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EDITORIAL 
 
Este número especial da revista da Sociedade Científica de Pedagogia do Desporto 
(SCPD), Journal of Sport Pedagogy & Research, é dedicado à publicação dos 
resumos, que foram submetidos e aceites pela Comissão Científica, do 8.º Congresso 
da SCPD. Este foi realizado nos dias 25 e 26 de outubro de 2019, na Escola Superior 
de Educação de Coimbra, do Instituto Politécnico de Coimbra. 
Convidamos os autores dos resumos publicados neste número especial do congresso 
para submeterem um artigo completo na edição regular da revista da Sociedade 
Científica de Pedagogia do Desporto, o qual será avaliado pelo Diretor Editorial e por 
Referees. 
Normas para publicação: 
http://ubik.ipg.pt/sociedade_desporto/index.php/JSPR/about/submissions#onlineSub
missions  
O congresso teve como tema a “Educar pelo Desporto: O papel dos profissionais”. 
É reconhecido o papel dos valores e competências sociais para um desenvolvimento 
sustentável, prevenindo problemas globais como a inatividade, a obesidade, o 
desemprego ou os conflitos. O Desporto é um veículo reconhecido na educação para 
estes valores e competências, o qual pode ser aplicado a partir de uma aprendizagem 
inclusiva ao longo da vida. Para tal é necessário que os profissionais do Desporto, nos 
diversos contextos de atuação (Educação Física, Treino Desportivo, Exercício, Saúde 
e Lazer), estejam sensíveis para esta matéria e dotados das devidas competências, de 
modo a implementar estratégias neste sentido. 
É importante continuar a fomentar o debate, reflexão e investigação sobre o papel 
educativo do Desporto, para que este seja não só valorizado mas efetivamente 
implementado. 
Agradecemos assim a todos os que contribuíram para a realização do 8.º Congresso 
da SCPD, nomeadamente: autores das comunicações, conferencistas convidados, 
comissão organizadora, diretores editoriais da revista da SCPD, comissão científica, 
comissão de honra, audiência, parceiros e patrocinadores, Instituto Politécnico da 
Guarda e Escola Superior de Educação de Coimbra do Instituto Politécnico de 
Coimbra. 
 
Susana Franco 
(Presidente da Direção da SCPD) 
 
  



                             Journal of Sport Pedagogy & Reseacrh – Special Edition “8º Congresso da SCPD” 

	

	 7  

EDITORIAL 
 
 
This special issue of the Scientific Society of Sport Pedagogy (SCPD) journal, 
Journal of Sport Pedagogy & Research, is dedicated to the abstracts publication, 
which have been submitted and accepted by the Scientific Committee of the 8th 
Congress of SCPD. This was held on 25th and 26th October of 2019, at the Escola 
Superior de Educação de Coimbra of the Instituto Politécnico de Coimbra. 
We invite the abstracts authors, that published in this special issue of the congress, to 
submit a full article in the regular issue of the journal of the Scientific Society of 
Sport Pedagogy, which will be evaluated by the Editorial Director and Referees. 
Rules for publication: 
http://ubik.ipg.pt/sport_society/index.php/JSPR/about/submissions#onlineSubmission
s 
The theme of the congress was “Educating through Sport: Professionals Role”. 
Is recognized the role of social values and competences for sustainable development, 
preventing global problems such as inactivity, obesity, unemployment or conflict. 
Sport is a recognized vehicle in education for these values and competences, which 
can be applied from inclusive lifelong learning. For this, it is necessary that sports 
professionals, in the various contexts of action (Physical Education, Sports Coach, 
Exercise, Health and Leisure), are sensitive to this matter and endowed with the 
appropriate competences, in order to implement strategies in this regard. It is 
important to continue to foster debate, reflection and research on the educational role 
of sport, so that it is not only valued but effectively implemented. 
We would like to thank all those who contributed to the 8th SCPD Congress, namely: 
papers authors, invited speakers, organizing committee, editorial directors of the 
SCPD journal, scientific committee, honor committee, audience, partners and 
sponsors, Instituto Politécnico da Guarda and Escola Superior de Educação de 
Coimbra from Instituto Politécnico de Coimbra. 
 
Susana Franco 
 
(SCPD Chairman) 
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CAMPOS DE FÉRIAS EM PORTUGAL: ANÁLISE DAS ENTIDADES ORGANIZADORAS E O PAPEL 
EDUCATIVO DOS ANIMADORES  

Ricardo Melo1,2,3,4,5, António Lajas1, Diogo Costa1, Diogo Picão1, Hugo Costa1, João Xavier1 

1Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC) 2Unidade de Investigação em Ciências do Desporto 

(UNICID) 3Centro de Estudos Sociais - Universidade de Coimbra (CES-UC) 4Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo 

(CiTUR) 5International Research Network In Sport Tourism (IRNIST) 

Em Portugal, numa altura em que cada vez é mais difícil aos pais acompanhar os seus filhos, por motivos 
profissionais, durante o tempo em que não há aulas, os Campos de Férias (CF) constituem-se como um espaço 
privilegiado na educação e ocupação dos tempos livres de milhares de crianças e jovens que neles participam 
durante o período de férias. Neste sentido, considerando o aumento da procura, tem também aumentado a oferta 
deste tipo de actividades, contabilizando-se 1070 Entidades Organizadoras de Campos de Férias (EOCF) registadas 
no Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), no ano de 2018. Apesar do reconhecimento social sobre a 
sua importância, pouco se sabe sobre a organização de CF, tornando-se assim objectivos deste trabalho a 
caracterização das EOCF e do papel educativo dos animadores. Os dados foram recolhidos através da aplicação de 
inquéritos por questionário on-line, durante o período de novembro 2018 a maio 2019, a uma amostra de 110 
dirigentes de EOCF, e através da aplicação de entrevistas a um grupo focal constituído por coordenadores e 
animadores de CF (n=6). Os dados foram analisados recorrendo ao software SPSS 23, e tratados através da 
aplicação dos testes estatísticos adequados/recomendados na literatura (Bardin, 2006; Maroco, 2010; Pestana & 
Gageiro, 2008). Os resultados dos questionários aplicados às EOCF mostram que no Verão de 2018: a maioria 
(75,3%) realizou CF não residenciais; colaboraram em média, por semana/turno, 2,4 coordenadores e 9,3 
animadores; os participantes são organizados maioritariamente (81,5%) por idades; a maioria (51,9%) dos CF 
disponibilizou entre 1 a 2 horas de tempo livre aos participantes; a maioria (87,7%) dos CF desenvolveu pelo 
menos uma actividade desportiva; e 28,4% dos CF teve como principal âmbito o desporto. Este estudo vem 
evidenciar a importância que os CF têm ao garantir que as crianças e jovens passem as suas férias, ou parte delas, 
de forma estruturada e organizada, aliando a diversão à aprendizagem e a autonomia à responsabilidade, 
permitindo o estabelecer de relações com o outro num contexto não-formal, proporcionando a descoberta da sua 
identidade e a aquisição de valores, tendo para isso o animador um papel educativo e mediador de extrema 
importância. 

Palavras-chave: Animadores; Campos de Férias; Desporto; Entidades Organizadoras; Papel Educativo.  

QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DE FITNESS – ESTUDO PILOTO 

Isabel Vieira1,2, Liliana Ramos1,2, Vera Simões1,2, Susana Franco1,2, Dulce Esteves 3,4 

1Escola Superior de Desporto de Rio Maior – Instituto Politécnico de Santarém 2Centro de Investigação em Qualidade de Vida 3Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas - Departamento de Ciências do Desporto – Universidade da Beira Interior 4Centro de Investigação em Desporto, 

Saúde e Desenvolvimento Humano 

Os profissionais de fitness são associados, frequentemente, a um modelo para os seus clientes no que diz respeito a 
estilos de vida saudáveis e qualidade de vida. Este estudo visa efetuar um estudo piloto sobre a qualidade de vida 
dos profissionais de fitness,fornecendo informações importantes para a sustentabilidade desta profissão 
e,consequentemente, do próprio mercado do fitness. A Organização Mundial de Saúde define como Qualidade de 
vida a perceção do individuo sobre a sua posição na vida, dentro do contexto dos sistemas de cultura e valores nos 
quais está inserido e em relação aos seus objetivos, padrões e preocupações (WHOQOL, 1994). Cento e cinquenta 
e oito (87 mulheres e 71 homens) profissionais de fitness com cédula de Técnico de Exercício Físico (TEF) ou de 
Diretor Técnico (DT), idade média 30.41±6.84 anos, experiência profissional média 9.59±14.54 anos e com 
habilitações académicas de licenciatura (70.9%), mestrado (22.8%), secundário (5.1%) e outros (1.2%) 
responderam ao questionário. Foi aplicado, através da plataforma online SurveyMonkey, o questionário 
WHOQOL-BREF, versão portuguesa (Fleck et al., 2000), que avalia a perceção da qualidade de vida sobre os 
domínios físico (ex:. dor e desconforto, energia e fadiga) , psicológico (ex:. sentimentos positivos e negativos, 
auto-estima) , relações sociais (ex:. relações pessoais, apoio social) e ambiente físico (ex:. segurança física, 
ambiente no lar). Para além destes domínios o questionário apresenta também 2 questões relativas à perceção geral 
da qualidade de vida, nomeadamente “Como avalia a sua qualidade de vida” e “Até que ponto está satisfeito com a 
sua saúde”. O domínio físico e as relações sociais apresentaram os maiores scores (80.8% e 80.7%, 
respetivamente), seguidos do domínio psicológico (79.4%) e do ambiente (73.5%). Os itens relativos à qualidade 
de vida geral apresentaram um score de 79.4%. Os profissionais de fitness têm, de acordo com os scores obtidos 
nas várias dimensões, perceções positivas acerca da sua qualidade de vida. 
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Palavras-chave: Profissionais de Fitness; Qualidade de Vida; Estilos de Vida Saudáveis. 

IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA A MOTIVOS DE PRÁTICA, QUALIDADE DOS SERVIÇOS E QUALIDADE DOS 
INSTRUTORES, PELOS PRATICANTES DE FITNESS, SEGUNDO O SEU RENDIMENTO LÍQUIDO MENSAL 

Stefan Mendes1, Tomás Zylberberg1, António Damásio1,2, Fernando Martins1,2, Ricardo Gomes1,2, Francisco Campos1,2 

1Escola Superior de Educação de Coimbra - Instituto Politécnico de Coimbra 2Unidade de Investigação Aplicada em Ciências do Desporto 

Em Portugal, a par com o registado a nível europeu, a prática desportiva em contexto de ginásio tem vindo a aumentar ao longo 
dos últimos anos. É importante o estudo do porquê deste aspeto que, de certa forma, contraria o sedentarismo típico 
caracterizador da nossa realidade nacional. O presente estudo pretende avaliar a importância atribuída a motivos de prática, 
qualidade do serviço e dos instrutores, e comparar os resultados de acordo com o rendimento líquido mensal dos praticantes. 
Aplicou-se o questionário “Importância Atribuída no Fitness (IAF)” a 560 praticantes de fitness. Para a caracterização foi 
utilizada estatística descritiva (média e desvio-padrão) e para a comparação foi utilizado o teste one-way ANOVA [significância 
de 5% (p<0.05)]. Relativamente aos motivos de prática desportiva, melhoria da condição física (6.46±0.81) e melhoria da saúde 
(6.44±0.95) foram os motivos mais valorizados. Quanto à qualidade dos serviços, a higiene e limpeza do espaço (6.55±0.92) e 
bom acompanhamento técnico (6.41±1.05) foram os que mais se destacaram. Por fim, e no que concerne à qualidade dos 
instrutores, motivação (6.59±0.82) e dedicação (6.58±0.84) foram os indicadores que os praticantes indicaram como sendo, na 
sua opinião, os mais importantes. Verificamos, no que se refere à comparação segundo o rendimento líquido mensal, que 
existem diferenças significativas em 7 itens dos motivos para a prática [para realizar as tarefas do dia-a-dia com mais facilidade 
(p=0.01); para me abstrair e fugir das rotinas do dia-a-dia (p=0.03); para me divertir (p=0.02); para relaxar mentalmente 
(p=0.02); para combater o efeito da idade (p=0.04); para melhorar o estado de humor (p=0.04); desenvolver novas habilidades 
motoras (p=0.02)], 1 item da qualidade do serviço [qualidade geral dos recursos humanos (p=0.03)] e 2 itens da qualidade do 
instrutor [pontualidade (p=0.04); instrução (p=0.01)]. Os resultados permitem-nos concluir que de acordo com o rendimento 
líquido mensal dos praticantes, os itens descritos são valorizados de forma diferente. 

Palavras-chave: Fitness; Instrutor; Motivos de prática; Qualidade; Rendimento líquido mensal; Serviço. 

IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA A MOTIVOS DE PRÁTICA, QUALIDADE DOS SERVIÇOS E QUALIDADE DOS 
INSTRUTORES, PELOS PRATICANTES DE FITNESS, E SUA RELAÇÃO COM A FREQUÊNCIA DE PRÁTICA 

Maria Dias1,Diana Franco1, António Damásio1, 2, Fernando Martins1,2 

1Escola Superior de Educação de Coimbra - Instituto Politécnico de Coimbra 2Unidade de Investigação Aplicada em Ciências do Desporto 

O mercado do fitness está cada vez mais abrangente e diversificado tornando-se premente conhecer a sua complexidade, 
principalmente algumas das características dos praticantes que frequentam ginásios e health clubs. O sucesso de uma qualquer 
organização depende do grau de satisfação do consumidor pelo que, nesta área, o estudo dos motivos de prática desportiva, da 
qualidade do serviço e dos instrutores é de fulcral importância para prestar um melhor serviço. Pelo referido, é nosso objetivo 
caracterizar e relacionar a importância atribuída pelos praticantes de fitness, em relação aos motivos de prática, qualidade dos 
serviços e qualidade dos instrutores, segundo a frequência de prática desportiva semanal. Foi aplicado o questionário 
“Importância Atribuída no Fitness (IAF)” a 560 praticantes, 235 do género masculino e 325 do feminino. Para a caracterização 
foi utilizada estatística descritiva e para correlação das variáveis foi utilizado o teste de Spearman, para um nível de 
significância de 5% (p<0.05). Melhoria da condição física (6.46±0.81) e da saúde (6.44±0.95) foram, segundo a opinião dos 
praticantes, os motivos mais evidenciados para adesão à prática. Atribuem uma maior importância à higiene e limpeza do 
espaço (6.55±0.92) e bom acompanhamento técnico (6.41±1.05). Em relação ao instrutor, motivação (6.59±0.82) e dedicação 
(6.58±0.84) são os indicadores de qualidade que os praticantes consideram mais importantes na prestação do serviço. É possível 
ainda verificar que existe uma correlação significativa negativa, da frequência de prática semanal com 3 itens da qualidade dos 
serviços [preço acessível (r=-0.106; p=0.012); ginásio com poucos utilizadores (r=-0.106; p=0.013); proximidade para com o 
local de trabalho (r=-0.096; p=0.025)] e 6 itens da qualidade do instrutor [inovação (r=-0.099; p=0.020); conhecimento (r=-
0.084; p=0.048); humildade (r=-0.084; p=0.048); instrução (r=-0.088; p=0.039); planeamento (r=-0.091; p=0.032); formação 
(r=-0.108; p=0.011)]. Os resultados permitem concluir que, pela correlação negativa, quanto maior a frequência de prática 
semanal, menor importância é atribuída aos itens descritos. Estes, em conjunto com dados de outros trabalhos similares já 
realizados na área, permitirão ao proprietário, gestor ou diretor técnico refletir, ponderar e organizar o serviço prestado de forma 
adequada e ajustada às preferências dos consumidores: os praticantes de fitness. 

Palavras-chave: Fitness; Frequência de prática; Instrutor; Motivos de prática; Qualidade; Serviço. 
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PAPEL EDUCATIVO DOS PROFISSIONAIS DE FITNESS - ESTUDO EXPLORATÓRIO 

Susana Franco1,2, Miguel Silva1, Vera Simões1,2 

1Escola Superior de Desporto de Rio Maior - Instituto Politécnico de Santarém 2Centro de Investigação em Qualidade de Vida 

É reconhecido que os profissionais de fitness devem ter um papel educativo junto das populações, sendo necessário 
conhecer mais acerca de qual deve ser este papel (Lyon, Neville & Armour, 2017). No sentido de aprofundar o 
conhecimento sobre esta temática, o presente estudo teve como objetivo verificar qual a opinião dos profissionais 
de fitness relativamente ao seu papel educativo que estes podem ter para com os praticantes. Foram entrevistados 
55 profissionais de fitness, com um ano de experiência profissional (47% de género feminino e 53% do 
masculino), tendo-lhes sido questionado se consideravam que os profissionais de fitness deveriam ter um papel 
educativo relativamente aos praticantes e se sim qual. As entrevistas gravadas em áudio e transcritas para ficheiro 
de texto, foram depois sujeitas a análise de conteúdo, com análise categorial, tendo sido criadas categorias a 
posteriori da leitura das entrevistas e testada a fiabilidade inter-observador dos 2 codificadores (100%). Após a 
codificação, foram contabilizadas as fontes (n.º e percentagem de pessoas que referiu essa categoria) e as unidades 
de texto (n.º e percentagem de vezes que essa categoria foi referida no discurso relativamente a todas as 
entrevistas). Apenas um sujeito referiu que os profissionais de fitness não devem ter um papel educativo junto dos 
praticantes, tendo os restantes mencionado que sim. Dos profissionais que disseram que sim, foram identificadas as 
seguintes categorias sobre o que educar, seguidamente apresentadas por ordem decrescente de número de fontes: 
Estilo de vida saudável (43%); Estilo de vida ativo (33%); Técnica correta dos exercícios (31%); Benefícios do 
exercício e metodologia de treino (31%); Ser um exemplo/modelo para os praticantes (20%); Bem-estar 
psicológico 19%); Autonomia para fazer exercício e tarefas diárias (17%); Postura correta (17%); Hábitos 
nutricionais (17%); Forma de estar no ginásio (6%); Bem-estar social (6%); Selecionar adequada informação da 
internet (4%).  

Palavras-chave: Papel educativo; Profissionais; Fitness. 

DESIGNING DUAL TASK, INCLUSIVE EXERCISE PROGRAM FOR CHILDREN WITH AUTISM 
SPECTRUM DISORDERS – PROJECT GAMES_4_SOCIALIZATION 

Carla Lourenço1,2,4, Dulce Esteves1,2, Maria Luiza Albuquerque1, Márcio Soares1, Ting Liu3  

1Universidade da Beira Interior 2CIDESD 3CI&DETS 4Texas State University 

Exercise presents beneficial effects for children with Autism spectrum disorders (ASD) on health domains (motor 
coordination, balance, flexibility) and reducing stereotypical behavioural patterns, improving self-stimulation 
behaviours , social and communication abilities, academic engagement, cognition, attention and sensory skills [1-
3].  Social interaction and communication deficits may impair children with ASD from actively participating in 
group physical activities and traditional physical activities may not cater to the interests of different children with 
ASD, emerging the need to create game-based exercises that aim a development of bot motor and 
social/communication skills [4]. Based in these evidences, we developed an innovative dual-task exercise program, 
comprehending exercise together with social and communicational solicitations for children with ASD – Project 
GAMES_4_SOCIALIZATION. To design the program, a literature search was conducted to include research 
studies that implement exercise programs among children with ASD, regarding a dual task methodology [5]. Based 
on this literature search, five main operative principles emerged:: (1) Need for games with well-established rules 
that requires logic thinking, to engage participation; (2) To stimulate inclusion, communication and social 
interaction exercises are implemented in small groups; (3) Circuits with different games should be implemented 
and cooperative motor tasks demanded (4) assure sufficient variety of exercises in order to promote motor 
development (5) motivation to participate must be allied with enjoyment and self-esteem. Therefore, the program 
designed included: (i) Warming up: An initial body activation was demanding promoting different types of running 
and jumping, but in an environment of imagination; (ii) Imitation Games; (iii) Circuit games; (iv)  Competitive 
games and (v) Stretching and cool down. GAMES_4_SOCIALIZATION may present an important non-
pharmacologic therapy to improve social interaction and communication skills in children with ASD and a new, 
inclusive physical activity program that motivate all children to participate in the games. 

Palavras-chave: Dual task exercises; Autism Spectrum Disorders; Socialization. 

 

 



                             Journal of Sport Pedagogy & Reseacrh – Special Edition “8º Congresso da SCPD” 

	

	 12  

 

PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA NO ENSINO SUPERIOR: RELAÇÃO COM OS 
CONHECIMENTOS E AS ATITUDES 

Regina Alves1 

1CIEC - Centro de Investigação em Estudos da Criança - Instituto de Educação da Universidade do Minho 

As investigações científicas demonstram que a prática regular de atividade física, para além de diminuir o risco de 
doenças crónicas e cardiovasculares, contribui para o bem-estar físico e emocional. Para além disso, é reforçado o 
papel da pedagogia do desporto ao se considerarem os conhecimentos acerca do exercício físico enquanto pré-
requisito da motivação positiva para um estilo de vida fisicamente ativo. Este estudo pretendeu-se identificar a 
prática de exercício físico dos estudantes universitários, associando-a ao nível de conhecimentos e as atitudes face 
à atividade física. Para o efeito, aplicou-se um questionário de autorrelato, previamente validado, a amostra 
estratificada de estudantes universitários (n = 840) de uma universidade de Portugal, durante o ano letivo de 
2018/2019. Os resultados mostraram que 35.7% dos estudantes inquiridos era sedentário, sendo as estudantes mais 
sedentárias em comparação com os estudantes. No mesmo sentido, verificou-se que, em média, num dia normal, os 
estudantes universitários passam 7.44 ± 2.656 horas sentados, variando em função da situação profissional, do 
índice de massa corporal e da área científica. O nível de conhecimento acerca do exercício físico foi baixo, 
apresentando, em média, 2.79 ± 0.090 respostas corretas, num total de 6 respostas. Por sua vez, o nível de atitudes 
face à prática de atividade física foi de 2.26 ± 0.037, numa variação entre 1 e 5, correspondendo o maior valor a 
atitudes mais negativas. O nível de conhecimento não se relaciona com as atitudes nem com a prática de exercício 
físico. No entanto, as atitudes correlacionam-se negativamente com a prática de atividade física, ou seja, quanto 
mais sedentários forem os estudantes, maior o será o nível de atitudes negativas. Face à prevalência de 
comportamentos sedentários e ao baixo nível de conhecimentos registados pelos atuais estudantes universitários, 
mas futuros profissionais e agentes socioeducativos, este estudo reforça a necessidade de desenvolver programas 
de promoção do exercício físico no ensino superior. 

Palavras-chave: Exercício físico; Ensino superior; Prática de atividade física; Conhecimentos, atitudes. 

 

ESTRATÉGIAS DE PLANIFICAÇÃO A PARTIR DA OPERACIONALIZAÇÃO DA FILOSOFIA DO 
TREINADOR 

Rui Resende1, A. Rui Gomes2 

1Instituto Universitário da Maia  2Escola de Psicologia. Universidade do Minho, Portugal   

Desenvolver uma ideia de treino por parte do treinador e uma estratégia consequente na liderança de um processo 
de treino é fundamental para a sua eficácia. O objetivo deste trabalho é ilustrar como se pode desenvolver um 
processo de filosofia de treinador e torná-la operacional no processo de treino. Para alcançar este objetivo sugere-
se uma estratégia de planificação. Proporciona-se uma periodização anual e um exemplo de um microciclo de uma 
equipa de futebol juvenil. Sugere-se ainda a utilização de uma ficha de unidade de treino em que se poderá 
materializar a ação do treinador com a equipa. Nesta unidade de treino também abrimos espaço ao processo de 
reflexão do treinador. 

Palavras-chave: Filosofia do treinador; Periodização; Microciclo; Unidade de treino; Reflexão. 
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LEADERSHIP OF ELITE COACHES: HOW DO THEY RELATE PHILOSOPHY, PRACTICE, AND 
EFFECTIVENESS CRITERIA? 

Liliana Fontes1, A. Rui Gomes1, Rui Resende2 

1Escola de Psicologia. Universidade do Minho, Portugal  2Instituto Universitário da Maia, Portugal 

Coaching philosophy is an important topic in both coaching literature and education. However, there is little 
research regarding the way that coaches’ philosophies translate into their practices. Additionally, there is very little 
information about the specific effectiveness criteria coaches use to evaluate their philosophies and practice. This 
study addresses the complex set of relationships among coaches’ philosophies, perceptions of their practice, and 
effectiveness criteria. Ten elite coaches were selected for the study (nine males; one female), all of whom had 
successful careers in their respective sports. The coaches responded to an interview guide that addressed the topics 
of philosophy, practice, and effectiveness criteria. Deductive and inductive data analysis procedures were used to 
organize the collected information. The results indicated four main themes: (a) the importance of athlete 
motivation, (b) the importance of building a relationship with athletes based on personal respect, (c) the presence 
of high levels of cohesion among the team, and (d) the need for formal and informal rules that regulate the team’s 
functioning. There were several areas in which coaches did not establish a relationship linking philosophy, 
practice, and effectiveness criteria. The results suggest the need to educate coaches regarding methods of 
establishing a relationship among their philosophies, their practices, and the effectiveness criteria they use to 
evaluate their performance as coaches. 

Palavras-chave: Coaching philosophy; coaching behaviors; coaching effectiveness; sport leadership; coaches. 

 

ASSOCIATION OF DECISION MAKING AND PERFORMANCE IN THE ATTACK ACTION, WITH 
THE SET RESULT IN VOLLEYBALL 

Manuel Conejero1, Jara González-Silva3, Carmen Fernández-Echeverría2, Fernando Claver1, M.Perla Moreno4 

1Faculty of Sports Sciences, University of Extremadura 2Faculty of Education Sciences, University of Sevilla 3Faculty of Education, Psycholo 
4Faculty of Sports Science, University of Granada. 

The main objective of the research was to determine the association between decision-making and the performance 
in the attack action in volleyball of training categories, and the result of the set. 886 attack actions were analysed, 
corresponding to the four best ranked teams in the U-19 Men's Spanish Championship, held in Lorca in 2018. It 
involves the observation of four games of each of these teams. The variables of the study were: set result, decision- 
making in the attack action, performance in the attack action. The results showed significant association between 
the set result and decision-making in the attack action, and the cells that contribute in a positive way to the 
association are the appropriate decision-making with the set won and the inappropriate decision-making with the 
set lost. Also a significant association between the set result and performance in the attack action was founded, 
being the cells that contribute in a positive way to the association the direct point with the set won, and the error in 
the execution with the set lost. These results highlight the importance of developing and training an optimal 
decision-making in the attack action in volleyball players of training categories. That could contribute to improve 
the execution and efficacy of the attack action. This information is relevant in the sports training process in 
volleyball. 

