indicações, 
foi formulado o primeiro objetivo deste estudo, 
procurando conhecer a perspetiva dos instrutores 
sobre os fatores que levam os praticantes a assumirem 
o comportamento de EF. Assim, investigações 

recentes têm salientado a influência positiva dos 
instrutores de EF na satisfação e nas razões que levam 
os clientes a frequentarem centros de desporto e de 
fitness (Loughead & Carron, 2004; Maddux & 
Dawson 2014). É interessante verificar que este 
impacto positivo pode ter inúmeras razões, desde o 
tipo de relação que estabelecem com os praticantes, o 
modo como interagem e motivam a realização dos 
exercícios, até às indicações técnicas sobre o 
planeamento e recuperação do exercício realizado 
(Brown & Fry, 2011). No entanto, também existem 
indicações sobre a possibilidade dos instrutores 
poderem contribuir para o abandono do EF por parte 
dos praticantes (Franco, Pereira, & Simões, 2008). 
Curiosamente, do ponto de vista dos instrutores, as 
razões apontadas para o abandono da prática de EF 
são diferentes. Por exemplo, Lippke, Knäuper e 
Fuchs (2003) assinalaram que os instrutores preferem 
explicar a desistência dos participantes em programas 
de EF por razões externas a estes profissionais. 
Dada esta variabilidade nos resultados encontrados, 
torna-se relevante analisar a perspetiva dos 
instrutores sobre os fatores que influenciam a prática 
de EF dos respetivos praticantes. Assim sendo, e 
tendo por base a perspetiva dos instrutores, o primeiro 
objetivo deste estudo analisou os fatores que podem 
explicar a prática de EF, nomeadamente, ao nível das 
barreiras e benefícios que os praticantes tendem a 
enunciar para a prática de EF e o tipo de motivação 
que tendem a assumir para realizarem EF. De facto, 
apesar de abundarem os estudos sobre a importância 
das barreiras/benefícios do EF e da motivação para a 
prática desta atividade na perspetiva dos praticantes, 
existem menos dados acerca da sua importância tendo 
por base a perspetiva dos instrutores (Armitage, 2005; 
Gomes, 2013; Loughead & Carron, 2004). 
Para além do interesse em conhecer os fatores 
influenciadores da prática de EF, é importante 
analisar o tipo de estratégias que os instrutores 
assumem na promoção da manutenção dos 
participantes nos programas desportivos (Lippke et 
al., 2003), tendo sido este o segundo objetivo deste 
estudo. A este nível, não foram encontradas muitas 
indicações na literatura acerca das estratégias de ação 
que os instrutores assumem no sentido de promover a 
manutenção dos praticantes nos programas de EF 
(Loughead & Carron, 2004). Neste sentido, este 
estudo centrou-se também na análise das ações 
adotadas pelos instrutores para a promoção da prática 
de EF (Rinne & Toropainen, 1998), procurando-se 
aprofundar esta tema através de uma análise 
diferenciada, em função do possível estatuto do 
praticante face à atividade de EF. Mais 
concretamente, procuramos observar a existência de 
uma diferenciação das estratégias de ação dos 
instrutores face a praticantes que se encontram na fase 
de adoção do EF (até 6 meses de prática de EF), na 
fase de manutenção desta atividade (mais de 6 meses 
de prática de EF) e em praticantes que assumem uma 
tendência para abandonar o programa de EF (mais de 
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1 mês sem prática de EF) (Prochaska & DiClemente, 
1983). 
A análise destes dois objetivos foi efetuada através de 
uma metodologia qualitativa efetuando-se entrevistas 
a instrutores de EF. As abordagens qualitativas, sendo 
escassas nesta área, foram opção neste estudo pelo 
facto de nos ajudarem a aprofundar a complexidade 
do fenómeno em estudo (Armitage, 2005). 
Em síntese, este estudo assumiu dois objetivos: 
(a) Conhecer a perspetiva dos instrutores de EF sobre 
os fatores que melhor podem explicar o 
comportamento de EF dos respetivos praticantes. 
(b) Compreender as estratégias utilizadas pelos 
instrutores de EF para a adoção, manutenção e 
evitamento do abandono da prática de EF por parte 
dos respetivos praticantes. 
 
Método 
 
Participantes 
 
Participaram voluntariamente neste estudo 10 
instrutores de EF, sendo seis do sexo masculino e 
quatro do sexo feminino, com uma média de idades 
de 35.4 anos (DP = 6.04) e com uma média de 
experiência na instrução de EF de 13.7 anos (DP = 
6.57). Todos os entrevistados exerciam funções em 
academias desportivas privadas. 

A amostragem foi intencional, uma vez que 
definimos critérios de inclusão dos participantes, 
nomeadamente: (a) o número mínimo de anos de 
experiência profissional superior a cinco anos; (b) o 
reconhecimento pelos seus pares nacionais de um 
elevado nível de compromisso nas atividades 
desenvolvidas (e.g., prémios e funções de mérito); (c) 
participação em eventos de formação nacionais e 
internacionais, e (d) cargos de gestão no setor do EF 
(proprietários/administração em grandes cadeias, 
docentes universitários, direção de equipas ou 
formadores reconhecidos). Estes critérios procuraram 
garantir a seleção de instrutores com experiência e um 
percurso profissional de sucesso e prestígio 
profissional. Com isto, procuramos maximizar as 
possibilidades de obtermos informação de 
“qualidade” para este estudo. 
De forma a garantir o anonimato dos participantes e a 
facilitar a descrição dos resultados, adotou-se a 
seguinte terminologia: I1 (instrutor 1) a I10 (instrutor 
10). A Tabela 1 apresenta dados mais 
pormenorizados sobre os instrutores participantes 
neste estudo. 
 
 
 

 
 
Instrumento 
 
A recolha de dados foi realizada recorrendo ao guião 
de entrevista semiestruturado “Avaliação Psicológica 
no EF: Guiões de Entrevista para os Praticantes e para 
os Monitores (APEF-PM)-Versão Instrutores”, 
proposto por Gomes (2013). A entrevista incluiu 
perguntas previamente estabelecidas e de resposta 
aberta, de forma a que os instrutores pudessem 
responder livremente dentro de cada tema. O guião de 
entrevista engloba questões distribuídas por sete 
domínios, usando-se para este estudo quatro secções: 
(1) fatores que influenciam o comportamento de EF 
nos praticantes, (2) perceção sobre as barreiras e 
benefícios atribuída pelos praticantes à atividade de 
EF, (3) perceção sobre a motivação dos praticantes  
 

 
para a atividade de EF, e (4) uso de estratégias para 
promover o comportamento de EF nos praticantes. As  
primeiras três secções foram utilizadas para 
responder ao primeiro objetivo deste estudo, 
enquanto a secção quatro foi utilizada para responder 
ao segundo objetivo deste estudo. 
 
Procedimento 
 
O estudo iniciou após a aprovação do Comissão de 
Ética da universidade a que pertencem os autores do 
estudo (CEUM 033/2014). 
Para a familiarização com o guião de entrevista e 
análise da adequabilidade das questões, foi realizada 
uma entrevista piloto a um profissional de EF. Após 
esta fase, iniciámos uma análise junto de peritos que 
representam esta categoria profissional sobre os 
critérios de seleção dos participantes, tendo, para tal, 

Tabela 1 -  Caraterização dos participantes e da duração das entrevistas. 

Instrutor Idade Género Anos de 
Experiência Distrito Duração Entrevista 

(minutos) 
I1 
I2 
I3 
I4 
I5 
I6 
I7 
I8 
I9 

I10 

29 
30 
45 
31 
26 
40 
38 
40 
37 
38 

M 
M 
M 
M 
M 
F 
F 
M 
F 
F 

8 
5 
25 
13 
8 
20 
11 
22 
13 
12 

Porto 
Coimbra 
Lisboa 
Lisboa 
Lisboa 

Coimbra 
Leiria 

Aveiro/Coimbra 
Leiria 
Leiria 

63 
78 
101 
89 
98 
99 
42 
62 
40 
60 
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sido adotados os critérios referidos anteriormente. Os 
entrevistados foram contactados telefonicamente e 
informados previamente acerca dos propósitos do 
estudo. 
As entrevistas decorreram no local habitual de 
trabalho de cada profissional, de forma a garantir o 
conforto, a relação de confiança e o conciliar de 
atividades e interesses dos entrevistados. 
Os entrevistados preencheram o consentimento 
informado e foi garantida a confidencialidade e o 
anonimato dos dados sobre qualquer parte da 
entrevista. 
As entrevistas tiveram, no total, uma duração média 
de 73.2 minutos (tempo mínimo 50 minutos; tempo 
máximo 100 minutos). Utilizou-se o sistema de 
análise de dados qualitativos NVivo8 (QSR 
International). A redação integral da entrevista foi 
enviada a cada entrevistado de forma a ser apreciada, 
lida e corrigida, em expressões, ideias ou termos mais 
adequados e próximos da sua realidade (member 
check) (Creswell, 1998; Culver, Gilbert, & Sparkes, 
2012). 
O processo de recolha de dados finalizou a partir do 
momento em que a introdução de nova informação 
não parecia produzir uma mudança significativa na 
análise dos dados (Strauss & Corbin, 2008). Optou-
se por um design de investigação qualitativo, 
transversal, com recurso à metodologia da Grounded 
Theory, em função da natureza do objeto e questões 
de investigação em estudo. Esta metodologia é 
adaptada às situações em que os modelos conceptuais 
se mostram inexistentes ou insuficientes (Armitage, 
2005). 
O sistema de análise seguiu procedimentos utilizados 
em estudos similares (Côté, Salmela, Baria, & 
Russel,1993; Gomes & Cruz, 2006; Gould, Eklund, 
& Jackson, 1993; Strauss & Corbin, 2008), 
organizando-se os dados recolhidos nos seguintes 
níveis: unidades de significado (US), propriedades, 
categorias, componentes e domínios. As Unidades de 
Significado são fragmentos com significado próprio. 
De seguida, comparou-se e agrupou-se as US 
segundo características comuns, em áreas mais gerais 
de informação, designadas por Propriedades. Na fase 
seguinte, de interpretação dos dados, estas 
propriedades foram agrupadas de acordo com as suas 
especificidades comuns em Categorias e estas, por 
sua vez, foram agregadas em conceitos mais abstratos 
denominadas Componentes, que correspondem a um 
nível superior de organização. Finalmente, as 
componentes foram reunidas em Domínios gerais de 
informação, representando o estádio final da 
codificação. 
Toda a análise final, descritiva e axial e o sistema de 
categorização foi submetida e validada por uma 
comissão de especialistas nas áreas das Ciências do 
Comportamento e do Desporto no sentido de verificar 
a estrutura da análise e codificações realizadas (Miles 
& Huberman, 1994; Patton, 2002). 
 

Resultados 
 
Os dados resultantes das dez entrevistas (I1 a I10), 
permitiram a definição de 1328 unidades de 
significado (US), 27 propriedades, 13 categorias e 4 
componentes (ver Tabela 2). A organização dos 
dados considerou os fatores referentes à perspetiva 
dos instrutores sobre os fatores de prática de EF que 
correspondem ao primeiro objetivo deste estudo e os 
fatores de promoção da prática de EF que 
correspondem ao segundo objetivo deste estudo. 
 

Tabela 2 - Organização geral dos resultados obtidos. 
Domínios Componentes Categorias Propriedades S 

Fatores 
explicadores 
da prática de 

EF 

Culturais 
Massificação 

--- 3 Diferenças 
interculturais 

Contextuais Local da 
prática --- 3 

Individuais 

Relacionais 

21 644 
Demográfico

s 
Físicos 

Psicológicos 

Fatores 
promotores 

da prática de 
EF 

Áreas de ação 

Estratégias 
comerciais 

6 78 

Estratégias 
pedagógicas 
Estratégias 

profissionais 
Estratégias 

técnicas 
Estratégias 

psicológicas 
Frequência 
do uso das 
estratégias 

 4 13 27 1328 
 
Domínio 1. Fatores Explicadores da Prática de 
Exercício Físico 
 
Na perspetiva dos profissionais, quando questionados 
sobre “quais são para si os fatores que influenciam as 
pessoas a fazerem EF?”, emergiram fatores culturais, 
contextuais e individuais do praticante. Contudo, os 
fatores mais referidos pelos instrutores de EF foram 
os individuais, nos quais se destacaram os 
psicológicos (ver Tabela 3 para uma análise 
pormenorizada destes aspetos). 
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Tabela 3 - Distribuição das Unidades de Significado pela Componente do Domínio dos Fatores Explicadores da Prática de EF. 
Componente: Fatores Culturais 

Categoria: Massificação n=1 

Exemplos US Assistimos à massificação da atividade, se há mais gente a fazer eu também posso fazer (I6). 
Categoria: Diferenças interculturais n=2 

Exemplos US Também tem a ver com não estar enraizado na nossa cultura a prática de EF...é impressionante. Eu fiquei 
abismado com a realidade dos clubes de Espanha (I1). 

Componente: Fatores Contextuais 
Categoria: Local da prática n=3 

Exemplos US Se o ginásio é um sítio agradável de se estar, se é um ambiente agradável de se estar, eu também atribuo 
importância para a prática (I5). 

Componente: Fatores Individuais 
Categoria: Fatores relacionais n=41 

Propriedade Exemplos US S (n) 
Profissionais de saúde O grande facilitador é o médico...se o médico diz que é pra ir, ela vai (I8) 0 

Pares Acredito que as variáveis sociais são aquelas que, são aquelas que mais, mais influenciam, 
sem dúvida (I4) 9 

Comunicação social Os media fazem uma pressão muito grande (I3) 3 
Educacionais Os líderes começam em casa, ou seja, os pais, logo os primeiros (I3) 2 

Instrutores de EF O acompanhamento que nós podemos prestar às pessoas (I4) 5 
Responsáveis políticos O exemplo tem de vir de cima, tem de vir da nossa classe política (I3) 2 

Categoria: Fatores demográficos n=8 
Propriedade Exemplos US  

Idade O problema que eu acho é que as pessoas é assim, chegam á idade, pensam que agora tão 
numa curva descendente à espera de morrer (I3) 2 

Género As mulheres, perda de peso, nos homens, hipertrofia (I7) 3 
Fatores biológicos O corpo humano, nós temos tendência biológica para estar quietos (I3) 3 

Categoria: Fatores físicos n=33 
Propriedade Exemplos US S (n) 

Bem-estar físico A estética, e no caso dos homens a hipertrofia. (I7) 5 
Saúde A melhoria do estado de saúde (I2) 2 

Resultados Muitas delas vão à procura dos resultados (I1) 2 

Treino Desde que sintam o corpo a suar e não sei quê, saem de lá todos partidos e doridos eles sentem 
logo outro tipo de motivação (I2) 2 

Reabilitação A reabilitação de lesões (I6) 2 
Categoria: Fatores psicológicos (n=563) 

Propriedade Dimensões Exemplos US n 

Bem-estar psicológico 
--- 

 

As pessoas começam a ficar mais preocupadas com o bem-
estar...quer físico, quer psicológico- I9 

 

2 

Identificação Se se sentem incluídos numa sala, se se sentem…se se identificam- I5 7 

Mudar estilo de vida A pessoa poder sentir que falta alguma coisa na vida dela- I5. 5 

Barreiras 

Ambientais Hoje está a chover, hoje está frio… apetece-me ficar em casa (I5). 3 

Socioculturais Hoje em dia socialmente têm a barreira económica, infelizmente 
(I7). 5 

Psicoemocionais O desconforto de um ambiente novo e a insegurança que está 
associado a uma mudança (I8). 17 

Subjetivas 
As pessoas dizem “ai, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro ou 

não tenho isto”. Na realidade é o que a pessoa pesa quando na 
verdade a prática não vale a pena (I8). 

9 

Benefícios 

Psicológicos Uma pessoa fica mais predisposta para o trabalho (I2) 3 

Emocionais Acho que elas ficam felizes sobretudo (I9) 2 

Sociais A parte social…há muitas pessoas que vão de manha para o 
trabalho e do trabalho vão para casa (I7) 6 

Físicos O bem-estar físico, a pessoa vai conseguir subir a melhor as 
escadas (I4) 0 

Motivação 

Intrínseca Gosto por fazer algo, as pessoas só abandonam porque não têm 
gosto por aquilo que fazem (I5) 4 

Integrada Os que ficam, não ficam por uma questão estética. Ficam porque 
mudou o foco de motivação (I6) 2 

Identificada Uma pessoa começa a ver as transformações físicas que depois não 
consegue deixar (I9) 3 

Externa O tipo de exercício que faz com que as pessoas fiquem (I10) 63 

 
Começando pelos fatores culturais, os instrutores 
identificaram a massificação da atividade e a 
proliferação de infraestruturas como fator facilitador 
da prática de EF. Para além deste aspeto, os 
profissionais foram igualmente sensíveis às 

diferenças interculturais, relativas ao valor e 
significado cultural atribuído ao comportamento de 
EF. No entanto, estes fatores representaram apenas 
0.82% da percentagem de codificação, 
comparativamente aos fatores individuais (99.12%). 
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Quanto aos fatores contextuais, na perspetiva dos 
profissionais, o local da prática aparece igualmente 
como um fator influenciador do EF. Contudo, uma 
vez mais, a percentagem de codificação foi bastante 
reduzida (0.06%), comparativamente aos fatores 
individuais.  
No que se refere aos fatores individuais, emergiram 
os fatores relacionais (6.21%), os fatores 
demográficos (1.16%) e os fatores físicos (3.21%), 
enquanto aspetos relevantes na compreensão da 
adoção e manutenção da prática de EF. No entanto, 
os fatores psicológicos (88.54%) assumiram um 
maior impacto na explicação do comportamento de 
prática de EF, por parte dos instrutores de EF. 
Relativamente à categoria dos fatores psicológicos, 
emergiram fatores mais gerais relativos à procura de 
bem-estar positivo (i.e., sensações de bem-estar físico 
e mental), à necessidade de pertença e à modificação 
do estilo de vida, como explicativos da adoção da 
prática de EF. Além disso, os instrutores referiram 
aspetos relacionados com as barreiras à prática de EF. 
Neste caso, atribuíram um papel de destaque às 
barreiras psicoemocionais (e.g., medo do 
desconhecido). Por outro lado, assinalaram 
diferenças nas barreiras ao longo do tempo de prática 
de EF, nomeadamente entre a fase inicial de ação 
(e.g., medo do desconhecido, comodismo e condições 
económicas), a fase de manutenção (e.g., 
complexidade do treino, falta de gestão de tempo e 
ausência de integração) e a fase de abandono (e.g., 
doença, insatisfação com resultados e condições 
económicas). 
No que diz respeito aos benefícios da prática de EF, 
os profissionais destacaram com maior densidade de 
codificação os benefícios físicos (e.g., saúde e 
mobilidade articular). Para além disto, os instrutores 
de EF consideraram haver diferenças ao longo do 
tempo, ou seja, para a concretização da manutenção 
da prática de EF é insuficiente o conhecimento do 
ponto de vista meramente informativo sobre os 
benefícios decorrentes da prática de EF. Deste modo, 
é fundamental que os praticantes experienciem esses 
mesmos benefícios, de modo a sentirem-se capazes 
de atingir os objetivos propostos no início da prática. 
Finalmente, a motivação surgiu como uma dimensão 
relevante nos fatores psicológicos e apresentou uma 
variação ao longo do tempo de prática de EF. Ou seja, 
de acordo com os instrutores de EF, os praticantes 
apresentam diferentes tipos de regulação 
motivacional quando se encontram na fase de início, 
manutenção ou de abandono da prática de EF. Assim, 
considerando a motivação de início, destacou-se uma 
regulação essencialmente externa (e.g., influência 
social) e identificada (e.g., aparência física). No que 
se refere à motivação de manutenção, verificou-se 
uma regulação essencialmente externa (e.g., relação 
com o instrutor e o grupo), identificada (e.g., gestão 
de expectativas) e intrínseca (e.g., experiências 
emocionais positivas). Por outro lado, na categoria 
motivação de abandono, destaca-se uma regulação 

essencialmente externa (e.g., valor percebido 
relativo, expectativa de resultados frustrada, 
instabilidade profissional e financeira e influência 
social). 
 
Domínio 2. Fatores Promotores da Prática de 
Exercício Físico 
 
Na componente áreas de ação, os entrevistados 
referiram as estratégias de promoção da prática de EF, 
variando estas em função das fases de adoção, 
manutenção ou tendência para o abandono da prática 
de EF (ver Tabela 4). 

 
Na componente áreas de ação, as categorias 
comerciais, pedagógicas, profissionais e psicológicas 
emergiram, sobretudo, para praticantes na fase de 
manutenção da prática de EF, enquanto as categorias 
profissionais e psicológicas emergiram, sobretudo, 
como passíveis de utilizar na prevenção do abandono 
da prática de EF.  
Tendo em consideração o elevando destaque dado 
pelos instrutores às estratégias psicológicas, tanto na 
fase de promoção da manutenção do EF como na 
prevenção do seu abandono, são seguidamente 
descriminadas unidades de significado que ilustram 
melhor estas diferentes estratégias utilizadas pelos 
instrutores (ver Tabela 5). 
Quanto ao uso efetivo destas estratégias, os 
instrutores referem o seu recurso com bastante 
frequência. Contudo, referiram-se à sua utilização 
como sendo um processo mais automático do que 
planeado (e.g., “utilizo muitas, há situações em que 
há necessidade de ter alguma reação qualquer, mas 
sai, é automático” - I9). 
 