Palavras-chave: Set result; decision-making; performance; volleyball. 
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DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO TÁTICA EM JOVENS VOLEIBOLISTAS – UM ESTUDO DE 
INVESTIGAÇÃO AO LONGO DE UMA ÉPOCA DESPORTIVA 

Ana Ramos1, Patrícia Coutinho1, Isabel Mesquita1                         

1CIFI2D, Faculdade de Desporto, Universidade do Porto, Porto, Portugal 

Os jogos desportivos coletivos são de natureza imprevisível, o que destaca a importância da capacidade tática em 
contexto competitivo pois é através desta que os jogadores são capazes de aceder e resolver diversos problemas 
que emergem do jogo. Contudo, neste campo de investigação e apesar da sua importância, não foram encontrados 
estudos qualitativos com intervenção dinâmica e adaptativa (i.e., investigação-ação) ao longo do tempo. Assim, 
este estudo pretendeu analisar o desenvolvimento da ação da tática ao longo de uma época desportiva no âmbito de 
uma investigação-ação composta por três ciclos. Participaram 15 voleibolistas e uma treinadora, a qual assumiu 
também o papel de investigadora (facilitadora).  Os dados foram recolhidos de setembro de 2017 a junho de 2018, 
através de diário reflexivo, notas de campo e entrevistas de grupo focais de natureza semiestruturada. Para a análise 
dos dados recorreu-se à análise temática e utilizaram-se procedimentos indutivos para construir um entendimento 
aprofundado do fenómeno em estudo. No 1º ciclo de IA, o uso da tática durante o desempenho competitivo 
revelou-se simplista e predominantemente associado ao modelo tático da equipa, isto é, não foi evidenciada 
autonomia decisional nas ações táticas das jogadoras. Para colmatar esta lacuna, incrementou-se a orientação das 
jogadoras na construção do seu autoconhecimento tático, a exploração combinada da versatilidade da técnica 
situacional e das soluções táticas, sendo o questionamento a técnica instrucional privilegiada no 2º ciclo de IA. No 
3º ciclo de IA denotou-se nas jogadoras uma capacidade de reconhecer as fraquezas das suas adversárias e de atuar 
estrategicamente no sentido de explorar tais debilidades táticas. Em termos práticos, destaca-se a importância que 
os treinadores devem colocar no conhecimento e uso da tática em contexto competitivo, e de forma combinada 
com a técnica situacional, dado que esta abordagem revelou ser crucial na formação de jogadores autónomos, 
taticamente conscientes e adaptáveis. 

Palavras-chave: Tática; Técnica Situacional; Questionamento; Investigação-ação; Voleibol. 

 

ELABORATION OF AN ANALYSIS AND CONTROL OF TRAINING PERFORMANCE PROGRAM IN 
HIGH LEVEL FEMALE VOLLEYBALL 

Judith Pérez1, Carmen Fernández-Echeverría2, Jara González-Silva3, Manuel Conejero1, M. Perla Moreno1 

1Faculty of Sports Science. University of Extremadura  2Faculty of Education Sciences, University of Sevilla 3Faculty of Education, Psychology 

and Sports Sciences. University of Huelva. 

The aim of the work is to present a program to control and analyse performance in high level women's volleyball 
training. The origin of the study arises because the game analysis is a fundamental source of information in the 
training process of collective sports (Butterworth, O'Donoghue, & Cropley, 2013), since it provides coaches 
objective data of the competition allow them to interpret the game (Palao, & Hernández-Hernández, 2014; 
Sarmento, Bradley, & Travassos, 2015; Wright, Atkins, Jones, & Todd, 2014) in order to improve performance 
(Garganta, 2001). However, game analysis is usually applied in competition, and less frequently in training. The 
control and analysis of performance in sports training allows both coaches and the athletes themselves to compare 
data (training vs competition) and this will help to guide the training process. In the present work a concrete 
program to control and analyse performance in training. It includes the following phases since the data is collected 
to it is presented to the players: proposal of game variables to be analysed (in consensus with the technical staff); 
video recording (training and competition); recording of data from events; storage of data from training and 
competition; obtaining performance indicators per player; presentation of the data on the web and visualization in 
the web application. 

Palavras-chave: Volleyball; Match analysis; Training control; High level. 
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DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO ESTRATÉGICO EM JOVENS VOLEIBOLISTAS – UM 
ESTUDO DE INVESTIGAÇÃO AO LONGO DE UMA ÉPOCA DESPORTIVA 

Ana Ramos1, Patrícia Coutinho1, Isabel Mesquita1                         

1CIFI2D, Faculdade de Desporto, Universidade do Porto, Porto, Portugal 

O pensamento estratégico, enquanto capacidade de agir em condições aleatórias e adversas, caracteriza-se por ser 
criativo, divergente e intuitivo, permitindo, portanto, uma adaptação rápida aos problemas decorrentes do jogo. 
Porém, apesar da sua importância, não foram encontrados estudos qualitativos com intervenção dinâmica e 
adaptativa (i.e., investigação-ação) nesta área de investigação. Assim, este estudo pretendeu analisar o 
desenvolvimento do pensamento estratégico ao longo de uma época desportiva no âmbito de uma investigação-
ação constituída por três ciclos. Participaram 15 voleibolistas e uma treinadora, a qual assumiu também o papel de 
investigadora (facilitadora).  Os dados foram recolhidos de Setembro de 2017 a Junho de 2018, através de diário 
reflexivo, notas de campo e entrevistas de grupo focais de natureza semiestruturada. Para a análise dos dados 
recorreu-se à análise temática e utilizaram-se procedimentos indutivos para construir um entendimento 
aprofundado acerca do fenómeno investigado. No 1º ciclo de IA, as jogadoras evidenciaram a capacidade de 
descrever, e dificuldade em interpretar, estrategicamente diversos cenários de jogo. Para colmatar esta lacuna, 
incrementou-se a complexidade das tarefas de aprendizagem através da manipulação de vários constrangimentos 
(ex., regras de jogo). Tal intervenção permitiu às jogadoras o reconhecimento e extração de sinais relevantes do 
contexto competitivo, bem como uma auto-construção do entendimento estratégico do jogo ao longo do 2º ciclo de 
IA. Assim, no 3º ciclo IA, as jogadoras revelaram a capacidade pensar estrategicamente, isto é, capacidade de 
decidir com intenção, critério e de acordo com os constrangimentos técnico-táticos inerentes ao contexto 
competitivo. Em termos práticos este estudo enfatiza a necessidade de os treinadores enquadrarem as suas 
intervenções pedagógicas às necessidades dos seus jogadores, particularmente no que respeita à adaptação das 
tarefas de aprendizagem, uma vez que esta abordagem mostrou ser indutora do desenvolvimento do pensamento 
estratégico das jogadoras, tornando-as mais adaptáveis ao contexto competitivo. 

Palavras-chave: Pensamento Estratégico; Complexidade da Tarefa; Investigação-ação; Voleibol. 

 

SER TREINADOR: CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS DO TREINADOR DE VOLEIBOL 

Rui Resende1, A. Rui Gomes2 

1Instituto Universitário da Maia, Portugal 2Escola de Psicologia. Universidade do Minho, Portugal 

O treinador necessita de amplos conhecimentos para ser competente. Este trabalho tem como objetivo evidenciar a 
pedagogia como agregadora de conhecimentos das diferentes subdisciplinas do desporto e fomentadora de uma 
maior eficácia do processo de treino. Elege uma filosofia de atuação profissional assente numa educação para a 
autonomia e corresponsabilização do atleta no processo de treino. Evidencia-se a necessidade do planeamento do 
treino assente na organização de exercícios, numa estratégia de comunicação e na implementação de uma 
estratégia de avaliação. Reforça- se estas ideias através da boa relação que deve existir entre o plano das ideias 
(filosofia de liderança) os comportamentos para efetivar essas ideias (pratica de liderança) e os indicadores 
utilizados para aferir o sucesso das ideias defendidas (critérios de liderança). Apresenta-se um exemplo de ensino 
de competências desportivas na modalidade de voleibol. 

Palavras-chave: Filosofia do treinador; Periodização; Microciclo; Unidade de treino; Reflexão. 
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O CONTRIBUTO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA PROMOÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO 
FÍSICA INCLUSIVA 

Ana Rodrigues1, Élvio Gouveia1,2, João Prudente1,3, Hélder Lopes1,3 

1Departamento de Educação Física e Desporto, Faculdade de Ciências Sociais, Universidade da Madeira, Portugal 2LARSYS/ITI, Portugal 
3CIDESD, Centro de Investigação em Desporto, Saúde 

A importância da formação no desenvolvimento profissional dos professores é amplamente reportada na literatura, 
contudo são ainda escassos os estudos que abordam a formação dos professores de Educação Física (EF) no 
domínio da atividade motora adaptada como meio de promoção de uma EF Inclusiva. Este trabalho, possui como 
objetivos: (i) descrever a experiência e formação dos professores de EF no domínio da atividade motora adaptada; 
e (ii) analisar a relação entre a perceção sobre a Educação Inclusiva na EF e a formação dos professores. 
Participaram 116 professores de EF (75 homens e 41 mulheres), com idade compreendidas entre os 22 e os 63 anos 
(44,83±7,52), a exercer no 2º e 3º CEB e Secundário. Os professores foram inquiridos através de questionário 
(Filipe, 2012) constituído pelas seguintes seções: (i) aspetos sociodemográficos (género, experiência e habilitações 
académicas), (ii) autoperceção de experiência e de formação especifica, e (iii) perceção sobre a inclusão nas aulas 
de EF. Relativamente à formação específica no domínio das necessidades educativas, aproximadamente 1 em cada 
5 professores reporta não possuir qualquer formação. Considerando os docentes com formação específica, a 
maioria refere ter frequentado disciplinas/módulos ou seminários sobre atividade física em populações com 
necessidades educativas durante a formação académica (58,6%), ou em formação contínua (21,6%). Os docentes 
que reportaram formação avançada como pós-graduações e mestrado representam 2,6% e 12,9% respetivamente. 
Um nível superior de formação e experiência dos docentes de EF está positivamente associado a uma melhor 
atitude face à inclusão de alunos com necessidades educativas no ensino regular (r=0,189; p=0,042), na EF 
(r=0,272; p=0,003) e a uma melhor perceção do seu desempenho profissional (r=0,477; p<0,001). Considerando a 
relação existente entre a formação, a experiência e uma atitude mais favorável à educação inclusiva, é crucial o 
desenvolvimento de formação sobre esta temática para professores, nomeadamente através de formação contínua. 

Palavras-chave: Formação; Professores; Educação Física; Educação Inclusiva; Necessidades. 

DIFERENÇA DE GÉNERO NA ATITUDE ÉTICO-PROFISSIONAL DURANTE A FORMAÇÃO 
INICIAL DE PROFESSORES 

Catarina Amorim1, Elsa Ribeiro-Silva1,2,3   

1Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física - Universidade de Coimbra 2Centro de Investigação do Desporto e da Atividade Física 
3Centro de estudos interdisciplinares do século XX 

Reconhecendo a formação inicial de professores como evidente para a génesis de um eu profissional e aceitando a 
diferença de género como uma característica naturalista de diferenciação pedagógica, torna-se pertinente 
investigarmos a existência de diferenças ao nível do domínio da atitude ético-profissional entre géneros. O estágio 
pedagógico apresenta-se como fundamental para a metamorfose de estudante a professor. Esta transição de papéis 
comporta em si emoções paradoxais entre imagens pré-estabelecidas da docência e a realidade vivenciada 
diariamente (Mesquita, 2011). Este estudo visa compreender as diferenças de género na interpretação que os 
futuros professores de Educação Física fazem do referencial de avaliação respeitante à dimensão de atitude ético-
profissional. O estudo focou-se na análise documental, através da análise semântica do conteúdo, de 74 relatórios 
de estágio pedagógico de 2016-17 e 2017-18, elaborados por estagiários do segundo ano do Mestrado em Ensino 
de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, cujos dados resultantes da análise foram comparados com os 
descritores do referencial. Os resultados revelaram que as futuras professoras de Educação Física valorizam, 
principalmente, a disponibilidade para os alunos e para a escola e a conduta pessoal, enquanto os futuros 
professores de educação física valorizam mais o compromisso com as aprendizagens dos alunos, a autoformação e 
o desenvolvimento profissional e o trabalho em equipa. Ambos os géneros desvalorizaram as categorias de atitude 
ético-profissional referentes aos compromissos com as próprias aprendizagens; conhecimentos gerais e específicos; 
capacidade de iniciativa e responsabilidade; inovação das práticas pedagógicas e documentais e a análise critica e 
reflexiva. Os resultados permitem-nos perceber que, apesar da dimensão atitude ético-profissional ser a base do 
referencial avaliativo a que os estagiários estão sujeitos, estes revelam, na generalidade, lacunas na sua 
interpretação, assim como, evidentes diferenças entre géneros ao nível de foco nas categorias. 

Palavras-chave: Formação Inicial de Professores; Educação Física; Atitude ético-profissional; Géneros. 
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PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA EM MEIO ESCOLAR: A INFLUÊNCIA DO ENVOLVIMENTO 

Ana Rodrigues1, Rui Ornelas1, Hélio Antunes1, Ricardo Alves1, Ana Correia1, Élvio Gouveia1,2, João Prudente1,3, 
Hélder Lopes1,3 

1Departamento de Educação Física e Desporto, Faculdade de Ciências Sociais, Universidade da Madeira, Portugal 2LARSYS/ITI 3CIDESD, 

Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano, Portugal 

A promoção de um estilo de vida ativo é um dos objetivos centrais da Educação Física, embora se verifique 
atualmente uma redução nos níveis de atividade física (AF) nos jovens. Portanto, a necessidade de se compreender 
o comportamento dos jovens é essencial para a promoção de um estilo de vida ativo, sendo que os modelos socio-
ecológicos realçam a importância do envolvimento como moldador do comportamento. Assim, pretende-se: (i) 
determinar a perceção dos jovens sobre os seus níveis de AF; e (ii) analisar a relação entre o perfil de AF e a 
perceção do envolvimento. Participaram no estudo 652 sujeitos (284 rapazes e 368 raparigas), com idades entre os 
10 e os 18 anos (14,66±2,37). Todos os participantes responderam a um questionário sobre o envolvimento físico 
para a AF (Evenson et al., 2006), constituído por 21 afirmações agrupados em 4 dimensões (acesso a instalações, 
funcionalidade e segurança, estética e transporte). Na AF, os participantes foram inquiridos sobre o total de horas 
de prática de AF formal, informal, e a sua autoperceção sobre o seu nível de AF (de inativo a muito ativo). A 
maioria dos participantes possui a perceção que é ativo ou muito ativo (55,4%), 26,7% suficientemente ativo e 
18% considera-se pouco ativo/inativo. Em média, reportam 34,0±16,8 min/dia em AF informais e 57,94±23,91 
min/dia em AF formais. No entanto, 60% possui como única AF organizada as aulas de Educação Física. Níveis 
mais elevados de AF, em particular da AF informal, foram associados a uma perceção mais positiva do 
envolvimento, nomeadamente no: (i) acesso a instalações/espaços, e (ii) funcionalidade e segurança 
(0,119<r<0,210; p<0,05). A promoção de um envolvimento favorável parece potencializar um comportamento 
mais ativo nos alunos. Assim, a acessibilidade, a funcionalidade e segurança dos espaços desportivos devem ser 
aspetos a potencializar na escola em particular em momentos informais. 