 
 
 

Tabela 4 -  Distribuição das unidades de 
significado pela componente Áreas de ação e pela 
categoria de Estratégias de promoção da prática 
de EF. 

Componente: Áreas de Ação dos Instrutores 

Categoria: 
Estratégias  US (n) 

Comerciais 
Eu faço telefonemas, se tá tudo ok, se 
estão bem, porque é que não estão a 
vir-I7 

34 

Pedagógicas Transmito às pessoas para eles 
acreditarem neles próprios - I1 103 

Profissionais 

Faço um checklist de perguntas para 
toda a gente que entra na minha 
aula, simples, rápido, para saber o 
que é que elas esperam”- I8 

152 

Técnicas Corrigir individualmente as pessoas- 
I9 98 

Psicológicas 
 

É complicado entrar numa sala onde 
já está um grupo formado e sentir-
se… portanto, e tento puxar toda a 
gente para dentro do grupo e tratar 
toda a gente por igual- I7 

152 
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Tabela 5 - Estratégias psicológicas para promover a 
prática de EF. 

Componente: Áreas de ação 

Categoria: Estratégias 
Psicológicas            US 

Fomentar a sentimento 
de pertença 

É complicado entrar numa sala onde já está 
um grupo formado e sentir-se dentro. Tento 
puxar toda a gente para dentro do grupo e 
tratar toda a gente por igual- I7. 

Formular de objetivos 

Crio objetivos aos meus alunos: Vem aí o 
Natal, vamos fazer não sei o quê até ao Natal, 
depois do Natal, um exercício difícil de 
glúteos, lembro que vem aí o Verão e a 
praia...vou criando assim os objetivos- I8. 

Gerir expetativas de 
resultados 

As expetativas são muitas vezes 
defraudadas, mas explicando a pessoa 
acaba por ficar connosco e o bem- estar 
acaba por aparecer-I4. 

Promover a 
autoeficácia 

Eu proponho que ela consiga fazer e sinta 
sucesso, para que sinta a autoestima, para 
que diga “eu consigo fazer, estou segura”-I6. 

Planear da prática de 
EF 

Se há essa situação económica delicada ser 
eu a primeira de alguma forma prescrever um 
treino geral para a pessoa ir andar ou fazer 
alguns exercícios para que se mantenham 
relacionadas com o EF-I6. 

Incentivar o suporte 
social 

Há pessoas que cumprindo ou não o objetivo 
inicial que tinham foram mantendo por 
outros fatores diferentes nomeadamente, o 
criar amizades dentro do ginásio, o sentir-se 
em família. I7 

Trabalhar a balança 
decisional 

Lembrar que vai conseguir subir a melhor as 
escadas, já consegue fazer outras atividades 
que não conseguia [focar os benefícios] - I4 

Criar experiência 
positiva 

Se não tens alunos novos, aproveitas então, 
para se calhar puxar um bocado, mais pela 
emoção positiva, algo mais fun- I1 

 
Finalmente, procurámos ainda relacionar os fatores 
implicados na prática de EF (e.g., psicológicos) com 
os fatores de promoção da prática de EF, 
congregando-se assim os resultados dos objetivos um 
e dois deste estudo (ver Tabela 6). 
 

Tabela 6 - Distribuição das estratégias dos instrutores face 
aos fatores psicológicos da explicadores da prática de EF. 

Fatores Psicológicos da 
Prática 

Estratégias do Instrutor de EF 

Barreiras 

Medo do 

desconhecido 

Família/tempo

/dinheiro 

Identificar pelo nome, conhecer, educar, 

orientar, empatia 

Aumentar o valor percebido, 

planeamento, foco nos benefícios 

Benefícios 

Suporte social 
Promover eventos de convívio, coesão 

do grupo 

Experiência 

emocional 

Promover experiências positivas, 

encorajar, diversificar 

Motivação 

Autoeficácia 

Expetativa de 

resultados 

Encorajar, adaptar, reforço positivo, 

acompanhamento técnico 

Gerir expetativas, planeamento do 

treino e definição dos objetivos 

 
Numa organização geral e congregadora dos 
resultados obtidos em ambos os objetivos deste 
estudo, a Figura 1 apresenta de modo esquemático os 

domínios, as componentes e as categorias emergentes 
da análise realizada. 
 
Figura 1 - Representações Mentais dos Instrutores 
sobre a Prática de Exercício Físico. 

 
Discussão 
 
Este estudo procurou conhecer a perspetiva dos 
instrutores de EF sobre a prática deste 
comportamento, nomeadamente: (a) identificar os 
fatores explicadores da prática de EF, na perspetiva 
dos instrutores, e (b) conhecer as estratégias 
assumidas pelos instrutores na promoção, 
manutenção e prevenção do abandono associados à 
prática de EF nos respetivos praticantes. 
Começando pelo primeiro objetivo deste estudo, é de 
salientar três fatores explicadores da prática de EF, 
nomeadamente: (a) os culturais, destacando-se a 
massificação do setor do fitness e as diferenças 
interculturais (Calmeiro & Matos, 2004; Freitas, 
Santiago, Viana, Leão, & Freyre, 2007); (b) os 
contextuais, destacando-se o local da prática de EF 
(Maddux & Dawson, 2014); e (c) os individuais, 
destacando-se os relacionais (e.g., apoio social) 
(Cronin, Brady, & Hult, 2000), os demográficos (e.g., 
idade) (Anderson, Winett, Wojcik, & Williams, 2011; 
Hagger, Chatzisarantis, & Biddle, 2002), os físicos 
(e.g., perder peso) (Hardman & Stensel, 2009) e os 
psicológicos (e.g., motivação) (Biddle & Mutrie, 
2008; Deci & Ryan, 1985; Prochaska & DiClemente, 
1983). 
No que concerne aos fatores psicológicos da prática 
de EF, é de salientar a importância dada pelos 
instrutores às barreiras e aos benefícios da prática de 
EF bem como aos fatores motivacionais associados à 
prática de EF. 
Ao nível das barreiras, o medo do desconhecido foi 
referido como uma das principais barreiras ao início 
da prática. Por outro lado, na fase de abandono da 
prática de EF, assistiu-se a um aumento das barreiras 
reais (e.g., doença) e subjetivas (e.g., falta de tempo), 
em detrimento dos benefícios e perceção de 
vantagens da prática (Biddle & Mutrie, 2008; 
Brinthaupt et al., 2010; Kruger, Yore, Bauer, & Kohl, 
2007; Salmon, Owen, Crawford, Bauman, & Sallis, 
2003; Timmerman, 2007). 
Relativamente aos benefícios, os profissionais 
identificaram a influência dos benefícios 
psicoemocionais do EF, nomeadamente o alívio do 
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stresse, a energia e a felicidade (Bulley, Donaghy, 
Payne, & Mutrie, 2009). Apesar disto, estes 
profissionais atribuíram uma maior enfase aos 
benefícios físicos, sobretudo na fase da adoção da 
prática de EF, embora seja reconhecido pelos 
próprios profissionais que esta interação entre os 
benefícios físicos e psicológicos permite uma 
compreensão mais abrangente e integradora da 
manutenção da prática de EF (Bryan et al., 2011). 
No que diz respeito à motivação, verificou-se uma 
mudança motivacional ao longo das fases temporais 
de prática de EF. Estas mudanças estão de acordo 
com a Teoria da Autodeterminação (Deci & Ryan, 
2002), onde se propõe que o comportamento humano 
é influenciado pelas necessidades psicológicas de 
autonomia, competência e relacionamento. A 
satisfação destas necessidades pode implicar 
processos motivacionais mais autónomos até formas 
de funcionamento mais controladas externamente, 
variando num eixo de motivação intrínseca até 
motivação extrínseca, a que se acrescenta a “não 
motivação”. Deci e Ryan (2002) afirmam que as 
dimensões autónomas de motivação (regulação 
identificada e motivação intrínseca), podem produzir 
uma maior adesão a comportamentos de saúde, como 
é o caso do EF, do que dimensões mais controladas 
externamente (regulação externa e regulação 
introjetada). No nosso estudo, verificamos uma maior 
preponderância de dimensões motivacionais 
intrínsecas na medida que os instrutores se referiram 
a praticantes com maior tempo de EF, o que de resto 
confirma que a regulação motivacional intrínseca 
tende a ser mais evidente no momento de manutenção 
da prática de EF (Gomes & Capelão, 2012). 
Relacionado com estes fatores motivacionais, deve 
ainda ser destacada a importância dada pelos 
instrutores à autoeficácia dos praticantes, enquanto 
fator condicionador da manutenção da prática de EF. 
De facto, a autoeficácia tende a emergir como um 
motivo de abandono quando esta não é concretizada 
ao longo do tempo de prática de EF (McAuley & 
Blissmer, 2000). 
Por fim, outro fator determinante na adoção e 
manutenção da prática de EF foram as expetativas de 
resultados que, por sua vez, tendem a ter um efeito 
contrário quando são irrealistas ou desajustados, 
provocando sentimentos negativos que levam ao 
abandono da prática de EF (Gomes & Capelão, 2013; 
Hall, Wójcicki, Phillips, & McAuley, 2012; Resnick 
& Nigg, 2003; Shaughnessy, Resnick, & Macko, 
2006; Wilcox, Castro, & King, 2006). 
Relativamente ao segundo objetivo, a literatura 
corrobora os resultados deste estudo, designadamente 
a importâncias das seguintes estratégias utilizadas 
pelos instrutores junto dos praticantes: (a) a qualidade 
da instrução (Brehm, 2004); (b) os contactos 
regulares com os praticantes (Hillsdon, Foster, Cavill, 
Crombie, & Naidoo, 2005; Seefeldt, Malina, & Clark, 
2002); (c) o apoio do “staff” a longo prazo junto dos 
praticantes (o seguimento/acompanhamento) (Isaacs 

et al., 2007); (d) a disponibilidade e supervisão da 
equipa, a empatia face ao praticante e o ambiente 
positivo da atividade (Williams, Hendry, France, 
Lewis, & Wilkinson, 2007); (e) a emissão de 
feedback positivo e consequente motivação do 
praticante de EF (Francis & Seibert, 2000; Pihu, 
Hein, Koka, & Hagger, 2008); (f) o tratar os 
praticantes pelo nome próprio; (g) o encorajar antes e 
após a realização do EF bem como após a realização 
de um erro; (h) o emitir feedbacks específicos e 
feedbacks avaliativos; e (i) conversar com os 
praticantes antes e depois da sessão de EF (Carron, 
Hausenblas, & Estabooks, 1999). 
Relativamente às estratégias para evitar o abandono, 
é de destacar principalmente o planeamento/definição 
da prática de EF (e.g., modalidade de pagamento mais 
adaptada), o facultar aos praticantes o conhecimento 
das possíveis barreiras à prática de EF e a gestão das 
expetativas de resultados e da autoeficácia, sendo 
algumas destas estratégias referidas na literatura 
(Buckley & Cameron, 2011). 
Em síntese, este estudo permitiu uma compreensão 
aprofundada e multifacetada sobre o comportamento 
de EF, considerando as diferentes fases de adoção, 
manutenção e abandono da prática de EF. Mais 
concretamente, verificou-se a grande ênfase que é 
atribuída pelos instrutores de EF aos fatores 
psicológicos na explicação do comportamento de EF 
bem como o facto destes fatores psicológicos serem 
determinantes no modo de agir dos instrutores no 
sentido de promoverem a prática de EF e prevenirem 
o abandono desta atividade nos praticantes. No 
entanto, ficou também evidente neste estudo que os 
instrutores tendem a usar estas estratégias baseando-
se na experiência que vão adquirindo ao longo dos 
anos como profissionais, não sustentando a sua ação 
em estratégias de intervenção validadas 
empiricamente. Os principais efeitos desta tendência 
são visíveis numa ausência de indicadores objetivos 
que permitam a estes profissionais saber exatamente 
que tipo de estratégias funcionam melhor e qual a real 
eficácia da sua ação na promoção do EF nos 
praticantes bem como no evitamento do abandono 
desta atividade. 
Não obstante a riqueza dos resultados obtidos, 
podem-se apontar algumas limitações a este estudo. 
Assim, pela própria natureza qualitativa do estudo, os 
resultados obtidos não podem ser generalizados por 
se tratar de uma amostra restrita a instrutores de 
academias desportivas privadas e também devido ao 
seu reduzido tamanho. No entanto, a escolha deste 
tipo de design foi indubitavelmente uma decisão 
consistente com os objetivos do estudo, procurando-
se uma compreensão em profundidade do fenómeno 
em estudo. 
 
Implicações para a Teoria, Investigação e Prática 
 
A existência limitada de estudos sobre adopção e 
manutenção da prática de EF na perspetiva do 
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instrutor traduz a necessidade de se utilitar uma 
metodologia qualitativa de forma a abranger com 
profundidade e de forma integradora os objetivos 
inicialmente propostos. 
O recurso à técnica de entrevista e a gravação em 
formato audio e video contribuiram de forma 
poderosa para a recolha dos dados, tendo em conta a 
sua subjetividade e complexidade, quer do ponto de 
vista verbal como não verbal.  
Conceptualmente, revela-se primordial estudar o 
comportamento de EF não como um comportamento 
simples e singular, mas antes como um processo de 
modificação comportamental e numa perspectiva 
multidimensional, uma vez que se trata de um 
comportamento que difere culturalmente, 
individualmente, sazonalmente e temporalmente. Ou 
seja, os comportamentos envolvidos no contexto de 
EF (sedentário, adopção, manutenção e de abandono) 
devem ser estudados individualmente e integrados 
conceptualmente, espelhando esta dinâmica 
comportamental. Caso contrário, teremos uma visão 
redutora e limitadora do fenómeno em estudo. 
No que refere à investigação futura, torna-se 
pertinente estudar os instrutores de EF no seu 
contexto real e comparar se o que expressam 
verbalmente é coerente com o que fazem no exercício 
das suas funções diárias. Será ainda interessante 
estudar e comparar instrutores de excelência e 
instrutores com outros níveis de desempenho, de 
forma a identificar diferenças de atuação de acordo 
com as competências e a experiência de cada um. 
Relativamente ao contributo para a intervenção, será 
util considerar de forma mais consistente e 
estruturada os fatores psicológicos e as respetivas 
estratégias a eles inerentes, até mesmo no percurso 
formativo e na integração no mercado de trabalho dos 
instrutores de EF. As áreas da psicologia, como a 
liderança, a visualização mental, a definição de 
objetivos e a autoconsciencialização, são algumas das 
áreas que têm vindo a ser trabalhadas em treinadores 
(Camiré & Trudel, 2014), levantando-se a questão de 
poderem ser igualmente incluídas na formação dada 
aos instrutores. 
Concluindo, na perpetiva direta dos instrutores 
entrevistados, a prática de EF deve ser encarado como 
“um mundo de relações, através do EF”; “uma 
experiência que valeu a pena” e “um momento 
único”. Quanto às estratégias de promoção da prática, 
os mesmos alertam para o seguinte facto “a maior 
arma do ser humano é o poder de escolha, se as 
pessoas escolhem estar connosco, somos uns 
previlegiados, isso tem de ser transmitido”. 
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      RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo analisar os padrões de jogo ofensivos da equipe 
campeã de futebol do Estado do Amazonas (Brasil) na temporada 2015. Analisaram-se 
cinco jogos, totalizando 341 sequências ofensivas. Utilizou-se o instrumento de 
observação SoccerEye, constituído por sete critérios: (1) Início da fase ofensiva; (2) 
Desenvolvimento da Transição-Estado defesa/ataque; (3) Desenvolvimento da posse de 
bola; (4) Final da fase ofensiva; (5) Espacialização do terreno de jogo; (6) Centro do 
Jogo; (7) Configuração Espacial de Interação. Para tratamento e análise dos dados 
recorreu-se ao software SDIS-GSEQ, realizando-se uma Análise Sequencial de 
Retardos, assumindo a finalização enquadrada com o gol adversário, a finalização não 
enquadrada como gol, e o gol, como condutas critério. Foi verificada pela Análise de 
Concordância Kappa a fiabilidade intra (0.83<k<0.91) e inter-avaliador (0.85<k<0.94). 
Os gols resultaram de uma sequência ofensivas rápidas, através de ações individuais. 
Esta tende a ser iniciada com um desarme, seguido por um drible e a finalização à 
baliza. Outro padrão encontrado foi o gol antecedido por um escanteio. A partir do 
presente estudo foi possível observar que a equipe priorizou ações de bola parada e 
comportamentos individuais, utilizando os corredores centrais para criar situações de 
finalização. Este estudo pretende proporcionar informações relevantes para 
compreender como uma equipe de bom nível no Estado do Amazonas se organiza 
taticamente. 

      
  ABSTRACT 

The present study had as purpose to analyze the offensive patterns of the football 
champion team from the state of Amazonas (Brazil) in season 2015. Five games were 
analyzed, comprising 341 offensive sequences. The SoccerEye observation instrument 
was used, consisting of seven criteria: (1) Start of offensive phase; (2) Transition-State 
Defense/Attack; (3) Development of ball possession; (4) End of offensive phase; (5) 
Pitch space position; (6) Center of game; (7) Spatial Interaction Configuration. For the 
data processing and analysis, the SDIS-GSEQ software was used, with a sequential 
analysis of delay, assuming the wide shot, the shot on target, and goal scored, as conduct 
criterion. The intra and inter-rater reliability was verified by the Kappa Concordance 
Analysis (0.83 <k <0.91 and 0.85<k<0.94, respectively). The goals resulted from a fast-
offensive sequence, through individual actions. This tends to be initiated with a disarm, 
followed by a dribble and the shot to the mark. Another standard found was the goal 
after a corner kick. From the present study, it was possible to observe that the team 
prioritized set plays situations and individual behaviors, using the central corridors to 
create finishing situations. This study intends to provide relevant information to 
understand how a good level team in the state of Amazonas is tactically organized.   
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Introdução 
 
O futebol, como modalidade esportiva coletiva, 
apresenta situações de cooperação entre jogadores de 
uma mesma equipe, e de oposição com jogadores 
adversários (Casarin, Reverdito, Greboggy, Afonso, 
& Scaglia, 2011). Tais situações fazem com que o 
ambiente do jogo de futebol apresente características 
de um sistema complexo, com aleatoriedade e 
imprevisibilidade de ações individuais e coletivas 
(Garganta & Gréhaigne, 1999).  
Em função dessa complexidade, os jogadores e as 
equipes necessitam ter a capacidade de 
percepcionarem as informações contidas no 
ambiente, para então coordenarem suas ações e se 
adaptarem às constantes mudanças imprevisíveis do 
jogo de futebol (Gréhaigne, 1992; Gréhaigne & 
Guillon, 1992). Logo, a componente tática permite às 
equipes e aos jogadores melhor gerirem os espaços de 
jogo, possibilitando os mesmos a lidarem com os 
problemas causados pela equipe adversária (Teoldo, 
Guilherme, & Garganta, 2015).  
Neste domínio, Real Madrid e Barcelona equipes que 
se destacaram das demais nas temporadas de 2000/01 
a 2007/08 por apresentar equilíbrio entre a eficácia 
em fase defensiva, demonstrando alta performance 
nos aspectos que levam à recuperação da posse de 
bola, e a eficácia da fase ofensiva, considerando ações 
individuais e coletivas que levam à finalização e 
obtenção do gol (Sala-Garrido, Liern Carrión, 
Martinez-Esteve, & Boscá, 2009). Enquanto na 
temporada 2010/2011 do campeonato alemão, 
equipes de destaque demonstravam uma rápida 
recuperação da posse de bola, pressionando os 
jogadores adversários logo após a sua perda 
(Vogelbein, Nopp, & Hökelmann, 2014).  
Ramos (2009) identificou os padrões táticos da 
seleção espanhola campeã da Eurocopa de 2008 e 
encontrou uma alternância de padrões ofensivos, com 
ataques de curta e longa duração. Enquanto Machado, 
Barreira, e Garganta (2013) detectaram que na Copa 
do Mundo de 2010, a também campeã Espanha 
recorreu à manutenção da posse de bola em busca de 
situações favoráveis à finalização. Além disso, os 
autores (2013) identificaram que as equipes de 
sucesso no Mundial 2010 apresentaram uma 
variabilidade nos padrões ofensivos, realçando a 
capacidade que essas equipes possuem de se adaptar 
aos constrangimentos impostos pelos adversários. 
Dessa forma, compreende-se a importância de se 
identificar o comportamento tático de equipes que se 
destacam em diferentes competições.  
No Brasil, os campeonatos regionais possibilitam o 
destaque de equipes de diferentes níveis de 
desempenho competitivo, mesmo aquelas que pouco 
se destacam em competições de nível nacional. 
Atualmente no campeonato amazonense de futebol, 
mesmo as equipes que obtenham bons resultados, se 
qualificam para disputar apenas a quarta divisão do 
campeonato nacional. Nesse sentido, a realização de 

estudos, que clarifiquem o comportamento tático de 
equipes de destaque do futebol amazonense, poderá 
ser contrastada com o resultado obtido por estudos 
com equipes de elite do futebol brasileiro e mundial, 
na expectativa de identificar diferenças nos padrões 
ofensivos apresentados por equipes de diferentes 
níveis. O presente estudo tem como objetivo analisar 
os padrões de jogo ofensivos apresentados pela 
equipe campeã Amazonense em 2015. 
 