Palavras-chave: Atividade Física; Escola; Envolvimento; Adolescentes. 

DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS SOCIAIS E PESSOAIS: RELAÇÃO COM A 
PERCEÇÃO SOBRE A ESCOLA E A EDUCAÇÃO FÍSICA  

Helder Lopes1,2, Élvio Gouveia1,3, Ana Luísa Correia1, Ricardo Alves1, Joana Pinto1, Rui Ornelas1, Hélio Antunes1, 
Ana Rodrigues1 

1Departamento de Educação Física e Desporto, Faculdade Ciências Sociais, Universidade da Madeira, Portugal 2CIDESD - Centro de 

Investigação em Desporto Saúde e Desenvolvimento Humano, Portugal 3LARSYS/Instituto de Tecnologias Interativas, Portugal 

Com o Decreto-Lei n.º 55/2018, o desenvolvimento das competências sociais ganhou uma importância acrescida 
no âmbito do processo pedagógico. Este estudo teve por objetivos: (i) Caracterizar a evolução das competências 
sociais e pessoais ao longo do ano letivo; (ii) Analisar a associação entre a opinião sobre a escola e a Educação 
Física, com a variação das competências sociais e pessoais ao longo do ano. Participaram no estudo 203 
participantes (105 rapazes e 98 raparigas), com idades entre os 13 e os 18 anos (14,61±1,35). As competências 
sociais e pessoais foram avaliadas no início e final do ano letivo, através de questionário (Gaspar & Matos, 2015), 
constituído por 43 afirmações resultando 5 dimensões (resolução de problemas, competências básicas, regulação 
emocional, relações interpessoais e definição de objetivos). A perceção sobre a escola e sobre a Educação Física 
foi avaliada através de uma escala de Likert (de “não gosto mesmo nada” a “gosto mesmo muito”). Entre o início e 
final do ano letivo registou-se uma melhoria da perceção das competências associadas às dimensões regulação 
emocional, competências básicas e relações interpessoais, contudo apenas com significado estatístico na dimensão 
relações interpessoais (t(202)=-3,615; p<0,001). Valores mais elevados nas dimensões resolução de problemas, 
relações interpessoais e competências básicas estão associados a uma perceção mais positiva da escola 
(0,151<r<0,209; p<0,05) e da Educação Física (0,200<r<0,210; p<0,05). Analisando as variações entre o início e 
fim do ano letivo, verificou-se uma associação entre a perceção sobre a Educação Física e a dimensão relações 
interpessoais (r=0,170; p=0,016), em que uma perceção mais positiva da Educação Física estava associada a uma 
maior variação positiva na dimensão relações interpessoais. Existe uma associação positiva significativa entre a 
perceção dos alunos sobre o desenvolvimento das suas competências sociais e pessoais e a sua perceção sobre a 
escola e a Educação Física. 
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A MOTIVAÇÃO PARA A PRÁTICA DESPORTIVA: DIFERENÇAS ASSOCIADAS AO SEXO E AO 
CONTEXTO DE PRÁTICA DESPORTIVA 

Ricardo Alves1, Ana Rodrigues1, Élvio Gouveia1,3, Ana Luísa Correia1, Hélio Antunes1, Helder Lopes1,2 

1Departamento de Educação Física e Desporto, Faculdade Ciências Sociais, Universidade da Madeira, Portugal 2CIDESD - Centro de 

Investigação em Desporto Saúde e Desenvolvimento Humano, Portugal 3LARSYS / Instituto de Tecnologias Interativas, Portugal. 

A motivação para a prática desportiva tem sido alvo de um crescente número de estudos, uma vez que tem um forte 
impacto na adaptação afetiva, cognitiva e comportamental dos jovens nas atividades. Neste contexto pretendeu-se 
caracterizar a motivação para a prática desportiva e investigar as relações com o sexo e a participação em 
diferentes contextos de prática desportiva. Neste estudo participaram 704 jovens de ambos os sexos (306 rapazes e 
398 raparigas), com uma média de idades de 14,90±2,54 anos. A motivação foi avaliada através de questionário 
(Pelletier et al., 1995, com adaptação de Serpa, Alves & Barreiros, 2004) composto por trinta afirmações, numa 
escala de Likert de 5 pontos, do qual resultam sete dimensões: realização-estatuto; orientação para o grupo; 
condição física; libertação de energia; contextual; desenvolvimento de habilidades; afiliação e divertimento. Os 
participantes foram categorizados em 3 grupos: (i) participantes que possuem como única atividade física 
organizada as aulas de Educação Física; (ii) participantes no desporto escolar e (iii) praticantes de desporto 
federado. A dimensão “divertimento” foi a mais evidenciada pelos participantes (3,88±0,72) e o inverso ocorreu 
com a dimensão “realização-estatuto” (2,88±0,54). Verificaram-se diferenças estatisticamente significativas entre 
géneros em todas as dimensões analisadas (p<0,05), à exceção da dimensão “influência dos familiares e amigos” 
(p>0,05).  Os rapazes apresentaram níveis médios de motivação superiores em todas as dimensões. A participação 
em prática desportiva federada estava associada a valores médios de motivação mais elevados (independentemente 
do sexo) em todas as dimensões (p<0,001). Concluímos que o divertimento é um dos aspetos mais relevantes na 
motivação para a prática desportiva, sendo que os rapazes e os enquadrados no contexto de prática desportiva 
federada são aqueles que evidenciam valores de motivação mais elevados. 

Palavras-chave: Motivação; Prática desportiva; Educação física; Jovens. 

 

COMO INTERAGEM PROFESSOR E ALUNOS NOS SEGMENTOS DE ORGANIZAÇÃO DA 
ATIVIDADE AO LONGO DE UMA UNIDADE DE DESPORTOS DE COMBATE? 

Bruno Avelar-Rosa1, Víctor López-Ros1 

1Universitat de Girona, Catalunha, Espanha 

Segundo a perspetiva construtivista sociocultural (Vygotsky, 1978), o processo de ensino-aprendizagem consiste 
numa atividade conjunta (AC) em que professor e alunos negoceiam significados em redor de um conteúdo 
particular. Integrado num estudo de caso de âmbito interpretativo e qualitativo, onde é analisada a AC (segundo 
Coll, Onrubia, & Mauri, 2008) numa sequência didática (SD) de iniciação aos desportos de combate (Avelar-Rosa, 
et al., 2015; López-Ros & Castejón, 2005), constituída por 10 sessões de 60 minutos com alunos de 4º ano, foram 
observadas as interações ocorridas no segmento de interatividade (SI) com maior predominância entre os 7 SI 
identificados: o SI de organização da atividade (SIOA), que representou 37,81% do total de SI e 32,25% do total 
de tempo da SD. Os SIOA foram maioritariamente constituídos por padrões com função instrucional relacionada 
com o “funcionamento da atividade” (FA) (138 ocorrências, 21,07% do total de padrões) e “execução” (F) (133 
ocorrências, 20,31%). Os resultados demonstram que o uso da função de FA, mais vinculada ao estabelecimento 
das regras na tarefa a realizar, vai diminuindo ao longo da SD (entre a sessão 1 e a sessão 8) e perdendo a sua 
predominância (entre a sessão 3 e a sessão 8), enquanto o uso da função de E vai aumentando (entre as mesmas 
sessões, com predominância a partir da sessão 3). Contudo, esta lógica não se mantém nas sessões finais onde, 
devido às características das tarefas apresentadas, a função de FA retoma a sua predominância e crescimento. A 
dinâmica interativa observada nos SIOA evidencia que, na introdução a novas tarefas, existe predominância de 
discurso com carácter organizacional, evoluindo o mesmo para questões de conteúdo à medida que as 
aprendizagens vão sendo construídas pelos alunos ao mesmo tempo que a sua autonomia aumenta. Estes resultados 
são coerentes com estudos homólogos (Llobet-Martí, López-Ros, & Vila, 2018). 

Palavras-chave: Construtivismo; Interatividade; Organização da atividade; Desportos de combate; Saber lutar. 
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CRENÇAS E ATITUDES FACE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: PERSPETIVA DE PROFESSORES 
DE EF, TREINADORES E ÁRBITROS DESPORTIVOS  

João Tavares1, Mariavittoria Maratea1, Raquel Santos1, Rui Franco1, Nuno Januário1, Vitor Ferreira1 

1Universidade de Lisboa, Faculdade de Motricidade Humana 

O objetivo do presente estudo foi  caracterizar as Crenças e Atitudes face às Pessoas com Deficiência  
manifestadas por professores de EF, treinadores e árbitros desportivos. O número total foi de 48 participantes (27 
do género masculino e 21 ao género feminino.; idades compreendidas entre os 22 anos e os 57 anos; 10 professores 
de EF, 15  treinadores, 8  árbitros desportivos e 15 assumem mais do que uma função). Foram utilizados os 
questionários  “Escala de Atitudes face a Pessoas com Deficiência” (EAPD), de Verdugo, Arias y Jenaro (1995) e 
a “Escala de Crenças face à Atenção para a Deficiência na Atividade Física” de González y Baños (2012). Os 
dados foram tratados no software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences),  Calcularam-se as estatísticas 
descritivas e utilizou-se o Teste T,  o teste One-Way Anova e o coeficiente de correlação. O nível de significância 
utilizado foi p ≤ 0,05. Os resultados obtidos mostram que o contacto regular com pessoas com deficiência leva a 
atitudes favoráveis, mas  no entanto, não houve prevalência de atitudes mais  positivas por parte de pessoas com 
formação superior nesse âmbito.  Também não foi relevada uma  diferença estatisticamente significativa em função  
do género e de experiência profissional nas atitudes e crenças face a pessoas com deficiência. 

Palavras-chave: Atitudes; Pessoa com deficiência; Educação física; Integração; Inclusão.  

 

ATITUDES DOS PROFESSORES  FACE A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Ana Romão1, Daniel Ferreira1, Diogo Rosa1, João Fonseca1, Rita Magalhães1, Nuno Januário1, Vitor Ferreira1  

1Universidade de Lisboa, Faculdade de Motricidade Humana, Portugal 

O objetivo do trabalho foi caracterizar as atitudes e  dos professores em geral,  e dos professores de educação 
física, em particular, face a pessoas com deficiência. Foram inquiridos 67 professores ( 37 de educação física;  30  
de outras disciplinas), com idades compreendidas entre os 25 e os 65, tendo-se utilizado as  versões portuguesas  da 
a “Escala de atitudes face a pessoas com deficiência” de Verdugo, Arias e Jenaro (1995). Considerou-se como  
variáveis dependentes  a atitude face à deficiência geral e as cinco sub-escalas (Valorização de capacidades e 
limitações, Reconhecimento/Negação de direitos, Implicação pessoal, Classificação genérica e Assunção de 
tarefas). Como  variáveis independentes foram consideradas o tipo de professores, a idade, o género, a 
escolaridade, o contacto prévio com pessoas com deficiência, a participação em atividade física com pessoas com 
deficiência,o tempo de contacto com alunos com necessidades educativas especiais (NEE) e a formação específica 
em NEE. Os dados foram analisados através das  estatísticas descritivas do teste T e do coeficiente de correlação, 
tendo-se recorrido  ao programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 25.0). Os resultados obtidos 
sugerem que globalmente os professores apresentam uma atitude positiva face a pessoas com deficiência e que as 
atitudes dos mesmos variam em função de algumas das variáveis independentes estudadas. Foram encontradas  
diferenças estatisticamente significativas na  na atitude geral face à deficiência e nos fatores valorização de 
capacidades, limitações e classificação genérica da escala de atitudes. Existe, também, uma diferença significativa 
entre os professores de educação física e os professores das outras disciplinas nas atitudes face à deficiência. 

Palavras-chave: Atitudes; Deficiência; Educação Física; Inclusão; Professores. 
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ESTUDO LONGITUDINAL SOBRE O VALOR DA APRENDIZAGEM COOPERATIVA NA AULA DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA A PARTIR DA PERCEÇÃO DOS ALUNOS  

Rita Silva1, Cláudio Farias1, Cristiana Bessa1, Isabel Mesquita1 

1Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

O presente estudo examinou a perceção dos alunos sobre a vivência em aulas de Educação Física relacionadas com 
estratégias de ensino entre pares e aprendizagem cooperativa durante um ano letivo completo. Participou no estudo 
uma professora em início de carreira e 25 alunos (15 do sexo feminino e 10 do sexo masculino) do 12º ano de 
escolaridade. A recolha de dados foi realizada durante o ano letivo de 2017/2018, através de entrevistas de grupo 
focais de natureza semiestruturada. Recorreu-se à análise temática e a procedimentos indutivos para construir uma 
compreensão aprofundada sobre o fenómeno investigado. Os resultados indicaram que as estratégias 
implementadas pela professora promoveram dinâmicas de cooperação e interação social entre os alunos bem como 
um acréscimo de uma maior responsabilidade individual e coletiva. Na fase inicial do ano, as principais 
dificuldades evidenciadas foram a conciliação e aceitação das contribuições dos colegas, demonstrando falhas de 
comunicação, falta de confiança e de união. As perceções dos alunos divergiram no que diz respeito ao ensino 
entre pares, na medida em que alguns revelaram o entendimento de que essa função era da responsabilidade da 
professora; para outros, o ensino de pares foi percebido como uma mais valia para a aprendizagem. O fator 
temporal revelou ser determinante na mudança de perceção dos alunos. Com o decorrer do ano letivo, as 
estratégias cooperativas foram percebidas como sendo cruciais para o desenvolvimento sócio afetivo e habilidades 
interpessoais (e.g. noção de entreajuda, espírito de equipa e companheirismo; saber ouvir o outro; ser mais 
tolerante e paciente; abdicar de ideias pré-concebidas em prol do sucesso da equipa; apoiar o outro; oferecer ajuda 
de forma voluntária). Este estudo reforça a importância do desenvolvimento pessoal dentro da disciplina de 
Educação Física, apresentando-se como um contexto de excelência, incitador de aprendizagens profundas e 
significativas.  

Palavras-chave: Aprendizagem Cooperativa; Ensino Entre Pares; Ensino Secundário; Educação Física. 

 

BEM-ESTAR, ESTILO DE VIDA E RELACIONAMENTO INTERPESSOAL EM JOVENS 

ADOLESCENTES 

Elisa Ângelo1, Luis Rama1, Elsa Silva1 

1Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física - Universidade de Coimbra, Portugal 

A Educação Física, quando lecionada de forma integradora e facilitadora de novas aprendizagens, profícuas, permite ao jovem 
adolescente a aquisição de uma sensação geral de bem-estar ou de estilos de vida genericamente positivos, e a melhoria do 
relacionamento interpessoal, pela sua particularidade e especificidade. Essencialmente, a pertinência do estudo insere-se no 
conhecimento de forma aprofundada de uma turma do 9.ºAno, ao nível das relações de aceitação/rejeição que são estabelecidas 
dentro da mesma assim como o sentimento de bem-estar e estilos de vida adotados. Os objetivos do estudo foram: a) 
caracterizar o sentimento de bem-estar e estilo de vida dos adolescentes de uma turma do 9.º ano de escolaridade; b) caracterizar 
os relacionamentos interpessoais dentro da mesma turma, tanto em ter-mos de aceitação como de rejeição para com os colegas 
(matriz sociométrica); c) associar (correlação de Spearman) o relacionamento interpessoal (aceitação e rejeição) de todos os 
adolescentes da turma com o sentimento de bem-estar e estilo de vida. Após a operacionalização de um programa de 
intervenção (14 semanas), formulámos os seguintes objetivos: d) caracterizar o sentimento de bem-estar e estilo de vida dos 
adolescentes de uma turma do 9.º ano de escolaridade, e comparar com os resultados obtidos antes da operacionalização do 
programa de intervenção; e) caracterizar os relacionamentos interpessoais dentro da mesma turma, tanto em termos de aceitação 
como de rejeição para com os colegas (matriz sociométrica), e comparar com os resultados obtidos antes da operacionalização 
do programa de intervenção. Participaram neste estudo 28 jovens adolescentes dos 14 aos 16 anos de idade. Para recolha dos 
dados foi aplicado um questionário a todos os alunos, devidamente construído e adaptado recorrendo a especialistas na área, 
conforme recomendado na literatura de referência (Hill & Hill, 2002): face validity. O conhecimento mais aprofundado da 
turma, em termos de mecanismos de relacionamento interpessoal, uma das principais problemáticas detetadas desde o início do 
ano letivo 2018-2019 permitiu-nos intervir de forma mais profícua, considerando as relações que estão enraizadas no seio deste 
grupo. O estímulo, via realização de determinadas tarefas na aula, em cooperação entre alguns alunos com indicadores de 
rejeição recíproca, desde que bem orientado pedagogicamente pelo professor, foi uma estratégia adotada nas aulas de Educação 
Física, com o objetivo de fortalecer a coesão grupal, melhorando assim a motivação e a vontade de participar nas tarefas 
propostas e, em consequência, melhorando a aprendizagem dos conteúdos explanados e competências motoras trabalhadas. 
Relativamente aos resultados obtidos após a operacionalização do programa de intervenção, observámos que ocorreram 
melhorias no relacionamento interpessoal dos jovens adolescentes dentro da turma. 

Palavras-chave: Bem-estar; Educação física; Estilos de vida; Intervenção pedagógica e Relacionamento interpessoal. 
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CONTRIBUTOS DA PERCEÇÃO DE COMPETÊNCIA FÍSICA E IMAGEM CORPORAL PARA A 
SATISFAÇÃO COM A VIDA EM RAPAZES E RAPARIGAS MADEIRENSES 

Ana Luísa Correia1, Élvio Rúbio Gouveia1,2, Ana Rodrigues1, Ricardo Alves1, Hélder Lopes1,3 

1Departamento de Educação Física e Desporto, Faculdade de Ciências Sociais, Universidade da Madeira, Portugal 2ITI/LARSYS 3CIDESD, 

Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano, Portugal 

A satisfação com a vida é um objetivo que acompanha o desenvolvimento do ser humano. Poucos estudos têm 
analisado as associações entre a perceção da competência física, imagem corporal e satisfação com a vida em 
crianças e adolescentes. Assim, este estudo procurou avaliar as diferenças entre rapazes e raparigas relativamente 
aos contributos da perceção de competência física, imagem corporal e idade, na explicação do score da satisfação 
com a vida. A amostra foi composta por 120 rapazes (15,5±2,8 anos) e 135 raparigas (15,5±2,8 anos). Na recolha 
dos dados, foi utilizado um questionário que contemplava questões relacionadas com a satisfação com a vida, a 
aparência física (perceção de imagem corporal) e competência física. Uma análise de regressão múltipla foi 
realizada para estudar a quantidade de variância na satisfação com vida determinada pelas variáveis independentes. 
O modelo composto pela idade e a perceção da imagem corporal e competência física, explicou 21% e 23% da 
satisfação com a vida em rapazes e raparigas, respetivamente. Analisando o contributo individual de cada uma das 
variáveis independentes, verificou-se que a perceção de competência física foi a variável com a contribuição mais 
forte na explicação da satisfação com a vida em rapazes (beta=.37, p<.001) e raparigas (beta=.33, p<.001). Apenas 
a idade nos rapazes (beta= -.17, p=.049) e a perceção da imagem corporal nas raparigas (beta=.18, p=.040), foram 
estatisticamente significativas na explicação da satisfação com a vida. Estes resultados suportam que o 
desenvolvimento de uma perceção positiva de competência física nos rapazes mais velhos, e uma perceção da 
imagem corporal e competência física nas raparigas, independentemente da idade, poderão ter um impacto direto 
na satisfação com a vida.. 

Palavras-chave: Perceção da aparência física; Perceção da competência física; Satisfação com a Vida. 

 

JUNTOS PARA CHEGAR. PROGRAMA DE INTERVENÇÃO MULTIDISCIPLINAR NA 
PARACANOAGEM PORTUGUESA 

Nuno Januário1,  Jorge Infante1, Maria Valamatos1,  António Rosado1  

1Universidade de Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana 

A Lei de Bases do Desporto assume o desporto como fator indispensável na formação da pessoa e no 
desenvolvimento da sociedade, sendo que a Lei de Bases da Prevenção, Reabilitação e Integração das Pessoas com 
Deficiência, faz referência ao valor da prática desportiva para os cidadãos portadores de deficiência. De entre as 
diferentes áreas de intervenção que o desporto para pessoas com deficiência, vamos destacar o Desporto de 
rendimento (incluindo o acesso à prática do desporto de alta competição). Iremos apresentar o  projecto “Juntos 
para Chegar” como exemplo de uma intervenção multidisciplinar no sentido de melhorar a preparação da Equipa 
Nacional de Paracanoagem. O programa teve como objetivo geral desenvolver uma intervenção multidisciplinar no 
processo de treino de  Paracanoístas Nacionais, sendo que de uma forma mais concreta pretendíamos caracterizar a 
prestação do atleta, avaliar, monitorizar, intervir e controlar o processo de treino, baseado em aspetos 
biomecânicos, aspetos metodológicos do treino, bem como numa intervenção psicológica. 

Palavras-chave: Desporto adaptado; Treino; Paracanoagem; Intervenção Multidisciplinar. 
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A INFLUÊNCIA DAS HABILITAÇÕES ACADÉMICAS DOS TUTORES NA PERCEÇÃO DOS 
ALUNOS SOBRE A ESCOLA E PRÁTICA DESPORTIVA 

Helder Lopes1,2, Élvio Gouveia1,3, Catarina Fernando1,2, Ana Luísa Correia1, Ricardo Alves1, João Prudente1,2, 
Duarte Sousa1, Ana Rodrigues1 

1Departamento de Educação Física e Desporto, Faculdade Ciências Sociais, Universidade da Madeira, Portugal 2CIDESD - Centro de 

Investigação em Desporto Saúde e Desenvolvimento Humano, Portugal 3LARSYS/Instituto de Tecnologias Interativas, Portugal. 

Pretendeu-se com este estudo: (i) descrever a perceção dos jovens sobre a escola considerando a influência do 
género e da idade; (ii) estudar a associação da prática desportiva dos jovens e das habilitações académicas dos 
tutores, com a perceção sobre a escola dos educandos. Participaram no estudo 441 sujeitos (185 rapazes e 256 
raparigas) com uma média de idades de 14,90±2,50 anos. Foram inquiridos sobre a perceção da escola, a prática 
desportiva e as habilitações académicas dos tutores. Na prática desportiva, consideraram-se 3 categorias: (i) apenas 
aulas de Educação Física como única atividade física organizada (AFO); (ii) participação no desporto escolar e (iii) 
atletas federados (inclui os que fazem em simultâneo desporto escolar e federado, 5,8%). A maioria dos 
participantes não gosta ou é indiferente à escola (58,9%), não existindo diferenças com significado estatístico entre 
géneros, nem associação com a idade (p>0,05). A maioria dos participantes possui como única AFO as aulas de 
Educação Física (58,7%), 15,2% participa no desporto escolar e 26,1% no desporto federado. A perceção sobre a 
escola não está associada à prática desportiva (p>0,05), mas ambas estão associadas com as habilitações 
académicas dos tutores (0,110<r<0,227; p<0,05). Jovens com tutores do sexo masculino com escolaridade inferior 
ou igual ao 3ºciclo, apresentam um risco sensivelmente 2 vezes superior de possuir uma perceção negativa da 
escola (odds ratios: 1,926; IC95%:1,200-3,090). A participação no desporto federado está associada a níveis de 
habilitações académicas mais elevadas dos tutores do sexo masculino (ꭓ2 =31,006; p<0,001) e feminino (ꭓ2 
=19,235; p=0,001). A maioria dos alunos manifestou uma opinião negativa relativamente à escola, 
independentemente do género e da idade. Existe uma influência das habilitações académicas dos tutores na 
perceção dos alunos sobre a escola e prática desportiva, em particular nos tutores do sexo masculino. 

Palavras-chave: Habilitações Académicas; Tutores; Alunos; Escola; Prática Desportiva. 

 
 

EFICÁCIA DO GESTO TÉCNICO TRIPELA EM RAPAZES E RAPARIGAS DO 1º CEB   

Rui Matos1,2, Luís Coelho1,2, Raúl Antunes1,2, Ricardo Rebelo-Gonçalves1,3, Nuno Amaro1,2 
1Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, Instituto Politécnico de Leiria, Portugal  2Centro de Investigação em Qualidade de Vida 
3Centro de Investigação do Desporto e da Atividade Física (CIDAF-UC), Coimbra, Portugal

 

A Tripela enquadra-se nos desportos de invasão e partilha com os mesmos diversas características técnico-táticas. 
Contudo, a especificidade do seu gesto motor base justifica que se realizem estudos sobre aspetos biomecânicos e 
de controlo motor e aprendizagem. Com este estudo, quisemos perceber como raparigas e rapazes do 1º CEB 
lidavam com uma tarefa de acerto num alvo com utilização do gesto tripela, com o peito do pé e com a parte 
interna do pé. A amostra foi constituída por 84 crianças (46 raparigas e 38 rapazes) do 1º CEB (idade decimal 
9,42+- 0,71 anos). As crianças seguravam a bola de Voleibol com ambas as mãos e, sem a deixarem cair ao chão, 
largavam-na e pontapeavam-na para um alvo (arco com 80 cm de diâmetro) localizado numa parede frontal a 2,5 
metros de distância, cujo centro se encontrava a 1,40 m do solo. Todas as crianças realizaram 5 tentativas com a 
parte interna do pé e 5 com o peito do pé (metade das crianças de cada sexo realizaram na ordem contrária). A 
máxima pontuação em cada prova era de 5 (5 acertos no interior do arco ou no próprio arco) e a mínima zero. Os 
rapazes foram significativamente melhores (p<0,001) do que os das raparigas, tanto na tripela a um alvo com a 
parte interna do pé como com o peito do pé. Apenas cerca de 20% das raparigas obtiveram mais do que um ponto 
em cada tarefa, contra cerca de 58% dos rapazes na tripela com a parte interna e 70% com o peito do pé. Nenhuma 
das formas de realizar a tripela se revelou significativamente superior à outra, em nenhum dos grupos estudados. 
Apenas nos rapazes se encontrou uma correlação significativa (r= 0,570, p<0,01) moderada entre ambas as formas 
de realizar a tripela. 

Palavras-chave: Tripela; 1.º CEB; Coordenação motora.   



                             Journal of Sport Pedagogy & Reseacrh – Special Edition “8º Congresso da SCPD” 

	

	 24  

 

PRÁTICA DESPORTIVA: RELAÇÃO COM A FUNÇÃO COGNITIVA E O RENDIMENTO ESCOLAR 
DE ALUNOS DO 2º, 3º CICLOS E ENSINO SECUNDÁRIO 

Hélio Antunes1, Ana Rodrigues1, Ricardo Alves1, Élvio Gouveia1,3, Ana Luísa Correia1, Helder Lopes1,2 
1Departamento de Educação Física e Desporto, Faculdade Ciências Sociais, Universidade da Madeira, Portugal 2CIDESD - Centro de 

Investigação em Desporto Saúde e Desenvolvimento Humano, Portugal 3LARSYS / Instituto de Tecnologias Interativas, Portugal. 