Metodologia 
 
Desenho observacional  
 
A presente investigação, de acordo com a taxonomia 
específica, representa um estudo nomotético de 
seguimento (registraram-se os comportamentos da 
equipe ao longo dos jogos dos campeonatos em 
questão) e multidimensional (utilizou-se um 
instrumento de observação que sustenta a 
combinação de formatos de campo com sistemas de 
categorias) (Anguera, 1992). 
 
Amostra 
 
Foram selecionados cinco jogos (341 sequências 
ofensivas) da equipe campeã estadual do Campeonato 
Amazonense de 2015 e representante do estado na 
quarta divisão do Campeonato Brasileiro dessa 
mesma temporada. Destes, três jogos no campeonato 
estadual (semifinal e final) e dois jogos da série D, 
totalizando o registro de 346 sequências ofensivas. A 
escolha desses jogos deve-se ao fato de que apenas as 
semifinais e finais do campeonato Amazonense são 
transmitidas pelos canais esportivos locais. Assim, 
em função da baixa quantidade de jogos encontradas 
no respectivo campeonato, os jogos dessa equipe no 
Campeonato Brasileiro da quarta divisão também 
foram analisados, para que assim fosse possível obter 
uma quantidade razoável de jogos que permitisse uma 
análise mais apurada das sequências ofensivas.  Os 
jogos analisados foram obtidos por meio do site de 
compartilhamento de vídeos, doscanais esportivos 
que transmitiam as partidas. O estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal do Amazonas (CAAE 
41423415.5.0000.5020). 
 
Instrumentos 
 
Instrumentos de Observação e Registro 
 
Utilizou-se o instrumento de observação SoccerEye 
(Barreira, 2013). Trata-se de uma ferramenta 
específica para o futebol e que foi desenvolvida para 
ser utilizada como instrumento observacional, que 
permite o registro das ações dos jogadores e das 
equipes (Barreira, Garganta, Prudente, & Anguera, 
2012). Este instrumento é constituído por 80 
categorias exclusivas e mutuamente excludentes, 
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distribuídas por sete critérios que combinam formatos 
de campo com sistemas de categorias (Barreira et al., 
2012). A Tabela 1 apresenta detalhadamente todos os 
critérios e categorias utilizadas neste estudo com o 
instrumento SoccerEye. 

 
 
 

 
Tabela 1 - Instrumento de observação SoccerEye (Barreira et al., 2012). 

Critérios Sub-critérios No categorias Categorias 

1. Início da Fase 
Ofensiva/ 

Recuperação da 
Posse de Bola 

1.1 
Direta/Dinâmica 4 IEi: Interceptção; IEd: Desarme; IEgr: Ação do goleiro em fase defensiva; 

IEp: Ação defensiva seguida de passe; 

1.2 
Indireta/Estática 6 

IIcg: Começo/ Recomeço do jogo; IIi: Infração do adversário às leis do jogo; 
IIc: Escanteio cedido pelo adversário; IIpb: Tiro de meta cedido pelo 
adversário; IIbs: Bola ao solo; IILL: Lançamento de linha lateral cedido pelo 
adversário 

2. 
Desenvolvimento 

da Transição-
Estado 

defesa/ataque 

 14 

DTpcp: Passe curto positivo; DTpcn: Passe curto negativo; DTplp: Passe 
longo positivo; DTpln: Passe longo negativo; DTczp: Cruzamento positivo; 
DTczn: Cruzamento negativo; DTcd: Condução de bola; DTd: Drible; DTrc: 
Recepção/controle; DTdu: Duelo; DTr: Finalização; DTse: Intervenção do 
adversário sem êxito; DTgro: Ação do goleiro da equipe em fase ofensiva; 
DTgra: Ação do goleiro da equipe em fase defensiva 

3. 
Desenvolvimento 
da Posse de Bola 

 19 

DPpcp: Passe curto positivo; DPpcn: Passe curto negativo; DPplp: Passe 
longo positivo; DPpln: Passe longo negativo: DPczp: Cruzamento positivo; 
DPczn: Cruzamento negativo; DPcd: Condução de bola; DPd: Drible (1x1); 
DPrc: Recepção/controle: DPdu: Duelo; DPr: Finalização; DPse: 
Intervenção do adversário sem êxito; DPgro: Ação do goleiro da equipe em 
fase ofensiva; DPgra: Ação do goleiro da equipe em fase defensiva; DPi: 
Infração do adversário às leis de jogo; DPc: Escanteio; DPpb: Tiro de meta; 
DPbs: Bola ao solo; DPLL: Lançamento de linha lateral 

4. Final da Fase 
Ofensiva 

4.1 Com eficácia 4 
Frf: Finalização não enquadrada com o gol adversário; Frd: Finalização 
enquadrada com o gol adversário; Frad: Finalização interceptada sem a 
manutenção da posse de bola; Fgl: Obtenção de gol 

4.2 Sem eficácia 4 
Fbad: Erro do portador da bola/ação da defesa adversária (exceção para o 
goleiro); Fgrad: Ação do goleiro adversário; Ff: Lançamento da bola para 
fora; Fi: Infração às leis de jogo 

5. Espacialização 
do terreno de jogo 

5.1 Zonas 

5.2 Setores 

5.3 Corredores 

 
 

12 

4 

3  

Zonas 1 a 12; Setores: Defensivo, médio defensivo, médio ofensivo, 
ofensivo; Corredores: esquerdo, central, direito. 

 

6. Centro de Jogo 
(CJ) 

6.1 Com pressão 3 Pr: Inferioridade relativa; Pa: Inferioridade absoluta; Pi: Igualdade 
pressionada 

6.2 Sem pressão 3 SPi: Igualdade não pressionada; SPr: Superioridade relativa; SPa: 
Superioridade absoluta 

7. Configuração 
Espacial de 
Interação  

(CEI) 

 11 

ADV: Goleiro da equipa em fase ofensiva versus linha adiantada da equipe 
adversária; ATAD: Linha atrasada versus linha adiantada; ATM: Linha 
atrasada versus linha média; ATE: Linha atrasada versus zona exterior; 
MAD: Linha média versus linha adiantada; MM:Linha média versus linha 
média; MAT: Linha média versus linha atrasada; ADM:Linha adiantada 
versus linha média; ADAT: Linha adiantada versus linha atrasada; EAT: 
Zona exterior da linha adiantada versus linha atrasada; ADV: Linha 
adiantada versus goleiro da equipe adversária. 

 
Análise da qualidade dos dados 
 
Neste estudo, os jogos foram analisados por um 
avaliador, que antecedendo o processo de análise 
esteve sob treinamento teórico, com o auxílio de 
manuais e materiais didáticos referentes ao 
instrumento utilizado, assim como treinamento 
prático. Para isso, realizou-se uma fiabilidade intra-

avaliador, através do Kappa de Cohen (Cohen, 1960), 
onde o avaliador analisou um mesmo jogo por duas 
vezes utilizando de um intervalo de vinte e um dias 
entre as análises. Dessa forma, se obteve o Índice 
Kappa (0.83<k<0.91) com variabilidade entre 0.83 
para o critério Centro de Jogo (Critério 6 – Tabela 1) 
e 0.91 para o critério Início da fase Ofensiva (Critério 
1 – Tabela 1). Além disso, para a realização da 



Padrões de jogo ofensivos  

Journal of Sport Pedagogy and Research, 4(1), pp.19-26, 2018                
 

23 

fiabilidade inter-avaliador, comparou-se a análise do 
Obs 01 com o padrão ouro, i.e. análise realizada pelo 
pesquisador responsável pelo instrumento de 
observação utilizado no presente estudo. Assim, 
obtiveram-se os valores do Índice de Kappa variando 
entre 0.85 (Critério 6 – Tabela 1) e 0.94 (Critério 1 – 
Tabela 1). É importante ressaltar que Obs 01, para 
realizar a fiabilidade intra e inter-avaliador, analisou 
as sequências ofensivas realizadas pela seleção da 
Espanha nos 45 primeiros minutos da final do 
Campeonato do Mundo 2010, totalizando 40 
sequências ofensivas, que representa 11% das 
sequências ofensivas analisadas no presente estudo. 
Este valor (i.e. 11%) é mais elevado do que os 10%, 
valor este de referência utilizado por Tabachnick e 
Fidell (2012). 
 
Análise estatística 
 

A análise sequencial de retardos permite indagar a 
existência de estabilidade na sucessão de 
comportamentos acima das probabilidades que são 
concedidas pelo acaso (Anguera, 1992). Com o 
recurso ao software SDIS-GSEQ (v5.0.77, 2010) 
(Bakeman & Quera, 1995), foi realizada uma análise 
retrospectiva das dez condutas prévias ao final do 
ataque, assumindo-se as categorias indicadoras de 
eficácia ofensiva (Critério 4 – Tabela 1) como 
condutas critério. O valor z-score (z≥1.96, p≤0.05) 
determina o nível de significância entre as condutas, 
encontrando-se desta forma os padrões de jogo 
ofensivos que tendem a ser realizados pela equipe.  
 
Resultados 
 
A Tabela 2 demonstra as categorias com z≥1.96 que 
se apresentaram em três condutas prévias ao final do 
ataque após uma análise sequencial de retardos. 
 

 
Tabela 2 - Padrões de jogo ofensivos detectados da equipe campeã estadual do Campeonato Amazonense de 2015. 

Conduta 
Critério Condutas Objeto Padrões ofensivos 

Obtenção de gol      
(Fgl) 

Comportamento 
Retardo -3 Retardo -2 Retardo -1 Retardo 0 

...... IEd (z= 2.07) DTd (2.19)               
DPc (2.36) Fgl 

Espacialização do 
Terreno de Jogo ...... 8 (z= 2.36) 11 (z= 4.67) 11 (3.30) 

Centro de Jogo ...... ...... ...... SPi (z= 3.43) 

Configuração Espacial 
de Interação ...... ...... ...... MM (= 4.34) 

Finalização 
enquadrada 

com o gol 
adversário 

(Frd) 

Comportamento 
Retardo -3 Retardo -2 Retardo -1 Retardo 0 

DPr (z=2.22) Dpgra (z=2.82) DPrc (z=2.90) Frd 

Espacialização do 
Terreno de Jogo ...... ...... ...... ...... 

Centro de Jogo ...... Pa (z=3.65) ...... SPi (z=2.42) 
SPr (z=2.24) 

Configuração Espacial 
de Interação ...... ...... ADAT (z=2.16) ...... 

Finalização não 
enquadrada 

com o gol 
adversário      

(Frf) 

Comportamento 

Retardo -3 Retardo -2 Retardo -1 Retardo 0 

DPd (z=2.54) 
DPcd (z=2.54) 
DPi (z=3.68) 

DPr (z=3.27)            
DPc (z=3.27) 

Dpgra (z=3.47)    
DPpcp (z=4.97) Frf 

Espacialização do 
Terreno de Jogo 8 (z= 2.90) 8 (z= 3.62) 8 (z= 3.25)                  

11 (z= 4.53) 8 (z= 2.05) 

Centro de Jogo ...... SPi (z=2.25) Pa (z=3.69) SPi (z=3.49) 

Configuração Espacial 
de Interação ADAT (z=2.13) ADAT (z=2.11) ADAT (z=4.12) ...... 

A Figura 1 apresenta os padrões ofensivos que 
resultaram em gols. A partir dos resultados 
encontrados foi possível verificar que os gols (Fgl) 
tendem a ocorrer no corredor central do setor 
ofensivo (z=3.30), em igualdade numérica não 
pressionada (SPi=3.43), quando a bola se encontra 
entre a linha média da equipe observada e a linha 

média da equipe adversária (MM=4.34). Os gols são 
resultantes de uma sequência ofensiva composta por 
comportamentos em transição defesa-ataque, a partir 
de ações individuais, iniciada com um desarme 
(z=2.07), seguido por um drible (z=2.19) e a 
finalização ao gol. Também foi possível observar gols 
precedidos por um escanteio (z=2.36). 
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Figura 1 - Padrões ofensivos que resultaram em gol 
(Fgl).

 
Nota: Abreviaturas: IEd: Desarme; DTd: Drible em 
transição defesa/ataque; DPc: Escanteio; Fgl: 
Obtenção de gol. 
 
Na Figura 2 observam-se os padrões ofensivos que 
resultaram em finalização enquadrada com o gol 
adversário (Frd). 
 
Figura 2 - Padrões ofensivos que resultaram em 
finalização enquadrada com o gol adversário (Frd). 

 
Nota: Abreviaturas: DPr: Finalização em 
desenvolvimento da Posse de Bola; DPgra: Ação do 
goleiro da equipe em fase defensiva; DPrc: 
Recepção/controle em Desenvolvimento da Posse de 
Bola; Frd: Finalização enquadrada com o gol 
adversário. 
 
Os comportamentos ofensivos da equipe se iniciam 
com uma finalização (z=2.22) em desenvolvimento 
da posse de bola, seguido por uma defesa do goleiro 
adversário (z=2.82), em que a posse de bola retorna 
para a equipe observada, proporcionando o domínio 
(z=2.90) no corredor central ofensivo (z=2.27) 
seguido de uma nova finalização ao gol adversário.  
Já na Figura 3, observam-se padrões ofensivos que 
resultaram em finalização não enquadrada com o gol 
adversário (Frf). 
 
 
 

Figura 3 - Padrões ofensivos que resultaram em 
finalização não enquadrada com o gol adversário 
(Frf). 

 
Nota: Abreviaturas: DPcd: Condução de bola em 
desenvolvimento da Posse de Bola; DPd: Drible em 
desenvolvimento da Posse de Bola; DPi: Infração do 
adversário às leis de jogo; DPr: Finalização em 
Desenvolvimento da Posse de Bola; DPgra: Ação do 
goleiro da equipe em fase defensiva; DPc: Escanteio; 
DPpcp: Passe curto positivo em Desenvolvimento da 
Posse de Bola; Frf: Finalização não enquadrada com 
o gol adversário. 
 
Os escanteios (z=3.27) geraram passes curtos 
positivos (z=4.97) e finalização não enquadrada com 
o gol. As finalizações que ocorreram no corredor 
central do setor ofensivo (Z=3.62) foram antecedidos 
por faltas (z=3.68), dribles (z=2.54), ou por condução 
de bola (z=2.54), sendo tais finalizações defendidas 
pelo goleiro adversário (z=3.47), onde a posse de bola 
retornou para a equipe analisada, originando uma 
finalização não enquadrada com o gol adversário. Foi 
possível observar, ainda, que as finalizações tendem 
a ocorrer no corredor central do setor ofensivo 
(z=2.05), em igualdade numérica não pressionada 
(z=3.49).   
 
Discussão 
 
O presente estudo teve como objetivo analisar os 
padrões ofensivos apresentados pela equipe campeã 
estadual do Campeonato Amazonense de 2015, em 
ataques que resultaram em finalização. Verificou-se 
que a equipe apresentou uma forte tendência em 
utilizar escanteios e cobranças de faltas em suas 
sequências ofensivas, tornando a bola parada um 
importante meio para se alcançar a finalização. 
Duarte et al. (2013) detectaram que equipes que 
possuem jogadores habilidosos tendem a explorar a 
manutenção da posse de bola para o avanço no espaço 
de jogo, o que não ocorreu no presente estudo, já que 
mesmo quando não utilizando da bola parada, a 
equipe priorizou comportamentos individuais como o 
drible e a condução de bola.  
Em relação às finalizações que resultaram em gol, 
verificou-se que ocorreu por meio de finalização após 
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escanteio, ou em ações individuais em transição 
defesa-ataque, demonstrando o alcance da eficácia 
ofensiva (gols) através de uma rápida transição 
defesa/ataque, logo após a recuperação da posse de 
bola.  Garganta, Guilherme, e Barreira (2013) 
defendem que estes momentos de transição são 
cruciais para aproveitar a desorganização da equipe 
adversária. Porém Barreira, Garganta, Guimarães, 
Machado, e Anguera (2014) defendem ser importante 
identificar se ataques nessas circunstâncias são 
provenientes de uma recuperação de bola 
estrategicamente definida, ou se acontecem como 
resultado de erros da equipe adversária.  
Mesmo na ausência de tais informações, a 
recuperação da posse por meio de um desarme no 
setor médio ofensivo, foi identificado como 
importante comportamento que aumenta 
consideravelmente a probabilidade de obtenção do 
gol. Corroborando com Vogelbein et al. (2014) que 
constataram que uma recuperação da posse de bola 
nos setores ofensivos proporciona maiores chances de 
sucesso na finalização.  
A recorrente utilização de ações individuais, 
encontradas nos padrões ofensivos, corrobora com 
Skirka (2010), que caracteriza jogadores sul-
americanos como aqueles que utilizam de jogadas 
individuais com elevada frequência durante o jogo.  
Além disso, é importante ressaltar a baixa quantidade 
e variabilidade de padrões ofensivos apresentados 
pela equipe campeã que resultaram em gols marcados 
e em remates enquadrados à baliza adversária. Isso 
porque Machado et al. (2013) observaram que essa 
parece ser uma característica marcante de equipes que 
obtiverem sucesso no Mundial 2010, uma vez que 
destaca a capacidade que as mesmas possuem de se 
adaptar aos constrangimentos impostos pela equipe 
adversária.   
 
Conclusão 
 
Através do presente estudo, foi possível concluir que 
a equipe campeã estadual do Campeonato 
Amazonense de 2015 priorizou, nas partidas 
analisadas, situações de bola parada (escanteios e 
infrações) e comportamentos individuais (dribles e 
conduções) durante os padrões ofensivos que 
resultaram em gols e em finalizações enquadradas à 
baliza adversária. Além disso, foi possível constatar 
que tal equipe apresentou uma menor variabilidade 
dos padrões ofensivos, o que poderá ter sido um 
importante fator que tenha impedido que a mesma 
conseguisse obter melhores resultados no 
Campeonato Brasileiro da quarta divisão, uma vez 
que neste campeonato a equipe enfrentou adversários 
de melhor qualidade.  
Compreender o modo de organização dos ataques da 
equipe analisada, pode proporcionar informações 
relevantes para identificação de diferentes padrões de 
jogo assumidos por equipes de diferentes níveis 
competitivos. Tais informações podem ser relevantes 

para o desenvolvimento do futebol amazonense, uma 
vez que, uma melhor compreensão acerca do modo 
de jogar das equipes que se destacam no Estado, pode 
contribuir para o desenvolvimento de um processo de 
treino mais específico, assim como para a 
estruturação de um modelo de jogo mais adaptado aos 
fatores contextuais do futebol local. 
Apesar dessas importantes informações acerca do 
modo de jogar da equipe analisada, é importante 
destacar as limitações do presente estudo, como a 
reduzida quantidade de jogos observados por 
competição, uma vez que sabe-se que tal fator 
contextual (tipo de competição) poderá interferir nos 
padrões ofensivos usualmente apresentados pelas 
equipes. Além disso, na busca de proporcionar 
melhores informações a respeito de equipes do 
futebol amazonense, sugere-se que estudos 
relacionados ao comportamento tático possam 
contemplar todas as etapas da fase ofensiva, i.e. 
construção, criação de situações de finalização e a 
finalização, bem como estudos que considerem 
importantes fatores contextuais, como tipo de 
competição, qualidade do adversário, local da partida, 
e resultado momentâneo. 
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ABSTRACT 
This study sought to measure the influence of a racquetball rule modification on several 
physiological and game variables. Two open-level competitive racquetball participants 
completed a mini-tournament in two different rule conditions. Control condition did not 
change the rules, in the second condition, a 1-inch (2.54 cm) out-of-bounds marker was 
placed at the bottom of the front wall. Participants completed two randomized rounds of 
three games to 11 points in each condition while wearing an ActiGraph GT9TX Link and 
Polar H6. Variables measured included the number of hits per rally, heart rate, energy 
expenditure, and time spent in moderate/vigorous physical activity. No significant 
differences were found in all measures with the exception of hits per rally, which was 
significantly higher in the out-of-bounds condition, X2 (3, N = 382) = 11.27, p < .05. 
Findings suggest that the addition of an out-of-bounds zone may help to increase the 
number of hits per rally and time per match, and higher zones may further extend rallies. 
Such rule modifications may serve to improve match length and hits per rally, though both 
need further testing with instruments that are more reliable, larger sample sizes, and 
different populations. 
 
      
RESUMO 
Este estudo procurou medir a influência de uma modificação de regras de squash em 
diversas variáveis fisiológicas e de jogo. Dois participantes de squash competitivo de nível 
aberto concluíram um mini-torneio em duas condições diferentes de regras. Condição de 
controle não alterou as regras, na segunda condição, uma polegada (2.54 cm) fora dos 
limites foi colocado na parte inferior da parede frontal. Os participantes completaram duas 
rodadas randomizadas de três jogos para 11 pontos em cada condição enquanto usava um 
Link de GT9TX ActiGraph e Polar H6. Variáveis de medida incluíam o número de acessos 
por rali, frequência cardíaca, gasto de energia e tempo gasto em atividade física 
vigorosa/moderada. Não foram encontradas diferenças significativas em todas as medidas, 
com exceção dos acessos por rally, que foi significativamente maior na condição fora dos 
limites, X2 (3, N = 382) = 11.27, p <.05. Resultados sugerem que a adição de espaço fora 
dos limites da zona pode ajudar aumentar o número de pancadas por rali e tempo por jogo, 
e zonas maiores podem ampliar ainda mais os ralies. Tais modificações das regras podem 
servir para melhorar o tempo de jogo e pancadas por rali, embora ambos precisam de mais 
testes com instrumentos mais confiáveis e maior número de participantes e diferentes 
populações.   