 

A prática de atividades desportivas contribui para o desenvolvimento de competências essenciais à formação 
integral dos jovens, favorecendo o seu bem-estar físico, psíquico e social. Nessa medida, pretendeu-se estudar a 
associação entre a prática de atividades desportivas extracurriculares, a função cognitiva e o rendimento escolar. 
Utilizou-se uma amostra de 407 indivíduos (187 rapazes e 220 raparigas), do 2º e 3 ciclos do ensino básico 
(n=182) e ensino secundário (n=225), cujas idades variavam entre os 10 e os 20 anos (14,87±2,53). Para avaliar o 
rendimento escolar considerou-se uma subamostra de 169 sujeitos (78 rapazes e 91 raparigas) cuja média de idades 
era 14,65 (±1,18). A atividade desportiva extracurricular foi determinada através de questão livre (duração 
semanal). Para aferir a função cognitiva recorreu-se ao Cognitive Telephone Screening Instrument (COGTEL) 
(Kliegel et al., 2007), sendo consideradas 6 dimensões: memória prospetiva, memória verbal a curto prazo, 
memória de trabalho, fluência verbal, raciocínio indutivo e memória verbal a longo prazo. O rendimento escolar 
apurou-se através da média das disciplinas curriculares, tendo-se recorrido aos valores estandardizados, devido às 
diferentes escalas de classificação entre o ensino básico e secundário. A maioria dos participantes reporta não 
realizar nenhuma atividade desportiva extracurricular (58,7%), 23,5% pratica entre uma e quatro horas semanais e 
17,7% mais de 4 horas por semana. Verificou-se que, em média, os rapazes reportam despender mais tempo em 
atividades desportivas comparativamente às raparigas (t(405)=5,819; p<0,001), não se verificando associação com 
a idade (p>0,05). Controlando o género e a idade verifica-se que mais tempo em atividades desportivas 
extracurriculares está associado a valores superiores nas dimensões memória de trabalho (r=0,100; p<0,044), 
fluência verbal (r=0,169; p=0,001) e rendimento escolar (r=0,178; p=0,021). O estudo reforça a importância de 
uma prática de atividade física e/ou desportiva regular para a melhoria da função cognitiva e concomitantemente 
do rendimento escolar.  

Palavras-chave: Atividade Desportiva Extracurricular; Rendimento Escolar; Função Cognitiva; Jovens. 

 

ANÁLISIS DE LA CARGA EXTERNA DISEÑADA POR PROFESORES EN FASE DE PRE-SERVICIO 
EN FUNCIÓN DE LAS PARTES DE SESIÓN 

María de Gracia Gamero1,2, Juan Manuel García-Ceberino1,2, María Reina1,3, Antonio Antúnez1,2, Sebastián Feu1,2 

1Grupo de investigación para la optimización del entrenamiento y el rendimiento deportivo 2Facultad de Educación, Universidad de 

Extremadura 3Facultad de la Actividad Física y el Deporte, Univerisidad de Extremadura. 

Las tareas de enseñanza pueden estudiarse de acuerdo con tres criterios: i) organizativos; ii) pedagógicos; y iii) 
cargas de trabajo (externa e interna). Este estudio centra su interés en el análisis de la carga externa (external 
Training Load, eTL) en función de la estructura de la clase de Educación Física. Se realizó un estudio asociativo de 
tipo comparativo y transversal. La muestra estuvo formada por 6 profesores en fase de pre-servicio. Se analizaron 
un total de 307 tareas para la enseñanza del fútbol, que fueron categorizadas con el instrumento SIATE (Ibáñez, 
Feu, & Cañadas, 2016).  La variable independiente fue las partes de sesión de Educación Física: Animación, Parte 
fundamental, Culminación y Vuelta a la calma. Como variable dependiente se empleó la eTL de las tareas 
empleadas por los profesores en fase de pre-servicio. El valor de la carga se obtuvo a través de seis variables 
registradas en el SIATE. Se determinan cuatro rangos para categorizar el valor de la eTL: 6-12 (muy-bajo), 13-18 
(medio-bajo), 19-24 (medio-alto) y 25-30 (muy-alto). Se realizó la prueba estadística H de Kruskall-Wallis (x2) y 
comparaciones múltiples de pruebas no paramétricas. Las medias de la carga de las fases de Animación (16,56) y 
Parte fundamental (16,76) es medio-baja, de Culminación es medio-alta (20,08) y de la Vuelta a la calma es baja 
(10,00). Los resultados inferenciales muestran diferencias significativas en función de las partes de sesión 
(x2=23,613; p=.000). Se observan diferencias en las comparaciones por parejas: Animación*Culminación (-
40,576*); Animación*Vuelta a la calma (144,326*); Fundamental*Culminación (-48,122*); Fundamental*Vuelta a 
la calma (136,781*); Culminación*Vuelta a la calma (184,903*). Los profesores en fase de pre-servicio planifican 
con niveles adecuados de carga externa en las partes de culminación y vuelta a la calma. Las partes de animación y 
fundamental se planifican con una baja demanda física. 

Palavras-chave: Tarea; Profesores pre-servicio; Demanda física; SIATE. 
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO CONTEXTO DA ESCOLA 
INCLUSIVA 

Tadeu Celestino1,2,3,4, Antonino Perreira2,4 
1Agrupamento de Escolas de Nelas, Portugal 2Centro de Estudos em Educação, Tecnologia e Saúde (CI&DETS) Instituto Politécnico de Viseu, 

Portugal 3Invictus –Viseu, Portugal 4Escola Superior de Educação de Viseu, Portugal 

A profissão docente é uma atividade de interação humana, cujo bom desempenho transcende as dimensões 
científica-pedagógica instituída e exige igualmente, qualidades e virtudes das dimensões humanas do saber ser e do 
saber estar. Face à necessidade de reajustamentos a nível da avaliação de desempenho docente, paulatinamente, o 
perfil normatizado do professor de educação física (Despacho nº 16034/2010, de 22 de outubro.) tem 
sobrevalorizado as dimensões do exercício profissional mais relacionadas com a componente científica e 
pedagógica (Bernardes, & Ferro, 2016), em detrimento da dimensão social, profissional e ética igualmente 
importante nos processos de inclusão e da equidade escolar. Com efeito, e face ao forte impacto da exigência das 
dimensões da realização exigida aos professores, aliada à cultura desportiva centrada nas dimensões do 
desempenho e da excelência desportiva com que a educação física tem vindo a ser administrada, assim como aos 
défices de formação geral e específica no contexto da educação física adaptada, as perceções negativas e atitudes 
dos docentes Educação Física face à deficiência têm-se configurado como grandes barreiras a uma maior 
participação e inclusão dos alunos com necessidades específicas nas aulas de educação física (Haycock & Smith, 
2011; Rodrigues, 2003; Petkova, Kudlácek & Nikolova, 2012). Assim, o objetivo deste projeto de investigação é o 
de caracterizar as práticas de inclusão dos professores de educação física, no atual contexto da escola inclusiva 
tendo em consideração o perfil de desempenho profissional normativo. Pretende-se criar uma equipa de 
investigadores por forma a abranger as diferentes regiões do país. Serão aplicadas entrevistas semiestruradas a 
docentes de educação física (2º, 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário), docentes do ensino superior com 
experiência na formação de professores em educação física, tendo em consideração a seis dimensões: formação 
inicial; formação e especialização em educação física adaptada; realização e desempenho docente; ética 
profissional; perfil de um bom professor de educação física; e formação contínua (Ramos, 2018; Rodrigues, 2003). 
A análise e triangulação dos dados será realizada por meio de análise de conteúdo, recorrendo-se ao software QSR 
NVivo para a codificação das entrevistas. Pretende-se com este projeto obter dados que permitam contribuir para 
um aprofundamento do conhecimento da temática da inclusão no contexto da educação física, nomeadamente ao 
nível das estratégias e da formação dos seus profissionais. 

Palavras-chave: Inclusão; Educação Inclusiva; Formação de Professores de Educação Física. 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA EDUCAÇÃO FÍSICA: O QUE PENSAM OS PROFESSORES? 

Ana Rodrigues1, Joana Pinto1, Helder Lopes1,2 
1Departamento de Educação Física e Desporto, Faculdade de Ciências Sociais, Universidade da Madeira, Portugal 2CIDESD, Centro de 

Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano, Portugal 

A promoção de uma escola com a capacidade de responder às diferenças, às necessidades e às potencialidades 
únicas de cada aluno, é uma realidade refletida em documentos como a Declaração de Salamanca (UNESCO, 
1994), a Declaração de Lisboa sobre Equidade Educativa (2015) e o Decreto-Lei n. º54/2018 de 6 de julho de 
2018. Os professores desempenham um papel crucial neste processo, sendo neste essencial analisar a sua opinião 
sobre a Educação Inclusiva na Educação Física (EF), equacionando a influência de fatores como o género e a 
experiência de lecionação (anos de lecionação reconhecidos pela tutela). Participaram no estudo 116 professores de 
EF (75 homens e 41 mulheres) com idade compreendidas entre os 22 e os 63 anos (44,83±7,52), a exercer funções 
no ensino público (2º, 3ºciclos e secundário) em média há 20,81±8,42 anos. Os professores foram inquiridos 
através de questionário sobre: (i) aspetos sociodemográficos (género, experiência e habilitações académicas) e (ii) 
perceção sobre a inclusão nas aulas de EF. A maioria dos professores considera boa (45,7%) ou muito boa (20,7%) 
a inclusão de alunos com Necessidades Educativas (NE) nas aulas de EF, contudo sensivelmente 1 em cada 3 
considera possuir dificuldades na inclusão de alunos com NE nas suas aulas. Constata-se que 41,4% reporta 
possuir dificuldades em lecionar a alunos com NE, porém 3 em cada 4 professores (76,7%) reporta que a EF, pelas 
suas características próprias, é um meio favorável à promoção da inclusão. A reduzida experiência e formação na 
lecionação a alunos com NE (51,7%) e condicionalismos materiais e espaciais (68,1%), são encarados como 
limitações à promoção de uma EF inclusiva. Não se verificaram diferenças em nenhuma das variáveis analisadas 
entre homens e mulheres, nem entre professores com mais e menos de 10 anos de experiência letiva (p>0,05). Os 
professores manifestam um perfil favorável a uma EF inclusiva, contudo condicionalismos como formação 
recursos necessitam ser equacionados e melhorados. 

Palavras-chave: 	Educação Inclusiva; Educação Física; Professores; Necessidades Educativas. 



                             Journal of Sport Pedagogy & Reseacrh – Special Edition “8º Congresso da SCPD” 

	

	 26  

ESTUDO PILOTO SOBRE A SATISFAÇÃO DOS PRATICANTES DE AULAS DE GRUPO 
RELATIVAMENTE AO FEEDBACK 

Filipa Domingos1, Sara Cardoso1, Tatiana Botas1, Mário Espada1,3, Teresa Figueiredo1, Fernando Santos1,2 
1Escola Superior de Educação – Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal 2Centro de Investigação em Qualidade de Vida 3Centro 

Interdisciplinar de Estudo da Performance Humana.  

O feedback, como forma de comunicação, pode influenciar positiva ou negativamente os comportamentos dos 
atletas (Sequeira & Rodrigues, 2017). Uma boa aplicação de feedback promove diferentes comportamentos e mais 
eficientes, permitindo o alcance de bons resultados. Este estudo piloto pretendeu verificar qual o grau de satisfação 
dos praticantes de aulas de grupo, Zumba e BodyJump, relativamente ao feedback emitido pelo instrutor de fitness. 
Para o efeito foram inquiridos 23 praticantes do sexo feminino com idades compreendidas entre os 24 e os 57 anos 
de idade (M=35,34), através do QUESFIF-AG (Questionário de Feedback de Instrutores de Fitness – Aulas de 
Grupo) de Simões, Rodrigues, Alves e Franco (2013). Os resultados indicam que os praticantes preferem o 
feedback prescritivo e avaliativo positivo, com conteúdo que refere o nome do exercício, ação muscular, ritmo de 
realização e posição corporal. A forma do feedback que mais satisfez os praticantes foi o auditivo e visual em 
simultâneo, com afetividade positiva e proximidade, durante e após a realização do exercício e direcionada a um 
grupo ou a toda a classe. Em conclusão, os praticantes de aulas de grupo inquiridos têm uma maior satisfação pelo 
feedback em que promove uma interação positiva, prescrevendo a correta execução dos exercícios, em que o 
instrutor verbaliza o que pretende e demonstra concomitantemente. 

Palavras-chave: Feedback; Fitness; Aulas de grupo. 

 

ASSÉDIO SEXUAL EM CONTEXTO DE GINÁSIO - ESTUDO EXPLORATÓRIO 

Martins, A.1; Gonçalves, J.1 & Guimarães, L.1 

1 
Escola Superior de Educação de Coimbra. 

O assédio sexual nos ginásios é provavelmente constrangedor para muitos dos clientes dos ginásios e é um assunto 
com relevância jurídica identificado como “crime de importunação sexual” previsto no artigo 170.º do Código 
Penal. A relevância jurídica estende-se também ao contexto mais específico da legislação laboral no artigo 29.º do 
Código de Trabalho. Constatou-se que em Portugal faltam muitas informações sobre o tema do assédio sexual em 
ginásios. O presente projecto de pesquisa consiste num estudo preparatório para a recolha de informação sobre 
assédio sexual em contexto de ginásio. A amostra de conveniência (todos os interessados em participar) e 
voluntária, sem restrições à participação, incluiu 57 clientes em dois ginásios de Coimbra, 23 do sexo masculino e 
34 do sexo feminino, e com idades compreendidas entre os 16 e os 70 anos de idade. Para a recolha de dados 
utilizou-se o “Questionário Sobre Assédio Sexual em Contexto de Ginásio” (QASG, 2018). A resposta aos 
questionários ocorreu no interior do espaço dos ginásios. O período de recolha de dados teve a duração de 8 dias 
distribuídos ao longo de 1 mês. O tratamento dos dados recolhidos seguiu um modelo de estudo descritivo com 
utilização de procedimentos e técnicas estatísticas quantitativas, com cálculo de frequências e de percentagens 
relativas às opções de resposta de cada questão. Cerca de 87% dos inquiridos consideraram o assédio sexual como 
uma agressão grave ou muito grave. Vinte e oito por cento (28%) dos inquiridos considerou que já assediou 
alguém no ginásio. Cinquenta e quatro por cento (54%) disseram ter sido assediados no ginásio, e desses cerca de 
3,5% consideraram que são frequentemente assediados. Para 47% dos respondentes a “tensão sexual acumulada” é 
a causa principal que desencadeia os actos de assédio, e para 32% dos casos o assédio tem como causa primeira o 
“hábito cultural”. Para 18% dos casos a origem do assédio está em patologia ou desequilíbrio psicológico. 

Palavras-chave: Assédio Sexual; Ginásios; QASG. 
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ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE LESÕES EM GINÁSIOS 

Martins, A.,1, Santo, J.,1, Ramos, S.1  

1Escola Superior de Educação de Coimbra 

Considerando as lesões desportivas como situações que decorrem da prática do exercício físico-desportivo, 
causadoras de dores e limitações na execução de movimentos e exercícios de treino físico. A orientação da 
exercitação física em ginásios, eticamente e pedagogicamente aceitável, deve reflectir a preocupação e o 
conhecimento sobre a prevenção das lesões dos praticantes. Para o efeito é necessário actualizar periodicamente 
dados sobre as vulnerabilidades associadas às práticas e exercícios físicos realizados em ginásios. A presente 
pesquisa consiste num estudo piloto que decorreu em 3 ginásios de Coimbra com a participação de 63 indivíduos. 
Para o efeito criámos um questionário com validação de conteúdo e com uma análise simples sobre a constância de 
resultados caracterizadora da fiabilidade do instrumento da pesquisa. A amostra “de conveniência”, incluiu a 
participação de 63 indivíduos, sendo 40 do sexo masculino e 23 do sexo feminino. O tratamento dos dados seguiu 
um modelo de estudo descritivo com utilização de procedimentos e técnicas estatísticas quantitativas, com cálculo 
de frequências e de percentagens relativas às opções de resposta de cada questão. Dos inquiridos 30% (19 
sujeitos/14% do total da amostra) relataram ter tido pelo menos uma lesão relacionada com a prática em ginásio. 
Cerca de 50% dos indivíduos lesionados (9 indivíduos, 14% do total da amostra), referiram ter tido pelo menos 
uma lesão no ombro. As lesões no joelho, pulso, e coluna lombar tiveram número próximo de ocorrências, 
incidindo em cerca de 25% dos lesionados (5 indivíduos/ 8% do total da amostra). A maior percentagem de lesões 
foi por ordem de ocorrência do tipo “rotura muscular” (42% dos casos), “luxação articular” (26%), “rotura de 
ligamentos e tendões” (21%). Conclui-se que a intervenção dos treinadores deve basear-se num planeamento que 
integre exercícios protectores das articulações dos ombros, joelhos, pulsos e coluna lombar. 

Palavras-chave: Lesões desportivas; Ginásios. 

 

 

PROGRAMA DE TREINO PARA DIMINUIÇÃO DE MASSA ADIPOSA EM PESSOAS OBESAS 

Martins, A.,1, Cardoso, B.1, Santos, P.1 

1Escola Superior de Educação de Coimbra 

Muitos programas de treino desenvolvidos em ginásios com o objectivo para a diminuição da massa adiposa 
corporal utilizam para o efeito cargas de treino com elevada intensidade que metabolizam quase exclusivamente 
glúcidos e utilizam muito marginalmente exercícios de fraca intensidade que mobilizam lípidos. O treino do 
metabolismo lipídico é essencial para a diminuição da massa adiposa em obesos. Os exercícios com cargas de 
treino de elevada intensidade agravam os riscos de saúde de pessoas obesas. Os programas para a perda de massa 
adiposa têm de ser eficazes relativamente ao seu objectivo principal, mas têm também de respeitar as “boas 
práticas” tendo em conta os princípios pedagógicos, éticos e os saberes da fisiologia do exercício relacionados com 
os processos metabólicos. A amostra é constituída por dois sujeitos com obesidade. O sujeito A da amostra é do 
sexo masculino, tinha no início do programa 39 anos de idade, 127 kg de massa corporal total, e 47% de massa 
gorda avaliada com aparelho de bio-impedância. O sujeito B da amostra é do sexo feminino e tinha no início do 
programa 43 anos de idade, 97 kg de massa corporal total e 46% de massa adiposa. O programa de treino proposto 
teve a duração de 6 meses e visou a alteração dos hábitos de vida diários relativos à realização de actividade física 
diária de baixa intensidade, aumento do tempo de descanso noturno e organização da dieta alimentar diária. Na 
avaliação final o sujeito A tinha menos 26 kg de massa corporal total e diminuiu para 35% a percentagem de massa 
adiposa. O sujeito B diminui 11kg na massa corporal total e diminuiu de 46% para 40% a percentagem de massa 
adiposa. Conclui-se da eficácia deste tipo de programas para a diminuição da massa adiposa, com a vantagem de 
diminuírem os riscos para a saúde associados aos exercícios com cargas de elevada intensidade. 

Palavras-chave: Diminuição saudável da obesidade; Programa integrado; Boas práticas; Hábitos de vida saudável. 
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AVALIAÇÃO INDIRECTA DO VO2 MÁXIMO - ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE COMPARAÇÃO 
DE RESULTADOS OBTIDOS COM DOIS TIPOS DE TESTES DIFERENTES DE AVALIAÇÃO 

INDIRECTA DO VO2 MÁXIMO 

Martins, A.1, Pais, C.1, Póvoa, R.1 

1Escola Superior de Educação de Coimbra 

O consumo máximo de oxigénio VO2 máximo é um indicador com relevância médica para doenças respiratórias e 
é um indicador para o treino desportivo, principalmente para desportos cujo desempenho está muito associado à 
capacidade de resistência aeróbia. A avaliação do VO2 máximo dos atletas é uma tarefa importante dos treinadores 
e para a qual podem recorrer a diferentes metodologias em função dos equipamentos de que dispõem e em função 
da modalidade que orientam. A selecção e adaptação dos recursos de avaliação da aptidão física dos praticantes 
desportivos é uma competência técnica relevante no âmbito das competências pedagógicas dos professores de EF e 
treinadores desportivos. O estudo utilizou uma amostra de conveniência, constituída por nove sujeitos, sete do 
género masculino e dois do género feminino, com idade média de 20.6 ± 1.6 anos e praticantes de diferentes 
modalidades desportivas. Utilizaram-se como instrumentos de pesquisa o teste em cicloergómetro "Procotolo 
Åstrand" (Heyword, 2001) e o teste com degrau seguindo o protocolo "Forest Service" (George, Fisher & Vehrs, 
s/d). No tratamento dos dados aplicaram-se técnicas estatísticas quantitativas descritivas e inferenciais. O valor 
médio de VO2 máx calculado com o protocolo "Forest Service" foi de 51,9911ml/Kg/min. E com o "Procotolo 
Åstrand" foi de 43,0136ml/Kg/min.). O valor médio obtido no teste com degrau superou em cerca de 17% o 
resultado médio obtido com o teste com cicloergómetro. O resultado do coeficiente de correlação r de Pearson 
entre os resultados obtidos nos dois testes foi de r= 0,677, o que corresponde a uma correlação positiva, moderada 
e significativa para p<0,05 (p=0,045). O teste de degrau parece ser mais exigente que o teste em cicloergómetro. 
Em estudo posterior deverão comparar-se os resultados agora obtidos com resultados obtidos com teste de 
avaliação directa de VO2 máx. 

Palavras-chave: Testes de avaliação de VO2 máx; Protocolo "Forest Service com degrau”; “Procotolo Åstrand em 
cicloergómetro. 

 

 

COMO SER UM TREINADOR EFICAZ NO ATLETISMO: RELAÇÃO ENTRE FILOSOFIA, PRÁTICA 
E INDICADORES DE LIDERANÇA 

A. Rui Gomes1, Tiago Maciel1, Liliana Fontes1, Rui Resende2 

1Escola de Psicologia, Universidade do Minho, Portugal 2Instituto Universitário da Maia, Portugal. 

Neste trabalho, propomo-nos a analisar a relação treinador-atleta no contexto da modalidade desportiva do 
atletismo. Faremos uma análise teórica e uma análise prática das implicações existentes para um melhor exercício 
da liderança por parte dos treinadores, tomando por base o Modelo da Eficácia da Liderança (Gomes, 2018). Mais 
concretamente, abordaremos o modo como o treinador pode, a partir de uma correta formulação da sua filosofia de 
liderança, elaborar planos de trabalho congruentes com as ideias que defende junto dos seus atletas (prática de 
liderança) e, igualmente, como pode aferir a eficácia do trabalho realizado junto dos atletas (indicadores de 
eficácia). Esta reflexão será realizada com a demonstração de exercícios específicos de treino com os atletas. 

Palavras-chave: 	Liderança; filosofia do treinador; prática de liderança; eficácia. 
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EFEITO DO ANO NO ESCALÃO DE COMPETIÇÃO NOS CAMPEONATOS NACIONAIS DE CORTA-
MATO SUB-18 E SUB-20 MASCULINOS 

Virgílio Pedro Pinto1, Luís Miguel Massuça1,2,3 

1Faculdade de Educação Física e Desporto, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, Portugal 2CIPER, Faculdade de 

Motricidade Humana, Universidade de Lisboa, Cruz-Quebrada, Portugal 3Centro de Investigação em Qualidade de Vida. 

Quantificar o efeito do ano no escalão de competição nos finalistas; e (2) Quantificar o efeito dos finalistas de 2.º 
ano serem medalhados nos Campeonatos Nacionais Jovens (CNJ) de Corta-Mato. Trata-se de um estudo descritivo 
retrospetivo, no qual foram considerados os CNJ masculinos realizados de 2010 a 2016 (participações, n=1139). A 
recolha de dados foi realizada no sítio da Federação Portuguesa de Atletismo (http://www.fpatletismo.pt), e as 
variáveis consideradas no estudo foram: (1) escalão de competição (Sub-18, n=717; Sub-20, n=422); (2) ano no 
escalão de competição (1.º ano; 2.º ano); e (3) classificação na competição (finalista – 1.º ao 8.º; medalhado – 1.º, 
2.º e 3.º). O efeito foi avaliado com recurso ao cálculo do rácio de chances (OR). De Sub-18 para Sub-20 (1) as 
participações diminuem 41%; (2) a proporção de finalistas de 2.º ano diminui 10% (Sub-18, 67%, OR, 2.1; Sub-20, 
57%; OR, 1.3); e (3) as chances de um finalista de 2.º ano ser medalhado diminui (Sub-18, OR, 1.9; Sub-20, OR, 
0.7). Os resultados sugerem que a idade (i.e., ser 2.º ano no escalão de competição) “deixa” de explicar o sucesso 
desportivo em CNJ de corta-mato Sub-20 masculinos. Esta observação justifica o investimento no estudo do 
percurso desportivo dos jovens praticantes de atletismo, e dos atributos que melhor explicam o sucesso desportivo. 

Palavras-chave: 	Adolescência; Cross; Endurance; Jovens; Resistência. 

 

EFICÁCIA DEFENSIVA NOS PONTAPÉS DE CANTO NO FUTEBOL. DEFESA À ZONA VS DEFESA 
INDIVIDUAL E DEFESA MISTA 

Cabo, M.1, Fonseca, T.1,2 

1Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto-Instituto Politécnico da Guarda, Portugal 2Grupo de Investigación de Movimiento 

Humano - Grupo Consolidado SGR 917- Universidade de Lleida 

É crescente a atenção dedicada à avaliação da pertinência e eficácia dos comportamentos dos jogadores/ equipas 
em contextos de treino e competição (Gama, Dias, Couceiro & Vaz, 2017). A interrogação sobre qual das formas 
de defesa é que seria a mais eficaz para evitar sofrer golos nos pontapés de canto (PC), norteou este estudo na 
análise dos PC das equipas que completaram os treze jogos, que compuseram a fase de subida do Campeonato de 
Portugal 2017-2018. Os 146 PC (amostra) analisados, pela observação indireta dos 13 jogos de Futebol, foram 
filmados pela empresa de desempenho desportivo Instat. Para as visualizações das imagens, registo e tratamento 
dos dados, utilizou-se um portátil ASUS equipado com os programas Microsoft Office 2010, Microsoft Excel 
2010. Para a reprodução dos jogos o programa BS Player. Dos jogos observados, resultaram 146 PC e apenas 3 
foram golo, perfazendo uma média de 2,05%. Observaram-se 11.2 PC, em média, por jogo e especificamente, estes 
valores variaram entre 7 e 16 PC. Verificamos que em 0% dos casos, as equipas que defendem melhor nos PC 
acabaram por ganhar os jogos e em 15,38% dos casos, que as equipas que defendem pior nos PC ganham o jogo. A 
equipa do Mafra sempre que igualou, na eficácia defensiva, acabou por ganhar ou empatar e na única vez que 
obteve uma percentagem de eficácia superior à do adversário, empatou. O método de defesa à zona foi o mais 
utilizado nos PC (60,96%), seguido do de defesa misto (39,04) e o de defesa individual não obteve qualquer 
resultado. Confirmou-se a hipótese que a defesa individual nos PC é atualmente a menos utilizada, pelas equipas. 
Os três golos dos PC representaram 9,09% no total, mas um deles foi importante na subida de divisão da equipa do 
Mafra. 