Keywords 
Activity tracker, 
Bioenergetics, 
Change of rules, 
Physical exertion, 
Racquet sports, 
Sports. 
 
 

Palavras-chave 
Rastreamento da 
atividade, 
Bioenergética, 
Mudança de regras, 
Atividade física, 
Desporto de 
raquetes, Desporto. 



Racquetball Rule Modification and Energy Expenditure  

Journal of Sport Pedagogy and Research, 4(1), pp.27-34, 2018                
 

28 

Introduction 
 
Information supporting the idea that physical activity 
helps people to be healthier during the lifespan has 
accumulated over the years (e.g., Arem et al., 2015; 
Chodzko-Zajko et al., 2009; Jansen & LeBlanc, 2010; 
Saint-Maurice, Troiano, Matthews, & Kraus, 2018; 
Sattelmair et al., 2011). However, physical activity 
levels have not increased among American adults as 
proven by the most recent data regarding time spent 
doing aerobic exercise by the Centers for Disease 
Control and Prevention ([CDC] 2015). In fact, 
according to the CDC (2015), during recent years, 
just half of the adults in the United States met the 
recommended aerobic physical activity criteria of at 
least 150 minutes a week of moderate-intensity or 75 
minutes of vigorous-intensity. 
Achieving recommended physical activity during the 
day might be accomplished by performing different 
activities like walking or practicing a sport. For 
instance, a sport that could be practiced by Americans 
all year long is racquetball, an easy access sport with 
around 12,000 courts available in the United States 
(St. Onge, personal communication, January 05, 
2017), with no more than two participants needed, 
and nearly every part of the body involved during the 
game.  
In the early 1980’s, Montgomery (1981) and 
Morgans, Scovil, and Bass (1984) reported that 
racquetball players showed a heart rate reserve 
(HRR) percentage ranging from 67 to 90 while 
playing. Regarding oxygen consumption (VO2) 
during the game, players tend to have a VO2 of at 
least 27 ml/kg-1/min-1 (Berg et al., 2007; Montpetit, 
Beauchamp, & Léger, 1987) while their maximal 
oxygen consumption (VO2) might range from 46 to 
59 ml/kg-1/min-1  (Montgomery, 1981; Montpetit et 
al., 1987; Morgans et al., 1984; Pipes, 1979; Salmoni, 
Sidney, Michel, Hiser, & Langlotz, 1991). 
Interestingly, there is less information describing the 
game per se, as only Montgomery (1981) and 
Morgans et al. (1984) have described the average 
length of rallies, which is less than 10 seconds. Since 
data describing the game and physiological variables 
during the game are outdated and scarce, our primary 
purpose is to describe the physiological and match 
components of the game. 
Furthermore, this outdated information, mentioned 
before, might be partially explained by the decrement 
in popularity and practice (at least in the US), 
compared to the glorious days, of the sport (Renaldo, 
2017). According to Arias, Argudo, and Alonso 
(2011), rule modifications are used for different 
reasons such as; a) to enhance performance; b) to 
attract spectators, and attend to commercial pressures 
and interests; c) to adapt the sport to children; d) to 
prevent injury; and e) to attract athletes. With these 
factors in mind, specifically performance 
enhancement, we further purposed the addition of a 
1-inch (2.54 cm) out-of-bounds marker placed at the 

bottom of the front wall to force subjects to hit the 
ball higher. Influencing physiological and match 
components of the game will provide for a longer and 
more competitive game. Therefore, a second purpose 
of this study was to determine how this rule 
modification might influence physiological and 
match variables of the game while compared to a 
game without rule modification.  
 
Methodology 
 
Participants 
 
Following institutional ethics approval, two male 
racquetball players from the United States were 
recruited. Both were Caucasian between 47 and 51 
years of age with more than 36 years of experience 
playing racquetball. The weights and heights of the 
participant were 85.77 – 86.64 kilograms and 1.68 – 
1.76 meters respectively. Both were “Open skill” 
players, which is the highest level in amateur 
racquetball. Subjects were a convenience sample 
recruited through personal contacts. They had no 
previous history of injury in the six months prior to 
data collection. 
To participate in the study, participants completed a 
consent form and provided basic demographic data. 
Participant’s age, gender, dominant limb, and years 
of experience were gathered. Anthropometric 
measurements such as height and weight were 
measured with a scale/stadiometer (Detecto 439). 
Resting heart rate was measured as explained in 
“How to measure your resting heart rate” (Polar 
Electro Inc., 2016). Lastly, the age-predicted 
maximal heart rate equation (220 – age) was used to 
calculate the maximum heart rate of each participant 
(Baechle & Earle, 2008). 
 
Experimental design 
 
Prior to data collection, an accelerometer (ActiGraph 
GT9TX Link) per player was initialized with the 
demographic data of each participant. Each Actigraph 
GT9X Link was set at a sampling rate of 70 Hz. This 
sampling rate was selected based on the duration and 
type of physical activity performed (Bonomi, 2011; 
Khan, Hammerla, Mellor, & Plötz, 2016; Sasaki, da 
Silva, da Costa, & John, 2016). Accelerometers were 
worn as specified by the user’s manual on the non-
dominant wrist. In order to collect data regarding 
heart rate while playing, participants wore a Polar H6 
heart rate sensor. 
Participants completed a mini four-match tournament 
over the course of two days, where two different rule 
conditions were randomly assigned each day. The 
control condition consisted of a regular racquetball 
match with no change of rules; the second condition 
consisted of a 1-inch (2.54 cm) out-of-bounds marker 
(i.e., tin) placed at the bottom of the front wall to force 
participants to hit the ball higher (Figure 1). Each 
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match required participants to complete three games 
to 11 points in each condition. Participants were 
awarded tournament points for points won in each 
game, points for a game won, and points for a match 
won, which resulted in a total possible 49 points per 
match. Match points were totaled across the four 
matches to result in a total score. This format has been 
used during national and international tournaments, 
as it ensures that players continue to put forth effort 
even if unlikely to win the match, as they may make 
up the difference in the next match or game. 
Time per game and match was measured with a 
stopwatch (Adanac 3000-ST083000) at the beginning 
and end of each game. Each match was recorded with 
a GoPro Hero3+ attached to the back wall of the court 
to be analyzed later. 
 
Figure 1 - An outline of the inside of a standard 
racquetball court with our experimental rule 
modification; a one-inch out-of-bounds tin placed at 
the bottom of the front wall. 
 
 

 
 
Physiological data 
 
All data obtained through Actigraph GT9X Link was 
processed through ActiLife (version 6.13.3) in order 
to determine kilocalories/minute, METs/minute, 
HR%, and MVPA%. To measure the kilocalories 
expended during a racquetball game, the “Freedson 
VM3 combined” equation was used as explained 
elsewhere (Actigraph, 2016a). For converting 
acceleration into METs of racquetball, the Crouter 
adult 2010 equation was used (Actigraph, 2016b). 
This equation was chosen because it is the only one 
that is based on a study that included racquetball as a 
sport (Crouter, Kuffel, Haas, Frongillo, & Bassett Jr, 
2010).  
Heart rate percentage of each participant while 
playing was calculated with the Karvonen formula 
(Karvonen et al., 1957) as explained by Montgomery 
(1981). Cut points, to distinguish among different 
intensities of exercise, were established according to 
the “Freedson adult VM3 2011” cut points 
(Actigraph, 2016c) and based on the Sasaki, John, 
and Freedson (2011) study.  
All data was recorded at a 10 second epoch level 
(physical activity was recorded every 10s). In a few 
instances, heart rate data was not recorded to the 
accelerometer; therefore, only heart rate data that 

extended to 10 seconds was included when obtaining 
average values. Furthermore, only complete minutes 
during each game were used in data analysis.  
 
Match data 
 
As previously mentioned, to calculate match and 
game length, a stopwatch (Adanac 3000-ST083000) 
was used during the mini-tournament and the resting 
periods were not taken into account. The number of 
hits per rally, total hits, rallies, skips, and hit-skip 
ratio were measured with video analysis. To unify 
criteria, the number of hits per rally was defined as 
the number of successful hits after the serve. A skip 
was defined as a bounce of the ball on the floor, near 
to the front wall, prior touching the front wall on a 
clear attempt of the player to do a successful hit. Hit-
skip ratio was defined as the average number of hits 
that occurred per each skip. 
 
Data analysis 
 
All dependent variables used for analyses were 
kcal/min, MET/min, average HR%, MVPA% of time, 
and hits per rally, for each game played by condition 
(12 total games). Later, data were classified into three 
different groups (lower, normal, upper). To group 
each value, the lowest and highest values per 
measurement were established as the lower and 
higher limits. The lower and higher limits of the data 
provided a range value which was established and 
divided by three (e.g., the lowest value was 6.1 
kcal/min and the highest value was 6.68 kcal/min; 
there was a difference of 0.58 kcal/min between the 
lowest and the highest values; this value was divided 
by three).  
Once each value was grouped, the frequency of 
occurrence of each group-value and condition was 
calculated for each condition (no tin and 1-inch tin). 
Frequency of the occurrence was analyzed with a 
two-way chi-square test per condition on SPSS 
version 23. Two-way chi-square was chosen in 
consideration of the sample size, convenience of the 
sample, and classification value of the data (Hall & 
Getchell, 2014). Level of significance was set at p ≤ 
.05. If a variable measured was significant, an 
“adjusted standardized residual” test was performed 
to identify differences. In this test, any residual value 
(of each of the cells of the chi-square test) higher than 
± 2 was considered significantly different (Nolan & 
Heinzen, 2014).  
 
Results 
 
The RHR and HRmax of the players were 60-66 beats 
per minute and 169-173 beats per minute. 
Physiological and match data are shown in Table 1. 
Average values (per player and game) of kcal/min, 
MET/min, average HRR%, MVPA% time, and the 
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number of hits per rally were grouped by frequency 
of occurrence and condition. 
 
 

Table 1 - Average values (Mean ± SD) per condition and session. 
 Session 1 Session 2 Combined 
 NT 1-T NT 1-T NT 1-T 
Physiological data 
Kcal/min 6.45±.1 6.50±.04 6.49±.06 6.36±.16 6.47±.08 6.43±.14 
MET/min 8.20±.22 8.18±.05 8.32±.18 8.20±.34 8.26±.2 8.19±.23 
HRR% 83±8 83±10 75±9 80±8 79±9 82±9 
MVPA% 98.96±2 99.41±1 98.91±1 96.48±4 98.93±1 97.94±3 
Match data 
Match lengtha 39.48 44.05 30.59 48.94 34.94±6.29 46.5±9.52 
Game lengtha 13.16±2.59 14.68±6.06 10.2±2.97 16.31±1.74 11.68±2.97 15.5±4.09 
Hits per rally 2.61±1.55 3.36±2.61 2.89±1.8 3.76±2.6 2.73±1.66 3.55±2.84 
Hits 269 360 211 333 480 693 
Rallies 103 107 73 93 176 200 
Skips 14 10 7 13 21 23 
Hit-skip ratio 19.21:1 36:1 30.14:1 25.62:1 22.86:1 30.13:1 
Note: Hits, rallies, and skips are presented as a total, the other variables are presented as the mean value, NT = 
no tin, 1-T = 1-inch tin, 2-T = 2-inch tin; a time in minutes 

Multiple two-way chi-square tests determined 
whether a change of rule (addition of a tin) influenced 
each of the dependent variables measured while 
comparing to a regular game (no change of rule). 
Differences between the conditions (no tin and 1-inch 
tin) were not significant for four of the variables being 
measured; average kilocalories per minute, X2 (3, N 
= 24) = 1.53, p > .05; average metabolic equivalents 
of task per minute, X2 (3, N = 24) = 1.20, p > .05; 
average heart rate percentage, X2 (3, N = 24) = 1.20, 
p > .05; and percentage of time performing moderate 
to vigorous physical activity, X2 (3, N = 24) = 1.53, 
p > .05. However, hits per rally were found to be 
significantly different, X2 (3, N = 382) = 11.27, p < 
.05. Participants performed significantly more hits 
per rally with the tin (M = 3.55; SD = 2.84) than 
without (M = 2.73; SD = 1.66). 
Lastly, to know how far the observed frequency was 
from the expected frequency, according to the two-
way chi-square, an “adjusted standardized test” was 
conducted. For the range of one to four hits per rally, 
the conditions of no tin (2.7) and 1-inch tin (-2.7) 
were significantly different from the expected 
frequency. Moreover, the values of no tin (-2.9) and 
1-inch tin (2.9) were significantly different for the 
range of 9-12 number of hits while comparing the 
observed with the expected frequency. In other 
words, the addition of a 1-inch tin would likely 
increase the number of hits per rally due to the 
frequency of observed rallies ranging from 9-12 hits 
(observed = 14, expected = 8.4) and decrease the 
frequency of rallies ranging from 1-4 hits (observed 
= 145, expected = 156). Contrary to the addition of a 
1-inch tin, playing without a tin would decrease the 
frequency of rallies ranging from 9-12 hits (observed 
= 2, expected = 7.6) and increase the frequency of 

rallies ranging from 1-4 hits (observed = 153, 
expected = 142). 
 
Discussion 
 
The purpose of this study was twofold: a) to describe 
the physiological and match components of the game; 
and b) to determine if the addition of a 1-inch tin (2.54 
cm) influence the physiological and game 
components during a match. Therefore we proceeded 
to measure energy expenditure (kcal/min and 
MET/min), heart rate reserve percentage, MVPA% 
time, match and game length, number of hits per rally, 
total hits, rallies, skips, and hit-skip ratio while 
playing racquetball. The four physiological variables 
measured (MET/min, kcal/min, MVPA%, and 
HRR%) did not significantly differ while comparing 
the two conditions (no tin and 1-inch tin). However, 
the number of hits per rally by condition was 
significantly different, where the addition of a tin 
significantly increased the number of shots per rally. 
Unfortunately, limited data was gathered regarding 
match and game length, hits, rallies; therefore, only 
used to describe the game and not for statistical 
significance. 
 
Physiological measurements 
 
Findings revealed that while playing without the 
proposed change of rule (no tin) the average 
expenditure of kcal/min was 6.47. This value is in 
contrast from those found in other studies. For 
example, Berg et al. (2007) and Montpetit et al. 
(1987) found that during an average racquetball 
game, the energy expended was 11.1 kcal/min and 10 
kcal/min, respectively. Differences between our 
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study and these authors may be due to the different 
instruments and methodology used. While Berg et al. 
(2007) and Montpetit et al. (1987) measured VO2 to 
gather data regarding energy expenditure (kcal/min), 
this study used an accelerometer to measure raw 
acceleration to estimate kilocalories per minute. 
Moreover, kilocalories may be influenced by a 
participant’s age (Kang, 2008), thus resulting in a 
lower resting metabolic rate (Elia, Ritz, & Stubbs, 
2000) and activity energy expenditure (Johannsen et 
al., 2008; Manini, 2010). Lastly, participant’s mean 
age within this study was 49 years, while participant’s 
mean age in Berg et al. (2007) and Montpetit et al. 
(1987) was 23 and 27 years.  
MET values have been reported by other authors 
(e.g., Ainsworth et al., 2011a [10 MET]; Taylor et al., 
1987 [7 MET]). This study found a value of 8.26 
MET/minute while playing racquetball (no rule 
change). Differences among the studies may be due 
to differences of skill level among participants or 
estimations that may be based on similar sports 
(Ainsworth et al., 2011b), while the value found by 
Taylor et al. (1987) is for recreational racquetball 
players and the estimated value of performing 
competitive racquetball is 10 MET (Ainsworth et al., 
2011a). Participants within this study were of an 
“open skill” level. In addition, energy expenditure 
(kilocalories and MET) may be influenced by aging. 
In this study, the average heart rate reserve percentage 
of the participants was 79%, compared to 87% found 
by Montgomery (1981) and 83% by Morgans and 
colleagues (1984). Differences in these values may be 
due to disparities among those playing, as shown by 
Montgomery (1981). Montgomery (1981) found that 
while playing a lower level (90% HR) versus a 
higher-level player (70%) the heart rate percentage 
had a tendency to decrease or increase depending on 
the player. This value was within the range of the 
heart rate percentage reported. Interestingly, within 
this study, the average resting heart rate per player 
had a difference of almost ±12%, even though the 
participants were of the same skill level.  
Almost 99% of the time, players’ activity was within 
the zone of moderate to vigorous physical activity 
(MVPA). This appears to be the first study to describe 
the quantity of time (expressed as a percentage) 
expended on the MVPA zone. Although this is a 
novel finding, results may be influenced by the 
structure of the mini-tournament, which did not allow 
time-outs, and awarded points for winning a game (3 
points) and match (7 points). 
While comparing physiological data between both 
conditions, we did not find a significant difference, 
therefore, and because these data (e.g. HRR% and 
METs/min) is linked to intensity of exercise 
(Beachele & Earle, 2008), we can infer that intensity 
of the game was not significantly influenced by the 
rule change. Of course, these results could have been 
influenced by the resting time between rallies 

because, as shown by Montgomery (1981), 56% of 
the game time is spent out-of-play. 
Match measurements 
While playing without the rule change the average 
number of hits per rally (2.73) was significantly 
different from the number of hits when the rule was 
changed (1-inch tin = 3.55 hits). Even though, the 
difference might not seem significant at first sight, 
these findings are supported by the observed 
frequency of number of hits per rally ranging from 1-
4 hits (no tin = 154, 1-inch tin = 145) and 9-12 hits 
(no tin = 2, 1-inch tin = 14), as previously mentioned. 
The number of hits may differ since the modification 
of the rule obligated the players to hit the front wall a 
little higher than a normal match (no tin). Maybe, they 
were accustomed to playing and winning points by 
hitting the ball to bounce on the bottom part of the 
front wall in such a way that the opponent could not 
hit the ball. 
Match length (35 minutes) reported within this study 
was not analyzed for significant differences among 
the conditions because of the structure of each match 
and the insufficient number of matches (two) per 
condition. Three games per match were played (even 
if one player won the first two games), and each game 
was played to 11 points which is a different format to 
typical matches (International Racquetball 
Federation [IRF], 2016). A comparison of the 
different studies seemed to be unrealistic because 
each match per study was performed differently. For 
example, Montgomery’s (1981) and Pipes’ (1979) 
matches performed two games to 21 points and a 
tiebreaker of 11 points in case of a draw. New rules 
now require each game to 15 points and a tiebreaker 
to 11, but no rally scoring (IRF, 2016). Despite 
changes of the rules, the findings of this study are in 
agreement with the findings Montgomery (1981) who 
mentioned that a match lasting 35 to 50 minutes, 
depending on the skill level of the players. Findings 
of this study should be taken with caution since they 
may not reflect the number of games and points 
played during an official match. 
The change of the rule (addition of a tin) was not 
significant for four of the variables measured. The 
only difference was found for the number of hits per 
rally while comparing a regular match (no tin) with a 
1-inch tin match.  Nevertheless, it is important to note 
that the 1-inch condition, compared to a match 
without tin, increased the match length to almost 12 
minutes. Although a match with the addition of a 1-
inch tin may not be statistically different with regards 
to energy expenditure (kcal/min and MET/min), 
average HRR percentage, and MVPA percentage, the 
increment in number of hits per rally, and time, may 
help to increase the total energy expended and MVPA 
time. This could result in a more active sport due to 
the increased hits per rally and time engaged in 
physical activity.  
Finally, an average match may last at least 30 
minutes, which is the daily amount of MVPA time 
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recommended by the American College of Sports 
Medicine (2013). In addition, it also supports the idea 
that if played 3-5 days a week for a minimum of 30 
minutes, a range of 743-1239 MET (582-970 kcals) a 
week may be expended during a week. 
 
Conclusions 
 
This study found that, on average, racquetball 
participants expended 6.47 kcal/min and 8.26 
MET/min with a 79% HRR. Almost the entire 
duration of a match (98.93%), participants were 
engaged in MVPA. Further, the addition of a 1-inch 
tin proved that physiological data is not significantly 
influenced by the rule change while number of hits 
per rally was significantly different, specifically, 
more hits per rally can be expected to occur during a 
1-inch tin racquetball game. Moreover, the addition 
of a 1-inch tin may help to increase the amount of 
time per match, therefore increasing the time engaged 
performing moderate to vigorous physical activity.  
Nevertheless, some caution should be taken. For 
instance, the findings in this study cannot be 
generalized due to sample size and their skill level, 
which may not be found among those who play 
racquetball recreationally. 
As previously mentioned, ActiGraph accelerometers 
are widely used among the scientific community due 
to their portability, capacity to detect movement, 
intensity, duration, frequency (Kang, 2008), strong 
correlation with VO2 (r = .81 – .88, p < .001) (Kelly 
et al., 2013), and reliability while measuring 
moderate to vigorous physical activity (McClain, 
Sisson, & Tudor-Locke, 2007). However, 
accelerometers have also been questioned. Lyden, 
Kozey, Staudenmeyer, and Freedson (2011) 
evaluated the validity of eleven energy expenditure 
prediction equations used by three different 
accelerometers. Generally, they found that all the 
equations underestimated energy expenditure 
including activities of daily living and treadmill 
activities (underestimated or overestimated 
depending on the equation). This may explain why a 
lower value of kcal/min was found in this study. 
Sasaki et al. (2016) stated that even though 
acceleration revealed a strong relationship with 
energy expenditure, the location (e.g., where it is 
worn) of the accelerometer may influence its ability 
to detect physical activity. Moreover, the equations 
used in this study were based on studies that measured 
energy expenditure by using an accelerometer on the 
hip and not on the wrist (e.g., Crouter et al., 2010; 
Sasaki et al., 2011).  
Lastly, there is a lack of information regarding the 
accuracy and reliability of the ActiGraph GT9X. 
Most of the studies have compared the reliability of 
previously released models (e.g. Kelly et al., 2013) 
and few studies have measured the validity of the 
previously mentioned accelerometer focused on its 

ability to measure sleeping values (e.g., Lee & Suen, 
2016). 
Future studies should focus on measuring the energy 
expended while playing racquetball with another 
instrument. For instance, measuring energy 
expenditure of racquetball matches with an 
instrument capable of combining heart rate and 
acceleration in a single equation should be considered 
(e.g., Actiheart).   
A significant difference was found for the number of 
hits per rally across conditions. Considering the 
results, it would be of interest to replicate this study 
with a greater sample size and various skill levels. For 
example, a study with professional players might find 
that the proposed rule modification changes the game 
in such a way that energy expenditure, average heart 
rate, and moderate to vigorous physical activity 
increase. Furthermore, research distinguishing the 
amount of time a player engages in moderate or 
vigorous physical activity (not combining them) 
might be necessary. 
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       RESUMO 

O objetivo deste estudo foi analisar as representações de professores, alunos, árbitros 
federados e seus responsáveis, sobre os vários aspetos relacionados com a arbitragem, 
no âmbito do desporto escolar, sem deixar de analisar a sua interação com o sistema 
federado. Recorreu-se a uma metodologia do tipo qualitativo, através da realização de 
entrevistas semiestruturadas (n=25). Os dados foram analisados através da técnica de 
análise de conteúdo, com a definição de categorias “a priori” e “a posteriori”. A 
codificação foi realizada com o apoio do programa informático QSR Nvivo, versão 12. 
O desporto escolar é um processo educativo fundamental no contexto escolar, não 
apenas pelo desenvolvimento da cultura motora e desportiva, mas também porque 
promove o desenvolvimento das competências sociais e relacionais. No quadro do 
projeto, a arbitragem no geral e no futsal, em particular, não tem merecido grande 
relevo, isto apesar de ser consensualmente reconhecida a sua importância e 
indispensabilidade para a realização das diferentes provas desportivas. A análise dos 
resultados permitiu concluir que há necessidade de repensar aspetos regulamentares, de 
recrutamento e formação de juízes árbitros do desporto escolar, dados os enviesamentos 
dos mesmos, que se repercutem na fraca adesão e deficiente preparação dos alunos para 
o desempenho das funções. Evidencia-se também, a necessidade do cumprimento das 
recomendações normativas sobre as parcerias com o movimento associativo, para a 
melhoria do setor no contexto do desporto escolar. 

 
      

  ABSTRACT 
The aim of this study was to analyze the roles of teachers, students, qualified referees 
and their governing bodies, concerning to a wide variety of questions related to 
refereeing, especially in school sports, as well as looking at refereeing bodies. Semi-
structured interviews (n=25) were carried out to eight teachers, eight pupils, six referees 
and three sports body professionals. The data were analyzed using content analysis with 
Nvivo 12 software. School sport is an essential part of a child’s education, not just 
because it helps develop motor skills and sporting ability, but fundamentally because 
of the social skills developed and relational benefits it brings. For many children, sport 
in school is the only chance they will have to take part in organized sport. Within the 
framework of school sports, refereeing has been somewhat overlooked despite the fact 
it is widely recognized as being an essential and unavoidable part of many sports.  The 
analysis of the results led us to conclude that there is a need to rethink some of the rules 
of recruitment and the training of referees in school sports, given the current misgivings, 
which have led to a lack of interest in refereeing and poor learning outcomes among 
pupils. It was also clear that recommendations already set out in the rules for working 
in partnership with local clubs should be followed to improve refereeing in the context 
of school sport.
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Introdução 
 
O desporto escolar apresenta grande relevância no 
processo educativo dos jovens, evidenciada pela 
inclusão da sua prática e pelo elevado poder de 
socialização que a caracteriza, através de novas 
experiências, práticas e realidades (Teixeira, 2007). 
O projeto baseia-se num princípio de participação 
facultativo e vocacional, específico numa 
determinada modalidade desportiva, visando o 
desenvolvimento da aptidão atlética e da cultura 
desportiva. Para Bento (1989, p. 44), “o desporto 
escolar é o setor da vida escolar onde são criadas 
oportunidades para a ação orientada e organizada, 
para desenvolvimento de atividades autónomas e 
espontâneas, para competição intra e inter escolas e o 
fomento e desenvolvimento de talentos”. 
A assunção de que o desporto escolar é um espaço de 
formação desportiva implica superação, treino e 
competição, com vista a um melhor desempenho 
desportivo. Para que cumpra este desígnio são 
necessárias condições organizativas de tempo, de 
horários, de espaço e de enquadramento, 
disponibilizadas pela tutela e geridas ao nível da 
escola, que garantam as efetivas possibilidades de 
participação dos alunos. 
Na ótica de Resende, Mendes, Lima, Pimenta, Castro, 
e Sarmento (2014)  o desporto escolar assume 
também grande importância na dimensão cívica, na 
medida em que a atividade física e desportiva permite 
aos jovens um contato direto com elementos da 
cultura desportiva essenciais, para além das fronteiras 
do desporto e da escola – a aprendizagem das regras 
da cooperação e da competição saudável, dos valores 
da responsabilidade e do espírito de equipa, do 
esforço para atingir metas desejadas ou da 
importância de cumprimento de objetivos individuais 
e coletivos. Para os autores, o projeto tem também um 
caráter propiciador do desenvolvimento integral do 
jovem na escola e sociedade, podendo ainda 
constituir-se como fator motivacional das 
aprendizagens. 
A relação do desporto escolar com o sistema federado 
é um ponto-chave para o desenvolvimento desportivo 
do país. A cooperação entre estes dois sistemas deve 
estar no centro das preocupações numa perspetiva de 
complementaridade. Neste contexto, importa reter a 
abordagem de Gonçalves (2002, p. 2), que destaca o 
desporto escolar “como uma atividade de 
complemento curricular, como um instrumento de 
intervenção pedagógica do sistema educativo, mas de 
igual modo com uma zona de contacto com o sistema 
desportivo”. 
No âmbito do Programa do Desporto Escolar, o 
Ministério da Educação proporciona a prática 
desportiva e a competição regular de mais de 37 
modalidades desportivas, a milhares de crianças e 
jovens de todos os níveis de ensino, destacando-se 
das demais, o futsal, uma das variantes do futebol, a 
modalidade mais praticada a nível federado, facto que 

tivemos em consideração no estudo que 
promovemos. 
Perante estes números bastante significativos, uma 
das várias questões que se impõe analisar e refletir, 
pela verificação de algum alheamento em termos de 
regulamentação e estudos, e que não parece merecer, 
na generalidade, grandes atenções e preocupações, 
prende-se com a temática da arbitragem. É 
sintomático que, apenas em 2006, a questão tenha 
merecido mais alguma atenção da Comissão de 
Reavaliação do Desporto Escolar, ao considerar que, 
para o desporto escolar ser uma realidade e contribuir, 
quer para a formação dos nossos jovens, quer para o 
desenvolvimento do desporto no nosso país, 
deveriam ser perseguidos alguns objetivos, através da 
implementação faseada de medidas, nos futuros 
programas do desporto escolar, destacando-se como 
uma delas a necessidade de “desenvolver a qualidade 
e o nível desportivo das competições escolares, 
racionalizando a escolha das modalidades com 
quadro externo, implementando um programa de 
espírito desportivo e promover a formação de 
professores-treinadores, de alunos-dirigentes e de 
alunos apoiantes de desporto escolar e de árbitros, 
juízes e cronometristas” (CREDE – Comissão de 
Reavaliação do Desporto Escolar, 2006, p. 6). 
A prática de qualquer modalidade de formação e/ou 
orientação desportiva, assim como de funções 
complementares, como são as de 
ajuizamento/arbitragem, proporcionam o 
desenvolvimento de competências físicas e técnicas, 
para além de promover laços de socialização, os quais 
se traduzem em benefícios para a formação integral 
dos jovens. Na formação da conduta pessoal, social e 
desportiva dos alunos destacam-se dimensões, 
também elas de grande importância, tais como as 
competências de gestão e planeamento de atividades 
desportivas, cursos de árbitros, juízes, cronometristas 
e dirigentes, para além de consolidação da avaliação 
e prevenção de fatores de risco para comportamentos 
menos saudáveis. 
Na procura da verdade desportiva e na salvaguarda da 
própria competição e dos seus intervenientes, “a 
arbitragem é uma das componentes de todas as 
modalidades desportivas, sem a qual não se dá início 
a qualquer competição que esteja incluída nos 
calendários oficiais do associativismo desportivo” 
(Pimentel, 1982, p. 59). 
Graça e Mesquita (2015) concebem os jogos 
desportivos como sendo uma atividade lúdica, que dá 
prazer e que faz fruir a vida. No entanto, a ideia lúdica 
dos jogos, não encerra em si uma brincadeira na qual 
não existem regras, mas antes, pelo contrário, exige 
disciplina, organização e regras pré-definidas. Neste 
contexto, emerge a figura do árbitro, como o garante 
dessa organização. Para Barata-Moura (1991), o 
árbitro é a primeira consciência, uma primeira 
reflexão de uma prestação desportiva. Ele é, no 
primeiro momento, o garante ou referencial da 
verdade desportiva de uma competição. 
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A primeira alusão feita à figura do árbitro em 
Portugal, no caso a um árbitro de futebol, surge, 
segundo Reis (2005), em 1874, sendo que, no nosso 
país, a arbitragem devidamente organizada e 
regulamentada surgiu em 1938, no seio da Federação 
Portuguesa de Futebol. Em relação à função do 
árbitro, reportamo-nos ao entendimento de Montiel 
(1998), que considera que arbitrar consiste na 
apreciação e ajuizamento de situações, num período 
muito curto de tempo, protegendo a verdade do jogo. 
A opção pelo estudo da arbitragem de uma 
modalidade coletiva, neste caso o futsal, a variante do 
futebol praticada no âmbito do desporto escolar e 
aquela com maior implantação no país, facto que 
também se traduz no número de árbitros inscritos no 
desporto escolar (DDE, 2012), encontra justificação 
na opinião de Garganta (1998), que advoga que 
quando o foco de análise é o contexto escolar, os 
jogos desportivos coletivos não devem ser apenas 
utilizados como meio para o desenvolvimento de 
habilidades e capacidades variadas, importando 
ensinar esses mesmos jogos, com a sua lógica 
particular, as suas regras e os seus códigos, enquanto 
referenciais importantes da cultura desportiva. 
A realização do estudo que nos propomos realizar, 
resulta da pouca valorização que as questões da 
arbitragem suscitam no Programa do Desporto 
Escolar, facto traduzido na escassez de estudos 
científicos realizados sobre a área, assim como do 
vazio de pesquisas e referências verificado nas 
questões relativas à formação de juízes/árbitros, 
temática que, pela sua reconhecida importância, se 
impõe analisar de forma aprofundada. Por outro lado, 
pretendemos contribuir para o conhecimento do 
funcionamento e organização da arbitragem, no 
âmbito do desporto escolar, mas também nas 
estruturas associativas, bem como conhecer as 
considerações dos diversos agentes relacionadas com 
a área, relativamente à caracterização e análise das 
realidades nos dois contextos, assim como das 
condições e relevância da formação para a melhoria 
dos desempenhos. Neste âmbito, tendo por base a 
realidade percecionada, intentamos esboçar 
estratégias de aplicabilidade prática, com 
apresentação de propostas concretas para a melhoria 
dos vários aspetos relacionados com a temática. 
Em última análise, pretendemos contribuir para a 
necessidade existente em promover esta atividade tão 
importante e indispensável, quanto negligenciada. 
 
Metodologia 
 
Campo de estudo 
 
Participaram neste estudo oito professores de 
Educação Física, quatro de cada género e dois de cada 
uma das Coordenações Locais do Desporto Escolar 
estudados; oito alunos árbitros, quatro de cada género 
e dois de cada CLDE; seis árbitros federados, três de 
cada género e dois de cada uma das associações 

distritais de futebol e três responsáveis de conselhos 
de arbitragem das mesmas. 
A escolha de professores baseou-se na variedade 
geográfica e nos anos de experiência de grupos-
equipa de futsal, independentemente do escalão e do 
género; a escolha de alunos árbitros foi baseada na 
experiência da função no desporto escolar e ainda 
procurámos alguns, de entre esses, que também já 
fossem árbitros federados; a escolha dos árbitros 
federados norteou-se pela seleção daqueles que, tanto 
quanto possível, tivessem no passado a experiência 
do desempenho ou conhecimento das funções no 
projeto, tanto como aluno árbitro, como de professor 
responsável de um grupo-equipa e, ainda, com a 
preocupação que alguns deles fossem membros de 
núcleos de árbitros, os quais, estrategicamente, por 
delegação dos conselhos de arbitragem, 
desempenham tarefas de formação nas associações de 
futebol. Por fim, a escolha dos responsáveis dos 
conselhos de arbitragens das ADR focou-se nos 
indivíduos hierarquicamente mais relevantes, 
presidentes ou vice-presidentes de cada um dos 
órgãos, ou outro elemento com o pelouro da 
arbitragem do futsal, preferencialmente que tenham 
sido árbitros federados. 
O nosso estudo incidiu em professores e alunos do 
desporto escolar em diferentes escolas de concelhos 
inseridos nas CLDE de Guarda, Tâmega, Vila Real e 
Douro e Viseu e de árbitros e responsáveis dos 
conselhos de arbitragem das áreas destes, 
designadamente AF da Guarda, AF de Vila Real e AF 
de Viseu, esta última que abarca concelhos 
pertencentes às CLDE do Tâmega, Vila Real e Douro 
e Viseu. Pela revisão da literatura efetuada, não 
encontrámos nenhum estudo realizado sobre esta 
temática, tanto nesta zona do país, como em qualquer 
outra. 
 
Instrumentos 
 
Em função dos objectivos do nosso estudo, optámos 
por adotar uma metodologia suportada numa 
investigação qualitativa, a qual, de acordo com 
Sparkes e Smith (2014, citados por Resende, 2016) 
constitui uma forma de questionamento social, que 
foca a forma sob a qual as pessoas interpretam e dão 
sentido às suas experiências no mundo em que vivem. 
Assim, procedeu-se a uma recolha de dados efectuada 
através de técnicas diretas e indiretas (Aires, 2011; 
Colás, 1998). Na técnica direta foi aplicado o método 
de entrevistas semiestruturadas. Na técnica indireta 
foi realizada uma análise documental, que 
desempenha funções diversas na investigação 
educativa (Aires, 2011). 
O guião de entrevista, o qual consiste num texto que 
serve de base à realização da mesma e que na ótica de 
Flick (2005, p. 92, citado por Resende, 2016) 
“garante ao investigador que não parecerá um 
interlocutor incompetente” foi ligeiramente adaptado 
em função dos entrevistados, dado exercerem funções 
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distintas, tendo sido elaborado em função da pesquisa 
bibliográfica, da leitura e análise da legislação 
relativa ao tema em questão e da experiência dos 
investigadores como docentes. No processo de 
construção e validação do guião da entrevista foram 
respeitadas as seguintes etapas: (1) elaboração da 
primeira versão do guião tendo por base a revisão 
bibliográfica e experiência do investigador; (2) 
validação da primeira versão do guião, efetuada por 
vários peritos: dois professores universitários, 
especialistas em metodologia qualitativa; dois 
professores do ensino secundário, com experiência de 
lecionação em grupos-equipa da modalidade de 
futsal; dois alunos árbitros com experiência na 
modalidade; dois árbitros do sistema federado e um 
responsável de conselho de arbitragem de uma ADR; 
(3) elaboração da segunda versão da entrevista tendo 
por base as sugestões dos peritos; (4) realização de 
quatro entrevistas piloto, uma a cada um dos agentes 
envolvidos no estudo, com o objetivo de avaliar a 
clareza e pertinência das questões da entrevista; (5) 
analisadas as entrevistas piloto concluiu-se que não 
havia necessidade de alterações, emergindo, assim, a 
versão final do guião. A estrutura deste centra-se em 
quatro dimensões: O desporto escolar e os 
regulamentos; Estrutura Organizacional, composta 
pelas subdimensões recrutamento e formação; 
Significado social da arbitragem e Articulação do 
desporto escolar com o sistema federado. 
 
Procedimentos 
 
As entrevistas foram gravadas, com anuência prévia 
dos participantes, durante os meses de março e abril 
de 2018, tendo a duração média de 31 minutos. 
Procedeu-se à audição e transcrição de cada 
entrevista, durante os três dias seguintes, após a 
realização das mesmas. Na opinião de Resende 
(2016) quando é o próprio entrevistador a realizar a 
transcrição da entrevista, como é o caso, recomenda-
se que a mesma seja feita o mais rapidamente possível 
após o seu término, pois a memória da sua realização 
pode ajudar a relembrar pormenores importantes que, 
de outra forma, podem perder-se. 
 
Análise de conteúdo 
 
Após a recolha de toda a informação, iniciou-se a 
análise e tratamento dos dados, utilizando uma das 
técnicas mais usuais em ciências sociais, a análise de 
conteúdo (Bardin, 2011; Vala, 1986). Reduzimos e 
organizámos os dados de acordo com os requisitos 
metodológicos específicos para análise de dados 
qualitativos (Bardin, 2011; Côté, et al., 1993; Pereira 
& Leitão, 2007; Sarmento 2012). O “corpus” é o 
conjunto dos documentos selecionados para serem 
submetidos aos procedimentos analíticos (Bardin, 
2011). Neste estudo, o mesmo é constituído pelas 
transcrições resultantes das entrevistas realizadas a 
professores, alunos, árbitros e dirigentes. A análise de 

conteúdo utlizada foi do tipo heurístico e 
confirmatório (Bardin, 2011). A definição do sistema 
categorial foi construída “a priori”, de acordo com o 
referencial teórico e com a nossa experiência 
profissional, e a posteriori, segundo a análise do 
material recolhido (Bardin, 2011; Vala, 1986) 
Analisar o material é codificá-lo, ou seja, a 
transformação de dados brutos do texto permitindo 
atingir uma representação do conteúdo ou da sua 
expressão, de forma a esclarecer o analista das 
características do referido texto (Bardin, 2011). O 
tratamento de dados foi executado com recurso ao 
programa informático de análise qualitativa de dados 
QSR-Nvivo (versão 12). 
 
Resultados/Discussão 
 
Nesta fase da investigação procedemos à descrição e 
interpretação da informação recolhida junto de 
professores, alunos, árbitros e dirigentes, procurando 
fundamentá-la, confrontá-la e relacioná-la com o 
exposto na revisão da literatura. A estratégia passou 
por apresentar um quadro síntese do número de 
unidades de significado (também designadas por 
unidades de registo), de cada categoria, a partir das 
quais se elaborou uma análise das respostas/opiniões 
dos entrevistados. 
 
Sistema Categorial 
 
De seguida, apresentamos uma grelha de análise 
categorial (Tabela 1), elaborada em consonância com 
as dimensões estabelecidas na construção do guião de 
entrevista e tendo em conta os pressupostos referidos 
na análise de conteúdo. 
 

Tabela 1 - Definição do sistema categorial. 
Dimensão Subdimensões Categoria 

Desporto Escolar e 
Regulamentos 

 Aspetos relevantes 
desporto escolar 

 Quadro regulamentar 

Estrutura 
Organizacional 

Recrutamento 

Adesão 

Género 

Processo recrutamento 

Formação 
Modelo de formação 

Formação escolar 

Significado Social 

 Aspetos formativos 

 Estímulos 

 Constrangimentos 

Articulação 
Desporto Escolar 
com Sistema 
Federado 

 Programas de parcerias 

 Sugestões de articulação 

 
Na dimensão “Desporto Escolar e os Regulamentos”, 
procuramos percecionar o entendimento que 
professores, alunos, árbitros e dirigentes têm sobre a 
dinâmica e relevância do desporto escolar, 
destacando os aspetos considerados mais 
importantes, a relevância da competição e o quadro 
regulamentar existente. Atentamos à valorização da 
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arbitragem no projeto e às sugestões propostas para a 
melhoria dos vários aspetos abordados. 
Na categoria “Aspetos relevantes do desporto 
escolar” foi nosso objetivo percecionar a relevância 
que os vários entrevistados atribuem ao desporto 
escolar e nele que aspetos mais destacam (Tabela 2). 
 

Tabela 2 - Categoria Aspetos relevantes DE. 

Subcategorias Prof 
(NUS) 

Al 
(NUS) 

Ár 
(NUS) 

Dir 
(NUS) 

Socialização e 
vivências 3 5 5 3 

Prática 
desportiva 5 7 3 - 

Inclusivo 5 2 1 - 

Saúde e bem-
estar 3 - 1 1 

Total 16 14 10 4 

Nota: NUS = Número de Unidades de Significado (US); 
Prof = Professores; Al = Alunos; Ár = Árbitros; Dir = 
Dirigentes. 

 
Da análise efetuada, resulta a evidência de que os 
entrevistados são unânimes quanto à relevância e aos 
benefícios do desporto escolar, destacando-se, 
sobretudo, a vertente social, psicológica e afetiva no 
desenvolvimento do indivíduo. Tais apreciações 
estão em consonância com as opiniões de Bento 
(1989) e Mota (2001), para quem o desporto escolar 
é um projeto extremamente válido ao nível social, ao 
qual se deve dar maior visibilidade, nele investindo e 
apostando de forma mais efetiva. Destacam-no como 
uma mais-valia no contexto educativo, sobretudo por 
permitirem um leque de vivências aos alunos na área 
das atividades físicas e da socialização. 
 

“É extremamente importante porque é uma 
oportunidade para os alunos poderem competir e 
conhecer pessoas novas, além disso poderem 
fazer parte de um grupo-equipa. É sem dúvida 
uma mais valia para toda a comunidade escolar.” 
(Professor 7) 

 
O aspeto mais relevante que os nossos entrevistados 
consideraram foi a socialização e vivências, sendo 
estes mais referenciados por alunos e árbitros. O 
desporto escolar, enquanto parte integrante e 
estruturante do projeto educativo da escola pode ser 
portador de uma mensagem inovadora e 
transformadora, visando a aquisição e o 
desenvolvimento de comportamentos, desde a 
autonomia e sentido de responsabilidade, até ao 
prazer, emoção, risco, competição, superação e 
afirmação da personalidade no direito à diferença 
(Pina, 2002). O desporto escolar produz dinâmicas de 
grupo em ambiente educativo que poderão ser 
claramente potenciadoras do desenvolvimento de 
valores como o humanismo, a verdade e a 
honestidade, a solidariedade, o respeito, a lealdade, a 
disciplina, a coragem, o exercício da liberdade, a 

tolerância nas relações humanas, o acatamento da 
regra e da afirmação do primado do direito sobre o 
árbitro. É em torno destes valores que Constantino 
(2006) refere que se pode construir aquilo que 
vulgarmente se chama o “espírito desportivo”. 
O desporto escolar apresenta grande relevância no 
processo educativo dos jovens, evidenciada pela 
inclusão da sua prática e pelo elevado poder de 
socialização que a caracteriza, através de novas 
experiências, prática e realidades (Teixeira, 2007). 
Na opinião dos nossos entrevistados, o desporto 
escolar tem um grande papel de socialização, 
proporcionando o desenvolvimento pessoal e social, 
através de novas experiências, práticas e realidades, 
dotando e desenvolvendo os alunos de competências 
nos vários domínios. 
 

“Os jovens têm vivências, mais concentração, 
partilham experiências entre eles. Também há 
toda a motivação do jogo, do querer ganhar, que 
é sempre importante. Estar em contacto com 
outras escolas e outros professores e alunos.” 
(Dirigente 3) 

 
As opiniões dos nossos entrevistados, 
independentemente das suas funções, vão ao encontro 
do estudo realizado por Veigas, Catalão, Ferreira, e 
Boto (2009) que, de forma geral, apontam como 
principais fatores motivacionais, a prática desportiva, 
o divertimento, o desenvolvimento de competências, 
a afiliação e a saúde/forma física. As competências 
sociais, designadamente a convivialidade, que é 
considerada uma consequência emergente da prática 
desportiva que acontece integrada num grupo, e a 
possibilidade de competir (competência sócio 
afetiva) são também fortes argumentos apresentados. 
Na mesma linha, Resende et al. (2014) defendem que  
os alunos procuram realizar aquilo que mais gostam, 
nas modalidades que se sentem mais à vontade, 
procurando atingir os seus objetivos, como estar com 
os amigos, em prol da saúde, descarregar energias, 
entre outros.  
Outro dos aspetos mais referenciados foi a prática 
desportiva. A instituição Escola é, por excelência, 
uma entidade de referência social, devendo assumir-
se como um veículo de promoção de comportamentos 
e valores socialmente relevantes (Mota, 2001), tais 
como a prática de atividades físicas e desportivas. De 
facto, enquanto entidade transmissora de saberes e 
comportamentos, a escola pode congregar em si uma 
forte possibilidade de associação para os 
comportamentos vivenciados na comunidade, 
particularmente no da promoção da atividade física 
entre os jovens (Mota, 1997). 
A prática desportiva é, precisamente, o aspeto mais 
referido no nosso estudo pelos alunos, facto 
significativo por serem eles os principais atores no 
projeto do desporto escolar, sendo de notar a falta de 
referência à mesma, por parte dos dirigentes, algo que  
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pode ser explicado pelo seu afastamento do campo de 
ação. 
De acordo com Sobral (1994), o motivo decisivo para 
a participação das crianças e jovens na prática 
desportiva será sempre o prazer pessoal e o prazer 
pela atividade. Na mesma linha, Matos (1999) 
sublinha que o divertimento é um grande motivo de 
adesão à prática desportiva e Resende et al. (2014) 
apontam no seu estudo sobre a opinião de alunos de 
uma escola citadina, que o alcance de “novas 
perspetivas”, participar em competições e ocupar o 
tempo livre a fazer algo que gostam e que contribua 
para a uma boa condição física são factores decisivos 
na participação no projeto desportivo. 
A capacidade do desporto escolar se constituir num 
contexto promotor da inclusão social é também um 
aspeto referido pelos entrevistados, com destaque 
para as referências dos professores auscultados, que 
consideram o projeto um contexto por excelência 
para desenvolver e promover este valor social. 
Dos vários aspetos valorizados nas auscultações 
levadas a efeito, nas quais todos os entrevistados 
reconhecem o papel importantíssimo que o desporto 
escolar desempenha no processo formativo dos 
jovens, no potencial social, na importância do bem-
estar e na aquisição de hábitos de prática desportiva, 
que se traduzem na melhoria da saúde física e mental, 
cremos ser necessário um projeto do desporto escolar 
ainda mais ativo, capaz de se adaptar a uma nova 
realidade que, na ótica de Pina (2001), passa por 
haver uma escola mais projetiva e empreendedora, 
uma escola inovadora. Ainda na linha de pensamento 
do autor, é na escola que os recursos estão mais 
acessíveis e, para a maioria da comunidade escolar, é 
no desporto escolar, para além da educação física, que 
surge a oferta de atividades físicas. Apesar das 
opiniões que este estudo revela, parece-nos que faz 
sentido atentar nas considerações de Soares (2002), 
para quem, o desporto escolar ainda pode ter uma 
missão mais relevante. 
Na categoria “Quadro regulamentar” procuramos 
escalpelizar os aspetos regulamentares do desporto 
escolar que, no caso da arbitragem, depende tanto do 
regulamento geral, como do regulamento específico 
da modalidade que abordamos. Tentamos dissecar os 
aspetos gerais de ambos os regulamentos, dando 
conta do cumprimento dos mesmos e da valorização 
da arbitragem, a partir das conceções dos professores 
envolvidos no processo. Por fim, apresentamos 
sugestões de melhoria no plano regulamentar, 
resultantes das auscultações dos vários agentes 
(Tabela 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Da auscultação efetuada através das entrevistas 
realizadas, ressalta o facto de apenas os professores e 
um ou outro entrevistado com ligações ao desporto 
escolar conhecerem os regulamentos que regem o 
futsal. No entanto, apesar do desconhecimento dos 
mesmos, a grande maioria dos entrevistados referem-
se ao aspeto que determina que os árbitros sejam 
indicados pelas equipas em disputa dos jogos, 
recolhendo esse facto reprovação dos indivíduos 
auscultados, sobretudo árbitros federados, 
considerando que essa premissa compromete a 
imparcialidade e o trabalho de equipa de arbitragem, 
já que este requer conhecimento e rotinas dos 
elementos. 
 

“Não conheço. Ainda assim, não me parece muito 
positivo o princípio em que há um árbitro de cada 
equipa, pois isso retira alguma isenção à função 
do árbitro, que é uma das principais dos árbitros, 
para além de fazer cumprir as regras. A 
imparcialidade durante o jogo fica 
comprometida.” (Dirigente 1) 

 
Na pesquisa bibliográfica que efetuámos, não 
encontrámos registos significativos sobre a temática, 
pelo que, da análise das opiniões resulta a evidência 
de que podem e devem ser tomadas medidas 
conducentes a minorar o efeito dos problemas com a 
constituição das equipas de arbitragem, 
nomeadamente pelo reforço e qualificação da 
formação, ou outras medidas que na subcategoria 
sugestões são apontadas. 
No que diz respeito à valorização da arbitragem, a 
grande maioria dos entrevistados, designadamente 
professores, aqueles mais a par dos regulamentos, são 
da opinião que a mesma não é valorizada como se 
desejaria nos diferentes regulamentos. 
 

“Sinceramente, penso que não é dada muita 
importância, aliás no regulamento quase não há 
nada sobre arbitragem. Na minha opinião a 
arbitragem não tem merecido o destaque que 

Tabela 3 - Categoria Quadro regulamentar. 

Subcategorias Prof 
(NUS) 

Al 
(NUS) 

Ár 
(NUS) 

Dir 
(NUS) 

Aspetos gerais  9 - 6 3 

 
Valorização da 

arbitragem 
 8 - - 1 

 
Cumprimento 

dos 
regulamentos 

 10 - - - 

Sugestões 
 

Regulamentares 9 5 5 3 

Sócio pedagógicas 7 6 5 1 

Total 43 11 16 8 

Nota: NUS = Número de Unidades de Significado 
(US); Prof = Professores; Al = Alunos; Ár = 
Árbitros; Dir = Dirigentes. 
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merecia, acaba por ser relegada para segundo 
plano. Não há quase referências à arbitragem no 
regulamento geral e muito pouco no regulamento 
específico de futsal.” (Professor 7) 

 
Apesar dos nossos entrevistados darem conta da 
pouca valorização, a verdade é que a atividade da 
arbitragem e juízo desportivo tem uma importância 
extraordinária para a realização das diferentes provas 
desportivas, independentemente do contexto onde 
elas ocorram. Os árbitros e os atletas são os únicos 
componentes de qualquer modalidade que 
obrigatoriamente devem estar presentes para ela se 
realizar. Contudo, a tal importância dos árbitros não 
corresponde o mesmo interesse e atenção que é 
dedicado a outros atores do fenómeno desportivo, 
como atletas e treinadores (Gomes & Silvério, 2009). 
Ainda segundo os autores, são escassos os trabalhos 
realizados com árbitros e juízes desportivos, facto que 
já tínhamos constatado. 
Relativamente ao cumprimento dos regulamentos, 
das auscultações realizadas, cujas referências sobre 
esta matéria foram exclusivas dos professores, resulta 
a conclusão que o regulamento é muitas vezes 
violado, sobretudo no que toca ao aspeto que nos 
motiva a realizar este estudo, a arbitragem. 
  

“Há escolas que se têm apresentado sem árbitro. 
Resolvemos a situação com serenidade e 
continuamos, apesar do estipulado no 
regulamento, porque somos todos colegas e está 
tudo bem. Também varia de CLDE para CLDE 
no rigor e na rigidez. Connosco, resolvemos a 
bem e não penalizamos. Quem ganhar, leva os 3 
pontos e não há a derrota administrativa. Os 
alunos não se sentem injustiçados porque não 
sabem do regulamento, só que tem de haver um 
número mínimo de alunos para competir. 
Relativamente a professores muito competitivos, 
há quem faça cumprir o regulamento.” (Professor 
2) 

 
Pelos testemunhos, regista-se que muitas escolas, de 
forma transversal às quatro coordenações locais, não 
apresentam árbitro e a mesa de secretariado não 
funciona de forma regulamentar, situações que 
acarretariam derrota administrativa. Porém, da 
análise às opiniões dos nossos entrevistados resulta a 
conclusão de tais falhas serem geridas com 
leviandade. 
Na nossa opinião, sem recorrer a correntes 
pedagógicas, que desconhecemos, o aspeto 
pedagógico deveria ser mais valorizado e o sistema 
de pontuação poderia valorizar a vertente pedagógica. 
Mais importante do que uma escola, pontualmente, 
não apresentar árbitros, facto que fruto das 
contingências pode acontecer ocasionalmente, seria 
valorizar boas práticas, através da pontuação, tais 
como a disciplina, o comportamento e o fair play. 
No campo das sugestões elencadas para melhoria do 
quadro regulamentar, ressalta a indicação da criação 
de um quadro de árbitros, algo que não está previsto 

no regulamento, mas que, na nossa ótica, poderia 
ajudar a melhorar a qualidade da arbitragem, assim 
houvesse meios. Destacam-se ainda, as questões 
formativas, nomeadamente a referência à falta de 
acompanhamento dos alunos que exercem a 
arbitragem, bem como a sugestão de árbitros 
estagiários do sistema federado terem a oportunidade 
de arbitrar jogos no desporto escolar, algo que traria 
óbvias mais-valias à competição. 
Destacamos ainda, a sugestão de dois professores 
para alteração da pontuação dos encontros, com o 
intuito de valorizar a utilização de mais jogadores e 
desvalorizar o plano competitivo, algo que não está 
relacionado diretamente com a temática estudada, 
mas que traria repercussões positivas na contestação 
de que são alvos os árbitros no decorrer dos jogos. 
Na “Dimensão Estrutura organizacional” 
objetivamos aceder ao entendimento que professores, 
alunos, árbitros e dirigentes têm acerca do 
enquadramento estratégico do desporto escolar e das 
suas estruturas orgânicas, no que ao recrutamento de 
alunos para a arbitragem e a sua formação diz 
respeito. Por força da importância e abrangência 
destas valências, decidimos criar subdimensões 
referentes a cada uma delas, por forma a melhor as 
escalpelizar. Por um lado, abordamos os aspetos 
relativos ao recrutamento de alunos para a 
arbitragem, nomeadamente no que toca a estratégias 
e meios utilizados, a recetividade, as influências e as 
causas de adesão, assim como as discrepâncias 
verificadas em função do género e as suas causas. Por 
outro, escalpelizamos os aspetos relacionados com a 
formação, com uma abordagem ao modelo e à forma 
como é operacionalizado no terreno, cuja qualidade 
influencia toda a atividade do desporto escolar. 
 Na categoria “Adesão” pretendemos analisar os 
aspetos relacionados com a adesão à arbitragem, no 
âmbito do projeto, com o objetivo de percebermos, de 
forma genérica, o perfil dos alunos que aderem e 
quem mais influencia essa decisão (Tabela 4). 
 

Tabela 4 - Categoria Adesão. 
Subcategorias Prof 

(NUS) 
Al 

(NUS) 
Ár 

(NUS) 
Dir 

(NUS) 

Influências 

Professores 
EF 

8 7 4 3 

Colegas 
amigos 

5 3 3 1 

Praticante-
tipo 

Ex-
praticantes 

8 6 5 1 

Árbitros 
federados 

3 3 2  
- 

Total 24 19 14 5 

Nota: NUS = Número de Unidades de Significado 
(US); Prof = Professores; Al = Alunos; Ár = 
Árbitros; Dir = Dirigentes. 

 
Relativamente à influência para a adesão, a grande 
maioria dos entrevistados, de uma forma transversal 
a todos os agentes e independentemente da área 
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geográfica em que exercem funções, referiram o 
professor de educação física ou responsável do 
grupo-equipa. Segundo Soares et al. (2009), o 
professor exerce uma atividade essencialmente 
relacional, cuja qualidade das interações se reflete no 
desenvolvimento de competências sociais e 
académicas dos seus alunos. É portanto 
compreensível, que seja o professor de educação 
física, pois à partida é possuidor de boas 
competências e habilidades sociais, fruto da 
especificidade da sua área e pela contextualização da 
sua disciplina. Adicionalmente, pelo facto de muitas 
vezes ser ele próprio a orientar as práticas do desporto 
escolar, potencia níveis relacionais, de confiança e de 
motivação superiores. 
Os amigos ou colegas de grupo-equipa, pelas ligações 
e relações sociais e pessoais que estes criam entre si, 
assim como pela identificação interpares, são também 
elementos decisivos no processo de motivação para a 
prática desportiva e para a arbitragem em particular. 
Neste quadro, Menezes, Lemos e Rodrigues (2010) 
advogam que o desenvolvimento social das crianças 
e dos jovens parece ser fortemente influenciado pelo 
tipo de relação que ocorre no contexto do grupo de 
pares. No mesmo sentido, no estudo realizado em 
escolas citadinas por Resende et al. (2014) permitiu 
constatar que a maioria dos alunos aderiu ao desporto 
escolar por via de amigos, sendo que no mesmo 
também foram referenciados os professores como 
fonte de incentivo para a participação no projeto. 
As conclusões sobre as influências vão ao encontro 
da conceção de Mota (1993), que é da opinião que o 
professor de Educação Física poderá possuir um 
relacionamento mais próximo dos seus alunos, do que 
qualquer outro docente de outra disciplina. Por outro 
lado, verifica-se igualmente a preponderância dos 
pares, como uma forte influência na prática 
desportiva, tal como Mota e Sallis (2002) referem, em 
função da literatura analisada. 
A recetividade na adesão à prática da arbitragem é 
considerada, de forma quase unânime e transversal a 
todas as CLDE estudadas, como fraca, registando-se 
a falta de opinião, por desconhecimento, por parte de 
dois elementos dos CA. Tal facto não encontra 
explicações na bibliografia pesquisada, no contexto 
do desporto escolar, porém, encontrámos algumas 
razões na abordagem à temática em contexto do 
sistema desportivo federado. Para Reis (2000), os 
responsáveis da arbitragem apontam os problemas de 
recrutamento como um dos principais da área, na 
medida em que não é fácil conseguir candidatos à 
frequência de cursos de árbitros. Relativamente a esta 
questão, Montiel (1998, p. 72) advoga que “quando 
se procura explicar a adesão à arbitragem, pode-se 
elaborar uma longa listagem de motivações: 
afirmação pessoal e prestígio social; atração pelo 
risco, pela competição ou pela modalidade 
desportiva; interesses económicos ou busca de 
qualquer outro tipo de compensações”. 

Como mencionado, são muito escassos os estudos 
sobre o tipo de indivíduos que aderem à arbitragem 
no geral e, no contexto do desporto escolar, 
desconhecemos quaisquer trabalhos ou estudos 
realizados. Ainda assim, e considerando a arbitragem 
como uma componente da prática desportiva, 
podemos enquadrá-la no contexto da adesão ao 
desporto escolar. Nas razões apontados à sua 
frequência, são enunciados o desenvolvimento de 
competências, a afiliação geral, a forma física, a 
competição e o prazer (Marques, 2011). 
Relativamente ao tipo de aluno que adere à 
arbitragem no desporto escolar, segundo os nossos 
entrevistados, existe uma grande variedade, seja por 
que simplesmente querem participar numa atividade 
desportiva, seja por desafio ou outra qualquer 
motivação pessoal, ou por quererem conhecer outras 
realidades. No entanto, o tipo de aluno a que quase 
todos os auscultados se referem são aqueles que, 
sendo ex-praticantes da modalidade, já sem idade que 
lhes permita participar, veem no exercício da 
arbitragem uma forma de estar ligados à mesma. 
Segundo alguns dos nossos entrevistados, também 
aderem à arbitragem alunos que já têm o curso de 
árbitro do sistema federado e que são motivados, 
tanto por professores, como por colegas, para 
participarem, já que garantem alguma qualidade no 
desempenho. 
 

“Noto que há dois tipos de alunos que arbitram 
no DE. Os alunos que já têm curso de árbitros da 
associação e que vão porque sentem que já 
dominam as leis e acabam por sobressair e os 
outros, poucos, que vão pelo desafio por uma 
nova experiência e gostarem da modalidade e já 
terem sido praticantes.” (Árbitro 6) 

 
Na categoria “Género” tentamos percecionar a 
existência de discrepâncias por género no 
recrutamento para a arbitragem no desporto escolar, 
tentando, nos casos em que elas se registam, analisar 
as causas para que tal suceda (Tabela 5). 
 

Tabela 5 - Categoria Género. 

Subcategorias Prof 
(NUS) 

Al 
(NUS) 

Ár 
(NUS) 

Dir 
(NUS) 

Discrepância 
Elevada 6 7 6 2 

Moderada 3 2 - 1 

Causas de 
discrepância 

Preconceitos 7 4 6 3 

Falta de 
gosto pela 
modalidade 

4 2 1 - 
 

Total 20 15 13 6 

Nota: NUS = Número de Unidades de 
Significado (US); Prof = Professores; Al = 
Alunos; Ár = Árbitros; Dir = Dirigentes. 

 
O nosso estudo deixa bem evidente a elevada 
discrepância entre alunos do sexo masculino e 
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feminino, na adesão à arbitragem, com destaque para 
as opiniões de alunos e árbitros, que são quase 
unânimes nessa constatação. Este facto vai ao 
encontro dos vários estudos realizados no âmbito da 
prática desportiva, quanto às diferenças de género, os 
quais revelam que há uma tendência para uma maior 
participação masculina face à feminina. Segundo as 
teorias feministas (Bryson, 1994; Messner, 1994, 
citados por Marivoet, 2003, p. 62),  

 
“a menor participação feminina no desporto 
deve-se ao facto deste ser marcado pela 
dominação hegemónica da cultura masculina. 
Quando se trata de desporto de competição, 
intenso e organizado, as assimetrias entre os 
sexos aumentam drasticamente, sendo este um 
espaço marcadamente masculino”. 

 
Apesar do desporto e da atividade física serem 
reconhecidos como sendo ferramentas para eliminar 
os estereótipos de género socialmente construídos, a 
incorporação da mulher no âmbito desportivo é lenta 
e difícil. O afastamento da mulher, da prática 
desportiva, deveu-se não só a causas sociais, dada a 
posição frágil da mulher na sociedade e ao papel que 
esta lhe atribui, mas também a causas relacionadas 
com a própria natureza da atividade desportiva 
(Costa, 2004). Os nossos entrevistados são 
claramente da opinião da existência de discrepância 
na adesão por género e as opiniões são consensuais 
aos quatro tipos de agentes inquiridos. 
 

“Há uma grande discrepância na adesão por 
género e eu sei bem porque tento convencer 
muitas alunas a irem para a arbitragem, tanto no 
DE, como no núcleo de árbitros e não consigo. 
Existe muito mais adesão por parte de alunos do 
sexo masculino.” (Árbitro 4) 

 
As causas para a discrepância verificada, de acordo 
com as opiniões recolhidas são, fundamentalmente, 
os preconceitos e o gosto pela modalidade, no caso 
das alunas, o menor gosto. Os nossos entrevistados 
referem que, culturalmente, os alunos do sexo 
masculino estão mais familiarizados com os 
desportos coletivos, nomeadamente o futebol e as 
suas variantes. Destaca-se que praticamente não há 
referência ao gosto pela arbitragem, já que o exercício 
desta é, segundo algumas opiniões recolhidas, uma 
forma de ter algum contacto com a modalidade que 
apreciam. 
Os resultados revelam um consenso nos quatro tipos 
de agentes auscultados e são um indicador que ainda 
persistem alguns valores culturais associados à 
prática desportiva feminina, como o do desporto 
masculinizar as mulheres (Costa, 2004). 
Na categoria “Processo de recrutamento” procuramos 
percecionar a forma como se processa o recrutamento 
para a arbitragem nas escolas, designadamente ao 
nível das estratégias utilizadas. Paralelamente, 
procuramos perceber se há da parte das associações 
distritais de futebol das áreas geográficas estudadas, 

estratégias para recrutamento nas escolas e, de forma 
particular, no desporto escolar. Por fim, apontamos 
sugestões de melhoria do recrutamento, resultantes 
das opiniões dos nossos entrevistados (Tabela 6). 
 

Tabela 6 - Categoria Processo de recrutamento. 

Subcategorias Prof 
(NUS) 

Al 
(NUS) 

Ár 
(NUS) 

Dir 
(NUS) 

Estratégias 
Contacto direto 7 8 2 3 

Inscrições 2 - 6 - 

Sugestões 

Quadro de 
árbitros 2 - 3 - 

Sessões com 
árbitros 7 6 6 3 

Oferta de 
equipamento 3 4 - 2 

Total 21 18 17 8 

Nota: NUS = Número de Unidades de Significado 
(US); Prof = Professores; Al = Alunos; Ár = 
Árbitros; Dir = Dirigentes. 
 
Pelos depoimentos recolhidos, não há uma estratégia 
de recrutamento formal, mas antes, e de uma forma 
transversal às quatro CLDE, uma estratégia de 
contacto direto dos professores de educação física, ou 
responsáveis dos grupos-equipa, seguida da abertura 
de inscrições, esta em bastante menor escala. Registe-
se, com alguma curiosidade e talvez fruto do 
afastamento da realidade escolar, que os árbitros 
auscultados consideraram como estratégia mais 
eficaz, a abertura de inscrições, em dissonância com 
a maioria das opiniões recolhidas. Fica também 
patente que o contacto direto dos professores se 
dirige, de uma forma muito particular, a alunos que já 
tenham praticado a modalidade e que já não têm idade 
para o continuar a fazer. 
 

“Não se pode dizer que existe um recrutamento 
propriamente dito. De ano para ano, vamos 
convidando alguns miúdos que tenham mais 
habilidade, que já jogaram futebol e que pela sua 
idade já não podem participar no quadro 
competitivo, mas como gostam da modalidade, 
vão ficando… Convidamos então esses alunos 
mais velhos, mais motivados. Aparecem sempre 
alunos que tenham deixado a modalidade em 
termos de quadro competitivo, conhecem as 
regras e enquadram-se bem. Não há formação, 
nem meios de divulgação, é o contacto com o 
professor, sobretudo os mais velhos, que 
conhecem bem os alunos, que os faz aderir ao 
processo.” (Professor 6) 

 
Relativamente às estratégias de recrutamento dos 
conselhos de arbitragem das ADR, levadas a efeito 
nas escolas, considerado por Reis (2000) o local por 
excelência onde se devem aproveitar para o setor da 
arbitragem, pelos mais variados motivos, 
encontramos três posicionamentos completamente 
distintos. O CA da AF Guarda sem estratégia, uma 
vez que não tem tido da parte das escolas recetividade 
aos seus intentos, a AF Viseu já ensaia estratégias de 
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recrutamento na escola, reconhecendo esta como a 
principal fonte de recrutamento para os seus cursos de 
formação inicial e, por fim, a AF Vila Real, que 
parece não ter problemas com o recrutamento de 
jovens árbitros, demonstra não ter interesse em fazê-
lo nas escolas. 
As sugestões de recrutamento foram muito variadas, 
mas as respostas que mais frequência tiveram 
relacionam-se com a realização de sessões de 
recrutamento com a presença de árbitros federados ou 
técnicos de associações e, em menor número, com a 
necessidade de incentivos, nomeadamente da oferta 
de material. As sessões de recrutamento com 
especialistas são apontadas, de uma forma transversal 
pelos agentes envolvidos no estudo, mas destaca-se a 
frequência de sugestões de oferta de material de 
arbitragem, sobretudo por parte dos alunos, para 
quem essas medidas fariam os participantes sentirem-
se mais desportistas. 
Pensamos que as duas sugestões mais apontadas no 
nosso estudo são pertinentes e perfeitamente 
exequíveis, tanto a realização de sessões de 
recrutamento com árbitros federados, de preferência 
categorizados, para que possam ser modelos e deem 
a conhecer as particularidades da arbitragem, como a 
oferta de equipamentos, para que os árbitros possam 
sentir-se mais motivados e com a noção de pertença a 
uma equipa, aquela que é responsável pelo desenrolar 
do jogo e, sem a qual, não se pode realizar. 
Na categoria “Modelo de formação” pretendemos 
obter informações sobre o modelo de formação da 
arbitragem, na modalidade de futsal, e o seu nível de 
adequação, em função da exigência do quadro 
competitivo do desporto escolar. No seguimento do 
diagnóstico, tentamos enumerar sugestões para a 
melhoria do processo (Tabela 7). 
 

Tabela 7 - Categoria Modelo de formação. 

Subcategorias Prof 
(NUS) 

Al 
(NUS) 

Ár 
(NUS) 

Dir 
(NUS) 

Nível de 
preparação 

Ajustado 2 3 1 - 

Desajustado 7 5 4 - 

Sugestões 

Formação 
especializada 7 6 6 3 

Formação 
Inovadora 5 4 3 - 

Acompanhamento 3 3 4 1 

Total 24 21 18 4 

Nota: NUS = Número de Unidades de Significado 
(US); Prof = Professores; Al = Alunos; Ár = Árbitros; 
Dir = Dirigentes. 
 
De acordo com as opiniões recolhidas, e destacando 
que os dirigentes dos CA não emitiram opinião por 
desconhecimento, o modelo de formação vigente não 
corresponde às exigências, sendo que professores e 
alunos, possuidores de melhor conhecimento do 
projeto, consideram que a formação ministrada não 

vai ao encontro do nível de exigência do quadro 
competitivo 
 

“O modelo, na minha opinião, fica muito aquém 
das necessidades e vemos muitos árbitros sem 
preparação que, por vezes, causam problemas nas 
concentrações. São muito escassas as horas de 
formação, não existem documentos orientadores 
e o acompanhamento que existe é apenas feito 
pelos professores da escola, que não têm grandes 
conhecimentos.” (Professor 2) 

 
A constatação que o modelo de formação não 
corresponde às necessidades e nível de exigência foi 
igualmente reconhecido pelo Gabinete Coordenador 
do Desporto Escolar (GCDE), que sentiu a 
necessidade, a partir do ano letivo 2010/2011, de 
reformular o Regulamento Específico da Formação 
de Alunos Juízes/Árbitro, uma vez que se entendeu 
que este setor emprestava uma reduzida contribuição 
para a melhoria da qualidade do desempenho 
desportivo nas fases regionais e nacionais do desporto 
escolar. Considerou o GCDE que, apesar do 
investimento e empenho da estrutura do desporto 
escolar, as competências dos alunos árbitros, que 
frequentavam os níveis regionais e nacionais de 
formação, não acompanhavam a evolução verificada 
no nível de jogo dos grupos-equipa. 
A constatação desses factos implicou o 
aprofundamento da avaliação do modelo visando o 
estabelecimento de um plano de melhoria. No 
entanto, tal plano parece tardar em dar frutos, talvez 
motivado pelo retrocesso do investimento económico 
do estado no ensino. De facto, em função das 
dificuldades financeiras que o país passou, com a 
necessidade de ser intervencionado 
internacionalmente, facto que implicou cortes 
orçamentais no Ministério da Educação e, 
consequentemente, no desporto escolar. Os 
professores viram diminuir a carga horária de cada 
grupo-equipa de quatro tempos para três horas, facto 
que a juntar a orientações dos órgãos de gestão para 
aposta em algumas disciplinas consideradas mais 
nucleares, podem ajudar a explicar as deficiências na 
formação ministrada. 
As sugestões de formação foram muito variadas, mas 
as respostas que mais frequência tiveram relacionam-
se com a realização de formação com carácter 
inovador, com um acompanhamento e assessoria 
durante o ano letivo e, sobretudo, sugestões para uma 
formação com técnicos especializados, destacando-se 
nesta subcategoria a frequência de respostas dos 
árbitros, unânimes quanto à importância da mesma. 
Os nossos entrevistados destacam a necessidade de 
haver uma formação especializada, ministrada por 
agentes com conhecimentos na área, sejam eles 
professores com formação específica, ou técnicos de 
arbitragem de associações de futebol ou núcleos de 
árbitros. Os agentes auscultados também destacam a 
importância de utilização de meios mais inovadores 
na formação inicial, sobretudo professores e alunos, 
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com a utilização de meios audiovisuais que 
permitissem assistir a situações práticas. 
 

“A participação de técnicos, sejam eles árbitros, 
pessoas ligadas à arbitragem, seria sempre 
importante. Sugeria também material para 
formação, porque estamos limitados aos livros de 
leis de jogo, pelo que outro tipo de suporte de 
apoio à formação mais motivante, por exemplo 
audiovisual, seria essencial.” (Professor 7) 

 
Em função das respostas obtidas, julgamos que há 
várias sugestões que fazem sentido e poderiam 
contribuir para a melhoria geral da formação e, em 
função disso, melhorar também o nível geral das 
competições do desporto escolar. Pelo exposto, 
parece-nos fazer sentido a criação da figura do 
treinador do árbitro, algo já defendido por Pires 
(2007), segundo quem, tal medida permitiria 
melhorar o desempenho do árbitro, já que 
possibilitava a preparação de um jogo ou competição, 
e a correção de erros, através da análise às 
performances. 
Essa medida parece-nos fazer sentido, tanto mais que, 
no desporto escolar, o professor responsável pelo 
árbitro é o mesmo do grupo-equipa, pelo que é muito 
difícil conseguir-se focar, ao mesmo tempo, nos 
desempenhos de jogadores e árbitro. 
Na categoria “Formação escola” procuramos captar a 
forma como o modelo de formação do desporto 
escolar é operacionalizado na formação inicial, 
levada a cabo nas escolas. Por outro lado, 
pretendemos percecionar se há participação de 
técnicos externos especializados nesse processo e, se 
tal facto constituiria uma mais-valia no processo 
(Tabela 8). 
 

Tabela 8 - Categoria Formação escola. 

Subcategorias Prof 
(NUS) 

Al 
(NUS) 

Ár 
(NUS) 

Dir 
(NUS) 

Operacionalização 
Efetiva 1 1 - - 

Básica 4 3 1 - 

Inexistente 3 4 3 - 

Participação nas 
sessões de treino 

Regular 2 1 - - 

Parcial 3 2 1 - 
Sem 

participação 3 5 2 - 

Total 16 16 7 - 

Nota: NUS = Número de Unidades de Significado (US); 
Prof = Professores; Al = Alunos; Ár = Árbitros; Dir = 
Dirigentes. 
 
Na sequência das opiniões e conclusões retiradas das 
deficiências do modelo de formação, facilmente se 
entenderá que o processo de formação, ao nível 
escola, estará longe de ser o desejado. Sobre este, as 
respostas dos nossos entrevistados variam, 
fundamentalmente, entre a ligeireza e carácter básico 
dos cursos ministrados e a constatação que nem 
sequer é feita qualquer formação, facto transversal às 

quatro CLDE estudados, sem diferenças 
significativas entre eles. Destaque-se que a propósito 
desta categoria, os dirigentes dos CA não emitiram 
opinião, por desconhecimento, o mesmo se tendo 
verificado com alguns árbitros. Ainda assim, faz 
sentido destacar que os árbitros que conhecem o 
projeto, destacaram a ausência de formação. 
 

“Nas escolas por onde passei nem sempre era 
dada formação. Quase nunca... Os árbitros 
passavam de um ano para o outro ou então 
arranjavam-se árbitros federados. Noutras em 
que estive havia sessões teóricas da formação 
inicial dirigidas por professor do grupo, mas de 
uma forma muito leve, até porque não havia 
muitos alunos para frequentarem.” (Professor 6) 

 
A participação nas sessões de treino é uma das 
premissas para uma formação que se preconiza como 
contínua. No entanto, pela auscultação das opiniões, 
percebe-se que, de uma forma geral e transversal às 
quatro CLDE alvo da nossa análise, tal não sucede. 
Segundo os nossos entrevistados, a maioria dos 
alunos não participa nas sessões de treinos, sendo as 
referências mais significativas dos alunos e dos 
árbitros que também exercem funções no desporto 
escolar. A participação parcial também tem 
referências significativas, sendo que a participação 
regular é apenas referenciada por professores. À 
semelhança da análise ao modelo de formação, 
também em relação a esta categoria, responsáveis dos 
CA e alguns árbitros não emitiram opinião por 
desconhecimento. 
Ainda relativamente ao modelo de formação do 
desporto escolar e ao facto deste prever e sugerir a 
participação de técnicos especializados de arbitragem 
no processo de formação, a verdade é que nas quatro 
CLDE focos do nosso estudo tal não sucede. Apesar 
de todos os entrevistados destacarem a importância 
que a participação de tais técnicos teria na qualidade 
de formação, a verdade é que todos eles, 
independentemente da área geográfica, reconhecem 
que não havia qualquer participação externa na 
formação ministrada na escola. 
O documento orientador do desporto escolar “Jogar 
pelo Futuro, Medidas e Metas para a Década” 
(Ministério da Educação 2003, p. 19) define que:  
 

“a estratégia global do desporto escolar deverá 
desenvolver-se num triângulo com as federações 
desportivas, as autarquias e a comunidade 
educativa. No que diz respeito ao relacionamento 
com as federações desportivas, serão 
desenvolvidas iniciativas globais e específicas, 
junto dos diversos agentes do subsistema 
desportivo federado, no sentido de ver 
estabelecida uma necessária articulação 
ideológica, de suporte à indispensável 
cooperação a concretizar.” 
 

 Apesar de, estrategicamente, através dos vários 
documentos orientadores, nomeadamente naquele 
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que rege a formação de juízes/árbitros, se considerar 
imprescindível a parceria com o movimento 
associativo, considerando que as várias fases da 
formação deverão ser, sempre que possível, 
preparadas, dinamizadas e efetivadas, num trabalho 
conjunto entre as estruturas do desporto escolar e as 
associações e/ou federações de modalidades, na 
prática, verifica-se que as mesmas são pouco 
valorizadas e o potencial formativo negligenciado, 
designadamente na modalidade alvo do nosso estudo. 
Consideramos, pois, que para uma melhoria de todo 
o processo de formação é necessário passar à prática 
as diretrizes estabelecidas e aproveitar as mais-valias 
que a participação de técnicos especializados, 
nomeadamente aqueles que exercem funções nas 
associações distritais ou núcleos de árbitros locais, 
podem emprestar à formação da arbitragem no 
desporto escolar. 
Na “Dimensão Significado Social” analisamos os 
diversos aspetos sociais e formativos decorrentes da 
prática da arbitragem no contexto do desporto 
escolar. Adicionalmente, pretendemos captar os 
estímulos e constrangimentos decorrentes do 
exercício da atividade, assim como percecionar o tipo 
de aprendizagens e experiências que a mesma 
propicia. 
Na categoria “Aspetos formativos” pretendemos 
percecionar as características e traços de 
personalidade mais valorizados no exercício da 
arbitragem, bem como, captar o entendimento dos 
agentes auscultados, sobre o contributo formativo da 
mesma e, nela, que competências consideram ser as 
mais desenvolvidas (Tabela 9). 
 

Tabela 9 - Categoria Aspetos formativos. 

Subcategorias Prof 
(NUS) 

Al 
(NUS) 

Ár 
(NUS) 

Dir 
(NUS) 

Características 
valorizadas 

Imparcialidade 7 6 6 2 

Autoridade/liderança 5 3 4 1 

Condição física 1 2 1 - 

Competências 
desenvolvidas 

Sócio afectivas 8 6 4 1 

Cognitivas 3 2 2 2 

Motoras 1 3 1 - 

Total 25 22 18 6 

Nota: NUS = Número de Unidades de Significado 
(US); Prof = Professores; Al = Alunos; Ár = Árbitros; 
Dir = Dirigentes. 
 
Da auscultação dos agentes participantes no nosso 
estudo, independentemente das funções que exercem, 
resulta a valorização atribuída, fundamentalmente, a 
três características tidas como essenciais no exercício 
da arbitragem: a imparcialidade, referida por quase 

todos os inquiridos, seguida da autoridade/liderança 
e, também a condição física, esta sobretudo referida 
por parte dos alunos. 
 

“Um árbitro deve ser líder, mostrar liderança, ter 
uma boa autoestima, elevada, para saber lidar 
com as situações que vão aparecer, deve ter uma 
boa condição física e mostrar imparcialidade 
durante o jogo.” (Árbitro 4) 

 
As opiniões dos nossos entrevistados, não tendo sido 
encontrada literatura relacionada com o desporto 
escolar, estão em linha com estudos sobre o 
desenvolvimento de aspetos gerais da prática do 
desporto escolar, tal como aquele realizado por Pina 
(1997) que evidencia o desenvolvimento da 
autonomia, responsabilidade e sentido crítico. No 
campo da arbitragem, num contexto geral, Reis 
(2005, p. 57) advoga que “as quatro qualidades 
fundamentais de um árbitro são: honestidade e 
imparcialidade, com um sentido de justiça apurado; 
conhecimento aprofundado das leis do jogo e 
domínio perfeito das mesmas; adequada preparação 
física e personalidade forte e equilibrada”. 
Em consonância com os resultados obtidos, no 
âmbito de um estudo sobre árbitros de futebol de 11, 
Sarmento, Marques, e Pereira (2015) constataram que 
os valores éticos e deontológicos surgem como uma 
importante representação do significado de 
arbitragem. Os autores dão ainda conta da 
importância atribuída aos valores como a idoneidade, 
isenção, responsabilidade, respeito e dignidade, mas 
igualmente a aspetos de ordem física, psicológica e 
de conhecimento das leis de jogo, alguns destes 
apontados pelos nossos entrevistados. 
Relativamente ao contributo formativo da prática da 
arbitragem no desporto escolar, os nossos inquiridos 
são unânimes em considerar a importância da mesma 
na formação integral do jovem árbitro, destacando de 
forma generalizada e transversal aos quatro agentes 
auscultados, o desenvolvimento de competências 
sócio afetivas, das competências motoras e, em 
menor número, das competências cognitivas. 
 

“Sim, sem dúvida que contribui. Um árbitro tem 
de saber liderar, portanto tem de ser uma pessoa 
calma, sensata, saber estar, ter comportamentos 
dignos, porque tem muita gente a vê-lo, a 
observá-lo. Isso acarreta um grande 
desenvolvimento pessoal... Competência, em 
particular, destaco a responsabilidade. Um árbitro 
tem muitas responsabilidades, não só a 
preparação do jogo, como antes do mesmo com 
as questões burocráticas e também no final do 
jogo também com o preenchimento de relatórios 
e fazê-los chegar às entidades dentro dos prazos 
estabelecidos.” (Dirigente 3) 

 
A generalidade dos entrevistados valoriza, 
essencialmente, os aspetos sócio afetivos, justificados 
por ser um projeto que promove a integração escolar, 
os hábitos regulares de prática desportiva e o 
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desenvolvimento social e relacional dos alunos 
(Brandão, 2010). A este propósito, Silva (1999) refere 
a importância e o potencial que o desporto escolar 
revela na capacidade de promoção da formação 
integral do indivíduo, nomeadamente nos aspetos 
sociais e emocionais. Segundo este autor, o desporto, 
em geral, e o desporto escolar, em particular, são 
meios que proporcionam ao aluno a possibilidade de 
aperfeiçoar as suas competências sociais, morais e 
emocionais, nomeadamente o caráter, o espírito de 
grupo e de entreajuda, a capacidade de sacrifício e a 
transposição de adversidades. 
Pelo exposto, constatamos que o desporto escolar e a 
prática da arbitragem no seu seio, pode ter contornos 
de enorme relevância na formação integral dos 
participantes, na medida em que possibilita e potencia 
o desenvolvimento de competências sociais, motoras, 
cognitivas, relacionais e pessoais. 
Na categoria “Estímulos” pretendemos identificar as 
motivações que os alunos encontram no exercício da 
arbitragem, considerando que o árbitro desempenha 
as suas funções num quadro de prática desportiva em 
concreto (Tabela 10). 
 

Tabela 10 - Categoria Estímulos. 

Subcategorias Prof 
(NUS) 

Al 
(NUS) 

Ár 
(NUS) 

Dir 
(NUS) 

Intrínsecos 6 8 6 3 

Extrínsecos 5 4 4 1 

Total 11 12 10 4 

Nota: NUS = Número de Unidades de 
Significado (US); Prof = Professores; Al = 
Alunos; Ár = Árbitros; Dir = Dirigentes. 

 
Os nossos entrevistados, de uma forma transversal, 
independentemente das funções exercidas e da área 
geográfica, apontam as motivações intrínsecas, 
nomeadamente o gosto pela modalidade, mais do que 
propriamente o exercício da arbitragem, como as 
mais relevantes para a prática da arbitragem, ainda 
que considerem que as motivações extrínsecas 
também são significativas, designadamente a 
oportunidade de conviverem com colegas. 
  

“Os estímulos são o gosto pela modalidade e 
muitas vezes não terem idade para o escalão e 
assim podem acompanhar os colegas quando vão 
às concentrações. Alguns pelo prazer de puderem 
ser protagonistas.” (Professor 4) 

 
Os resultados obtidos vão ao encontro de estudos 
realizados, no âmbito do sistema federado, onde os 
sujeitos investigados revelaram que a sua orientação 
para a prática da arbitragem decorre não da influência 
de apenas um motivo, mas sim de um conjunto de 
vários motivos (Fonseca, 1995; Pacheco, 2006). Na 
mesma linha do nosso estudo, segundo a opinião de 
Barbosa, Ferreira, e Neto (2014) os motivos 

intrínsecos são mais importantes do que os motivos 
extrínsecos, no exercício da arbitragem. 
Os motivos mais importantes estão intimamente 
relacionados com os aspetos motivacionais 
intrínsecos. Na opinião de Pacheco (2006), o gosto 
pela prática ou modalidade, trabalhar em equipa e 
ultrapassar desafios apresentam-se como motivos 
mais duradouros e persistentes. Relativamente aos 
motivos extrínsecos destaca-se o caráter socializador 
da atividade que, segundo Santos (2009) permite que 
“alunos, professores e demais pessoas envolvidas 
neste fenómeno, de diferentes escolas, se conheçam, 
confraternizem e estreitem relações recíprocas de 
amizade e franco convívio” (p. 9). 
Na categoria “Constrangimentos” pretendemos 
identificar os constrangimentos que os alunos 
encontram no exercício da arbitragem, considerando, 
uma vez mais, que o árbitro desempenha as suas 
funções num quadro da prática desportiva em 
concreto. Na identificação dessas dificuldades, 
percebemos que os motivos de constrangimentos são 
basicamente os mesmos que ditam o abandono, pelo 
que os analisaremos de forma paralela (Tabela 11). 
 

Tabela 11 - Categoria Constrangimentos. 

Subcategorias Prof 
(NUS) 

Al 
(NUS) 

Ár 
(NUS) 

Dir 
(NUS) 

Conflito de 
horários 7 3 3 2 

Preconceitos 6 3 6 3 

Desmotivação 2 4 3 1 

Total 15 10 12 6 

Nota: NUS = Número de Unidades de 
Significado (US); Prof = Professores; Al = 
Alunos; Ár = Árbitros; Dir = Dirigentes. 

 
As razões identificadas pelos nossos inquiridos são, 
de uma forma geral, os preconceitos com que a figura 
do árbitro é culturalmente associada, a imagem de 
“réu”. Os preconceitos no geral, consubstanciados 
nos problemas dos insultos são, em particular, 
bastante referenciados pelas entrevistadas do sexo 
feminino e pelos árbitros federados. Tais episódios 
conduzem a uma desmotivação para a atividade, 
sendo esta razão a mais referenciada pelos alunos 
participantes no estudo, independentemente da área 
geográfica. 
 

“Talvez a desmotivação pessoal pelas palavras e 
“nomes” que se ouvem seja a principal razão. Por 
vezes também os pais chatearem na altura dos 
testes, para estudarem e não perderem tempo.” 
(Aluno1) 

 
 Foram também apontados como constrangimentos 
significativos, os horários e o conflito destes, tanto 
com os estudos, que se manifesta na pressão dos pais 
ou mesmo dos professores/diretores de turma, como 
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com a ausência de transportes que possibilitem a 
presença em treinos e competições. Este último facto 
é particularmente sensível nas áreas geográficas das 
CLDE alvos do nosso estudo, na medida em que estes 
são eminentemente rurais. 
Apesar do contexto ser totalmente distinto, as razões 
apontadas estão em linha com algumas que Sarmento, 
Marques, e Pereira (2015),num estudo com árbitros 
de futebol de 11 apontam, sobretudo os 
comportamentos agressivos de dirigentes e público e 
as dificuldades de conciliação com a vida familiar e 
profissional, neste caso com a vida académica. 
Percebe-se que a falta de acompanhamento da 
atividade, que conduz à desmotivação, é outro dos 
fatores que constitui constrangimento e é causa de 
abandono, na medida em que os alunos não têm 
feedback do seu desempenho e sentem-se 
desvalorizados. 
Na “Dimensão Articulação desporto escolar e sistema 
federado”, a última do nosso estudo, procuramos 
percecionar a interação verificada entre os dois 
sistemas, com base nos programas de parcerias 
existentes ou previstos. Concomitantemente, 
tentamos entender em que medida se verifica a 
deteção e encaminhamento de talentos de um sistema 
para o outro e se há influência do exercício da 
arbitragem, no desporto escolar, na opção pela 
continuação da mesma, no âmbito do sistema 
federado. Por fim, analisamos propostas de sugestões 
para uma efetiva articulação entre ambos os sistemas, 
com o superior interesse da melhoria geral da 
arbitragem. 
Na categoria “Programas de parcerias” verificamos a 
existência de programas de parcerias entre as quatro 
CLDE do desporto escolar alvos do nosso estudo, 
com as três ADR de futebol das áreas geográficas em 
que estão inseridas. Adicionalmente, analisamos se, 
entre esses organismos, tem lugar a deteção e 
encaminhamento de alunos com potencial na 
arbitragem e, tentamos percecionar, em que medida a 
prática da atividade no desporto escolar influência a 
opção por uma carreira no sistema federado (Tabela 
12). 
 

Tabela 12 - Categoria Programas de parcerias. 
Subcategorias Prof 

(NUS) 
Al 

(NUS) 
Ár 

(NUS) 
Dir 

(NUS) 
Deteção e 
encaminhamento de 
valores 

Verificada 2 1 - 1 

Inexistente 9 8 7 2 

Influência da prática 
na opção por carreira 

Decisiva 5 4 2 1 
Sem 
influência 11 6 5 3 

Total 27 19 14 7 

Nota: NUS = Número de Unidades de Significado (US); 
Prof = Professores; Al = Alunos; Ár = Árbitros; Dir = 
Dirigentes. 

 
Relativamente às parcerias existentes entre ambos os 
sistemas, os agentes auscultados, independentemente 
da CLDE onde exercem funções e respetivas ADR 
que tutelam a atividade nos distritos correspondentes, 
na sua grande maioria e de uma forma transversal, 

consideram que não conhecem programas de 
parcerias estabelecidos entre os dois sistemas. 
Verifica-se também, que os árbitros federados que 
exercem ou o fizeram em ambos os sistemas, que 
participaram no nosso estudo, nunca beneficiaram de 
quaisquer programas. Ainda assim, a grande maioria 
dos inquiridos é a favor da implementação das 
mesmas, destacando a importância que tais medidas 
podem ter para a melhoria da arbitragem, no geral. 
Apesar do quadro geral ser de completa 
desarticulação, alguns elementos auscultados, 
nomeadamente alguns árbitros e dirigentes, referem a 
existência de esboços de programas, designadamente 
a elaboração, por parte da FPF, do Plano Nacional de 
Recrutamento. Os professores ouvidos voltam a 
destacar a importância que as parcerias teriam ao 
nível do processo formativo. 
 

“Não conheço, mas considero benéfico. Só se 
pode ter uma formação adequada e de qualidade 
com bons formadores, com conhecimento da 
causa e que estão dentro da própria arbitragem. 
Eu como professor conheço as regras e não posso 
dar só formação de árbitros. Se calhar um árbitro 
faz aquilo que eu faço com alguma “dificuldade”, 
que é dar a formação, já um árbitro federado ou 
um técnico sabe perfeitamente o que vai fazer 
porque tem conhecimento, experiência e dará a 
formação com facilidade, alertando as pessoas 
que têm mais dificuldades. Quem vive mais 
facilmente explica, ensina, transmite…” 
(Professor 2) 

 
As opiniões recolhidas põem em evidência a 
desarticulação entre ambos os sistemas, na área da 
arbitragem. Parece-nos evidente que os responsáveis 
de ambos os sistemas estão longe de se olharem como 
parceiros no mesmo interesse, de forma a promover e 
criar, por parte de muitas das federações ou 
associações, no caso específico do nosso estudo, as 
ADR de futebol, mecanismos que incentivem e 
facilitem a articulação com o desporto escolar, e que 
não passem de iniciativas pontuais com pouca 
expressão. Afigura-se fundamental a promoção de 
uma efetiva e duradoura política nacional e 
integradora de desenvolvimento desportivo. O 
desporto escolar apresenta argumentos de elevado 
valor que, a serem aproveitados, em parceria com o 
sistema federado, permitiriam recolher bastantes 
dividendos. 
No cenário de articulação que se impõe, não pode ser 
negligenciado o facto de o desporto escolar dispor do 
maior parque desportivo nacional e de fazerem parte 
do seu quadro de recursos humanos, um elevadíssimo 
número de técnicos especialistas em pedagogia e 
didática das atividades desportivas, bem como de 
muitos especialistas em diversas modalidades. 
Concomitantemente, e não menos importante, dispõe 
de um enorme campo de recrutamento, cujos 
indivíduos passam uma significativa parte do dia e da 
semana em contacto com as instalações e técnicos, 
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não necessitando de se deslocarem do seu “habitat” 
para praticar desporto. 
No que diz respeito à influência da participação na 
atividade no desporto escolar, como decisiva na 
opção pelo exercício da mesma, no sistema federado, 
as opiniões dos nossos entrevistados variam e, 
relativamente às respostas dos principais 
interlocutores neste domínio, os alunos, verifica-se 
que há quem pretenda enveredar por carreira, quem 
pondera tal hipótese e quem põe de parte essa 
possibilidade, não se verificando diferenças 
significativas em função da área geográfica. 
Nesta relação entre desporto escolar e sistema 
federado, outro dos aspetos de grande premência é a 
deteção e encaminhamento de talentos, de um sistema 
para o outro, designadamente do desporto escolar 
para o sistema federado, num contexto de opção por 
uma carreira desportiva, após o percurso escolar. Os 
nossos entrevistados, nomeadamente os professores, 
aqueles que têm um papel fundamental neste campo, 
consideram que, salvo raras exceções, não há 
encaminhamento, apesar de reconhecerem que, em 
alguns casos, já detetaram alunos com valor. 
 

“Sim, ao longo destes anos já detetei alguma 
qualidade em alguns alunos. Acabei por não 
encaminhar nenhum porque a vida de professor 
não o permitiu: ou era colocado noutra escola no 
final do ano e não consegui dar seguimento a essa 
situação ou outros alunos, por não se conseguir 
dar seguimento, acabaram por se desinteressar.“ 
(Professor 8) 

 
Apesar da constatação que, de uma forma geral, em 
todos as CLDE e correspondentes ADR, não há 
encaminhamento de alunos para o sistema federado, 
Garcia (2005, p. 5) considera que o “desporto escolar 
poderia assumir-se como um enorme viveiro de 
potenciais desportistas de elevado nível”, numa 
alusão a praticantes de uma modalidade, mas que se 
pode enquadrar no exercício da arbitragem. Na 
mesma linha, Soares (2009, p. 77) defende “uma forte 
ligação da escola ao desporto na sociedade e o 
desporto escolar como um viveiro de formação de 
praticantes para o desporto federado”. 
Na categoria “Sugestões de articulação”, a última do 
nosso estudo, analisamos propostas de articulação 
entre o desporto escolar e o sistema federado (Tabela 
13). 
Foram várias as sugestões recolhidas, quase todas 
relacionadas com o aspeto da formação, 
independentemente das funções exercidas, 
defendendo os nossos inquiridos, de uma forma 
transversal a todas as áreas geográficas, a necessidade 
de esta ser especializada, com a presença de técnicos 
federativos na escola. Nota de registo para as opiniões 
dos árbitros federados, que defendem que essa 
formação na escola pode ser ministrada por 
elementos dos seus núcleos que têm, por parte das 
associações distritais de futebol legitimidade para 

exercerem essas funções, sendo mais próximos e 
conhecedores do meio. 
 

Tabela 13 - Categoria Sugestões de articulação. 
Subcategorias Prof 

(NUS) Al (NUS) Ár 
(NUS) 

Dir 
(NUS) 

Formação 
especializada 7 5 6 3 

Quadro misto 3 2 2 1 
Diversas 2 1 4 - 
Total 12 8 12 4 

Nota: NUS = Número de Unidades de Significado 
(US); Prof = Professores; Al = Alunos; Ár = 
Árbitros; Dir = Dirigentes. 

 
“As escolas têm tudo à volta delas para 
chamarem os núcleos e as associações e criarem 
parcerias lucrativas para os alunos. Seria benéfico 
para o recrutamento, a formação, a criação de 
estímulos para os jovens seguirem a arbitragem e 
até para a evolução do desporto escolar.“ (Árbitro 
5) 

 
As várias sugestões apresentadas apontam no sentido 
de romper com o distanciamento entre o desporto 
escolar e o sistema federado. A este propósito, o 
Programa de Desporto Escolar destaca a importância 
desta relação, ao incluir nos seus objetivos 
específicos a necessidade de “Reforçar as parcerias 
entre desporto escolar e outros agentes desportivos, 
incluindo associações locais, autarquias e o desporto 
federado” (p. 9). Consideramos que na salvaguarda 
de todo o sistema desportivo, que possibilite uma 
verdadeira formação desportiva, há necessidade de 
“aperfeiçoar os modelos organizacionais e cortar com 
rotinas e conservadorismos instalados” (Constantino, 
2006, p. 22). 
Nesta perspetiva, defendemos a necessidade de serem 
estabelecidas pontes de comunicação entre os dois 
sistemas, no sentido de se clarificarem e fortalecerem 
as relações e se rentabilizarem os meios, posição que 
está em consonância com o defendido por Pires 
(1990, p. 82), “O que é necessário é reconhecer que 
cada um destes sistemas é válido, cada um deles 
cumpre a sua missão”. Sobral (1991) vai mais longe 
e defende a ideia duma intervenção do estado que 
implique, ao mesmo tempo, duas consequências: a 
implantação efetiva e pedagogicamente coerente do 
desporto na escola e a salvaguarda do desporto 
juvenil no âmbito do sistema federado. Sendo um dos 
objetivos do desporto escolar possibilitar o 
alargamento da prática desportiva ao maior número 
de portugueses, para a qual podem “concorrer as 
escolas, as autarquias e outros agentes” (Constantino, 
2003, p. 5), todas as entidades operantes no sistema 
desportivo deveriam articular as suas intervenções, de 
modo a possibilitar a todas as crianças o contacto com 
as diferentes realidades desportivas, sem prejuízo da 
concretização das atividades e projetos específicos de 
cada uma dessas entidades. Pina (2002, p. 27) refere, 
nesse âmbito, que “estamos, assim, perante o 
reconhecimento formal e explícito da cooperação 
entre os dois subsistemas, o escolar e o federado. Para 
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nós esta situação é necessária, é possível e desejável 
e deverá ser facilitada e estimulada tanto na 
perspetiva de complemento educativo, como na de 
ocupação dos tempos livres”. 
As considerações expostas aplicam-se, naturalmente, 
ao setor da arbitragem no desporto escolar onde, 
apesar das orientações normativas apontarem no 
sentido do estabelecimento de sinergias entre os dois 
sistemas, na prática, salvo raras exceções, verifica-se 
que as mesmas são inexistentes, desperdiçando-se um 
elevado potencial formativo, saindo prejudicado o 
desporto em geral. 
 
Conclusões/Reflexões finais 
 
Da análise realizada, em função das opiniões 
expressas pelos participantes no estudo, constata-se 
que o desporto escolar é, unanimemente, considerado 
como sendo bastante importante no quadro do 
sistema educativo, destacando-se o seu caráter 
inclusivo e potenciador de vivências aos alunos, na 
área das atividades físicas e da socialização. No 
entanto, no seu âmbito, a arbitragem parece ser pouco 
valorizada, facto que se consubstancia na fraca 
adesão dos alunos e na deficiente ou inexistente 
formação ao nível da escola, facto refletido nas 
dificuldades assumidas por professores e alunos, no 
desempenho destes últimos, em contexto de 
competição. 
As estratégias de recrutamento nas escolas passam 
quase sempre pelo contacto direto de professores de 
Educação Física ou do grupo-equipa, sendo estes 
considerados como os indivíduos que mais 
influenciam os alunos a aderirem à arbitragem. Desta 
constatação resulta a evidência da importância dos 
professores na motivação dos alunos para a 
participação nos projetos complementares, como o 
desporto escolar, nas suas diferentes vertentes. 
Constatamos que os alunos que aderem à arbitragem 
são, quase sempre, ex-praticantes da modalidade, 
cujas idades já não lhes permitem militar nos escalões 
dos grupos-equipa e árbitros do sistema federado que 
frequentam a escola. Os primeiros veem no exercício 
da arbitragem uma forma de estarem em contacto 
com a modalidade que apreciam, os segundos 
encontram no desporto escolar uma forma de reforçar 
a experiência da atividade praticada a nível federado. 
No campo da adesão verifica-se, de forma transversal 
às quatro CLDE estudadas, uma discrepância em 
função do género, com uma participação muito 
residual de alunas, cujas causas se consubstanciam 
nos preconceitos e no menor gosto pela modalidade. 
No processo formativo regista-se uma diminuta 
participação dos alunos nas sessões de treino, facto 
que não permite o acompanhamento da atividade que 
se deseja. Por outro lado, parece ser consensual a 
necessidade de serem técnicos especializados a 
ministrarem ou participarem na formação e a mesma 
ter um carácter prático e inovador, de forma a fazer 
face à pouca participação. 

No exercício da arbitragem destacam-se como 
características mais valorizadas a imparcialidade, a 
autoridade e capacidade de liderança. As 
competências desenvolvidas mais significativas são 
as sócio afetivas e, em menor escala, as cognitivas e 
motoras. Quanto a ganhos e aprendizagens com o 
exercício da atividade destacam-se as experiências de 
socialização, bem como o reforço do sentido de 
responsabilidade, sendo consensual o 
reconhecimento do elevado contributo formativo da 
arbitragem na formação integral dos indivíduos. 
As motivações intrínsecas, designadamente o gosto 
pela modalidade, mais do que pela arbitragem, e a 
prática de uma atividade desportiva, constituem os 
principais estímulos para a prática da atividade, 
enquanto os preconceitos, o conflito dos horários com 
a vida particular, académica e também com os 
transportes, sobretudo em meios rurais, bem como a 
falta de acompanhamento e desvalorização da função, 
que se traduzem em desmotivação, são os principais 
constrangimentos que, concomitantemente, 
constituem as causas que propiciam o abandono. 
A articulação entre o desporto escolar nas quatro 
CLDE alvos do nosso estudo e o sistema federado, 
através das ADR dos três distritos, parece ser 
praticamente inexistente, na medida em que não se 
verificam parcerias entre elas. Todos os agentes 
reconhecem ausência de estratégias de deteção, 
valorização e encaminhamento de alunos com 
aptidões, sendo diminuta a influência da prática da 
atividade no âmbito escolar, na opção por uma 
carreira no sistema federado. De forma consensual, 
há o reconhecimento da necessidade de 
estabelecimento de programas de cooperação a vários 
níveis, para fazer face ao desinteresse dos alunos pela 
atividade, que se repercute nas dificuldades de 
recrutamento no sistema federado. 
Das várias sugestões apontadas, destacam-se a 
criação de um quadro de árbitros, a realização de 
sessões de recrutamento com a presença de árbitros 
federados, a participação de técnicos especializados 
no processo de formação e a possibilidade de árbitros 
estagiários do sistema federado puderem arbitrar 
jogos no desporto escolar, algo que traria óbvias 
mais-valias à qualidade geral dos desempenhos e, em 
última instância, à melhoria da competição. 
Julgamos fundamental repensar o modelo de 
formação, bem como os procedimentos de 
recrutamento, que nos parecem desajustados da 
filosofia e hábitos de vida da população estudantil, 
cujas idades coincidem com a fase ótima de aquisição 
de competências fundamentais, tanto técnicas como, 
sobretudo, de formação integral. Urge assumir o 
desporto escolar como indispensável para a 
concretização do processo de preparação desportiva 
nas mais diversas áreas e, concretamente, nas do 
ajuizamento e arbitragem. 
Para que o desporto escolar e a área da arbitragem 
alcancem níveis qualitativos e quantitativos 
superiores, parece-nos indispensável proceder a 



A arbitragem no Desporto Escolar  

Journal of Sport Pedagogy and Research, 4(1), pp.36-53, 2018                
 

52 

alterações arrojadas na organização e, muito em 
particular, na dinâmica das parcerias entre os 
diferentes organismos do sistema desportivo 
português. 
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