Palavras-chave: Observação; Análise; Tipos de defesa; Pontapé de canto; Futebol. 
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COMPETÊNCIAS EMOCIONAIS E COMPORTAMENTO INTERPESSOAL DO TREINADOR: 
CONTRIBUTO PARA UMA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA CENTRADA NO ATLETA 

Luís Gonzaga1,2, Pedro Sequeira1,2 

1Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Instituto Politécnico de Santarém, Portugal 2Centro de Investigação em Qualidade de Vida 

(CIEQV), Portugal 

O desporto constitui o contexto ideal para o desenvolvimento de competências próprias de cada modalidade mas 
também competências sociais e emocionais no atleta. Estas últimas, em particular, constituem-se como life skills 
(ou skills for a better life) e deixam nas mãos do treinador a responsabilidade de intervir pedagogicamente no 
processo pelo qual os atletas aprendem e aplicam um conjunto de competências sociais, emocionais, 
comportamentais e de caráter necessárias para obter sucesso no desporto mas também na escola, no trabalho, nos 
relacionamentos e na cidadania (Jones et al., 2017). Partindo de uma abordagem humanista e centrada no atleta, 
cabe ao treinador potenciar nos atletas crescentes oportunidades de tomada de decisão pela delegação progressiva 
de poder fazendo com que estes fortaleçam competências e reúnam a motivação para desempenhar na modalidade 
de forma competente, autónoma e em envolvimento social salutar. Desta perspetiva de empowerment através do 
treino desportivo resulta prioritário investigar acerca das relações entre as competências emocionais 
autorreconhecidas dos treinadores e os seus comportamentos interpessoais por referência às necessidades 
psicológicas básicas (Deci e Ryan, 2000) dos atletas. A amostra do presente estudo é constituída por 76 treinadores 
de desporto de doze modalidades distintas com idades compreendidas entre os 21 e os 67 anos (M=42,88; 
DP=8,77). Os dados foram recolhidos através da versão adaptada para o desporto do Schutte Self Report Inventory 
(Schutte et al., 1998; Lane et al., 2009) e do Interpersonal Behaviours Questionnaire (Rocchi et al., 2017). Os 
resultados obtidos permitem confirmar a relação estreita entre praticamente todas as dimensões da inteligência 
emocional avaliadas e os comportamentos interpessoais afirmados pelo treinador, em particular, os de apoio à 
competência e aos relacionamentos dos atletas. A discussão dos resultados obtidos gera implicações pertinentes no 
sentido da inclusão de conteúdos e treino de competências emocionais na formação de treinadores. 

Palavras-chave: Pedagogia positiva; Inteligência emocional; Comportamento interpessoal; Treinadores; Auto-
perceção. 

 

 

PERCEÇÃO DOS TREINADORES SOBRE O TREINO DE JOVENS NO FUTEBOL 

André Rijo1, Fernando Santos2,3, Paulo Malico1, Valter Pinheiro1,3 

1Instituto Superior de Ciências Educativas 2Escola Superior de Educação – Instituto Politécnico de Setúbal 3Centro de Investigação em 

Qualidade de Vida 

No desenvolvimento de jovens jogadores de futebol é necessário descobrir e compreender as suas necessidades, 
por forma a não se submeter os jovens a exercícios desmotivantes ou até mesmo mais indicados para adultos 
(Wein, 2001). O objetivo do estudo é verificar a perceção dos treinadores sobre o treino de jovens jogadores de 
futebol. Participaram neste estudo quatro treinadores de futebol de formação com experiência no treino de jovens 
(sub-11 a sub-19), em campeonatos distritais e nacionais. Foi realizada uma entrevista semiestruturada aos 
treinadores.  A análise dos dados foi realizada recorrendo à análise de conteúdo, recorrendo à técnica categorial, 
sendo que as categorias foram definidas a posteriori. Os resultados deste estudo revelam o quanto é fundamental 
uma abordagem pedagógica dos treinadores (“ter um grande conhecimento da componente pedagógica”), 
respeitadora das fases de desenvolvimento dos jogadores (“ganhar tem de ser a consequência e nós invertemos ... 
primeiro vem o ganhar e a consequência é formar bem, e acho que tem de ser ao contrário, primeiro formamos 
bem”), e que devem ter um amplo conhecimento do jogo (“...tem de perceber o jogo”). Em conclusão, treinadores 
do futebol de formação devem ter um perfil adequado para desenvolverem a sua atividade no futebol de formação. 

Palavras-chave: Treino de Jovens; Treinadores de Jovens; Futebol. 
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PERCEÇÃO DOS JOGADORES DE FUTEBOL SUB-13 SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SIMULADOR 
360S 

Luís Nunes1, Tiago Rodrigues1, Fernando Santos2,3, Paulo Malico1, Valter Pinheiro1,3 
1Instituto Superior de Ciências Educativas 2Escola Superior de Educação – Instituto Politécnico de Setúbal 3Centro de Investigação em 

Qualidade de Vida 

A utilização da tecnologia é uma realidade no desporto da atualidade, com o objetivo de desenvolver e otimizar o 
rendimento dos jogadores. O nosso estudo pretende verificar qual a perceção dos atletas sobre as vantagens da 
utilização do simulador 360s no seu desenvolvimento. Foram entrevistados jogadores sub-13 do Sport Lisboa e 
Benfica (n=9), sendo posteriormente analisadas as entrevistas semiestruturadas através da técnica categorial. As 
categorias criadas para análise de conteúdo foram: Benefícios Técnico, Táticos e Fisiológicos; Especificidade por 
posição; Treino Individualizado ou Coletivo; Transfere entre simulação e a realidade. O processo de categorização 
foi feito manualmente. Os resultados relativamente aos benefícios demonstram que os jogadores percecionam os 
aspetos positivos da utilização do simulador (“Sim, não só ajuda para a minha posição especifica como qualquer 
outra posição ... sinto uma maior intensidade, velocidade de reação, maior capacidade física, e isso ajuda-me nos 
passes, remates, antecipação, etc.”), bem como a sua importância para trabalhar os aspetos relativos à 
especificidade da função/missão tática (“Passe curto e longo e o cabeceamento ... Sim, capacidade de decisão em 
pouco espaço, leitura de jogo, ter decisões rápidas, estar ativo, e uma maior visão periférica, saber sair em 
transições”). Os jogadores não são unanimes quanto ao trabalhar com o simulador, sozinho ou acompanhado, mas 
percecionam que existe um grande transfer para a realidade competitiva (“Sim, pois, no jogo temos que estar bem 
posicionados. Concentração e domínio da bola ... na qualidade do remate, passe, domínio da bola, preparação para 
a ação e velocidade na reação.”). Em conclusão, os jogadores percecionam a importância do simulador 360s no 
desenvolvimento dos aspetos físicos, técnicos, deslocamentos, tomada de decisão e táticos, no entanto o trabalho 
tático necessita ser complementado com o trabalho no campo. 

Palavras-chave: Simulador 360s; Metodologia do Treino; Futebol. 

CARACTERIZAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA NUMA SESSÃO DE TREINO DE GINASTAS NA 
ESPECIALIDADE DE TEAMGYM E RELAÇÃO COM INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

João Bola1, Bruno Baptista1, Tiago Rafael1, Cátia Ferreira1,2, Fernando Santos1,3, Teresa Figueiredo1,3, Mário 
Espada1,4 

1Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Setúbal (ESE-IPS), Portugal 2Grupo de Optimización del Entrenamiento y Rendimiento 

Deportivo, Universidad de Extremadura (GOERD), Espanha 3Centro de Investigação em Qualidade de Vida (CIEQV-ESDRM), Portugal 4	
Centro Interdisciplinar de Estudo da Performance Humana (CIPER-FMH), Portugal.  

A elite da ginástica feminina é caracterizada por uma elevada exigência fisiológica em idade pediátrica. De facto, a 
melhor condição para atingir rendimento desportivo na modalidade desportiva ocorre em idades perto da 
adolescência, requerendo, portanto, um elevado nível de treino na infância (Armstrong et al., 2013). O TeamGym é 
uma modalidade recente em Portugal, integrando a possibilidade de três categorias (feminino, masculino e mistos), 
que atuam em três disciplinas distintas: Solo, Tumbling e Trampet (minitrampolim e mesa), não existindo segundo 
o nosso conhecimento estudos que caracterizem a exigência da modalidade, o que naturalmente se relaciona com a 
especificidade da intervenção pedagógica. O objetivo do presente estudo foi caracterizar ao nível da frequência 
cardíaca (FC) uma sessão de treino de atletas femininas de TeamGym. Participaram no presente estudo 12 atletas 
femininas de um clube do distrito de Setúbal com resultados de relevo a nível nacional (idade 12.4±1.6; altura 
157±12.8 cm e peso 43.0±6.7 kg). Todas as ginastas foram equipadas durante uma sessão de treino com o sistema 
WIMUPROTM, (RealTrack Systems, Almería, Espanha), cada atleta utilizou colete com dispositivo para avaliação 
durante toda a sessão. Estes foram colocados previamente ao início da sessão e monitorizou-se a resposta ao nível 
da FC em direto, analisando-se os dados posteriormente através de registos segundo a segundo. A duração total da 
sessão foi duas horas e cinco minutos e a FCmax determinada 182.6±7.0 bat.min-1, a FCmed 142.0±10.0 bat.min-1 e 
a FCmin 93.0±9.4 bat.min-1, observada no início da sessão de treino. Os resultados sugerem que a intensidade da 
sessão de treino no TeamGym é bastante elevada, com grande alternância de ritmo, em função também da prática 
em três disciplinas distintas, o que confere aos treinadores uma elevada exigência do ponto de vista da intervenção, 
nomeadamente em abordagens relacionadas com o processo de recuperação, que são relevantes no sentido de 
prevenir e/ou minimizar a fadiga e otimizar o desempenho de ginastas (Isacco et al., 2017). Estudos futuros 
deverão aprofundar o conhecimento sobre a exigência do treino no TeamGym, no sentido de proporcionar 
informação útil aos treinadores e atletas para otimização da intervenção pedagógica a vários níveis. 

Palavras-chave: 	Ginástica; Femininos; TeamGym; Caracterização; Frequência Cardíaca. 
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A MOTIVAÇÃO PARA ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADES DESPORTIVAS COLETIVAS E 
INDIVIDUAIS E RESPETIVO DESAFIO AO NÍVEL DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Vitor Marques1, Irina Carvalho1, João Silva1, Cátia Ferreira1,2 Fernando Santos1,3, Teresa Figueiredo1,3, Mário 
Espada1,4 

1Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Setúbal (ESE-IPS), Portugal 2Grupo de Optimización del Entrenamiento y Rendimiento 

Deportivo, Universidad de Extremadura (GOERD), Espanha, 3Centro de Investigação em Qualidade de Vida (CIEQV-ESDRM), Portugal, 
4Centro Interdisciplinar de Estudo da Performance Humana (CIPER-FMH), Portugal  

No âmbito do Desporto, a motivação para o envolvimento em determinada modalidade desportiva conduz à 
necessidade de adaptação de comportamentos por parte de treinadores e colegas de equipa no sentido de 
otimização do treino e do desempenho em competição. Existem especificidades relacionadas com os desportos 
individuais e coletivos, na última década em especial, diversos estudos aplicados ao contexto do Desporto têm 
vindo a demonstrar que as variações dos objetivos de realização estão associadas a diferentes níveis de 
autodeterminação (Ahmadi et al., 2012). O objetivo do presente estudo foi aferir a motivação para envolvimento 
em atividades desportivas individuais e coletivas. A amostra foi constituída por 126 jovens praticantes, 64 
relacionados com modalidades coletivas (predominantemente futebol e futsal) e 62 com modalidades individuais 
(predominantemente taekwondo e capoeira). Foi utilizado o Questionário de Motivação para Atividades 
Desportivas - QMAD (Serpa e Frias, 1990). Recorreu-se a estatística descritiva e variância (ANOVA), 
complementada com um teste F de Scheffé. Na dimensão “estatuto” observou-se uma sintonia nas respostas dos 
praticantes, valorizando o item “reconhecimento e estatuto” e desconsiderando “pretexto para sair de casa”. Nesta 
dimensão verificaram-se diferenças ao nível da categoria “viajar”, facto que nos parece relacionado com a 
especificidade da densidade competitiva, os praticantes das modalidades coletivas, que competem com maior 
frequência comparativamente a desportos individuais, atribuíram maior ênfase a esta categoria. A nível de outras 
dimensões não se verificaram muitas diferenças significativas, exceção feita a “desenvolvimento técnico”. No 
essencial as motivações não diferem muito entre praticantes de modalidades desportivas coletivas e individuais, 
contudo, existem especificidades que devem ser consideradas quotidianamente no sentido da otimização do 
rendimento no treino e competição, sendo para tal importante uma adequada e específica intervenção pedagógica. 

Palavras-chave: Motivação; Dimensões; Desportos Individuais; Desportos Coletivos; Intervenção Pedagógica. 

APRENDIZAGEM DE HABILIDADE TÉCNICA DE REMO COMBINANDO DEMONSTRAÇÃO COM 
AUTO-OBSERVAÇÃO EM TEMPO REAL 

António Miguel1, Rui Mendes2, Fernando Martins3, António Damásio4 

1Instituto Politécnico de Coimbra: Escola Superior de Educação: UNICID 2IPC: ESE- UNICID; I2A – ROBOCORP; CIDAF-UC 3IPC: ESE – 

UNICID e UIEFI; I2A - ROBOCORP; Instituto de Telecomunicações 4IPC: ESE- UNICID; I2A – ROBOCORP 

Estudámos os efeitos da auto-observação na aprendizagem de uma habilidade motora de remo por crianças. 
Pretendemos averiguar se a aprendizagem após visualizar filme de modelo técnico especialista (MTE) seguida de 
prática com auto-observação do movimento, face ao grupo de controlo (que está sempre a observar o MTE), é 
superior. Participaram 30 crianças dos dois géneros (10 ± 0,2 anos) sem prática na tarefa. As crianças foram 
divididas em dois grupos: 1) experimental (GE) e, 2) controlo (GC). Cada participante realizou nove sessões no 
remo-ergómetro: sessão pré-teste (em foi solicitado para remar em cadência máxima após visualização MTE), sete 
sessões práticas (uma por semana, com cadências de remada programadas: vogas 20, 22, 24 e 26), e a sessão pós-
teste, nona semana, em que cada criança remou em intensidade e cadência máxima. Nas sessões de prática, os 
participantes do GC após visualizarem um filme do modelo técnico especialista remaram nas várias cadências 
continuando a visualizar o mesmo vídeo de MTE e, os participantes do GE após visualizarem o filme do MTE, 
remaram nas várias cadências auto-observando a sua prestação motora. Na comparação entre o pré-teste e o pós-
teste, no GE constataram-se diferenças estatísticas significativas a nível da distância total percorrida, mas sem tal 
significado ao nível da potência média (t(14)= -2; p-value=0,065; Cohen´d=0,894, dimensão de efeito elevada). 
Embora não fossem detetadas diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos na distância total 
realizada e da potência média produzida entre o pré-teste e o pós-teste, o GE apresentou melhores resultados. A 
auto-observação parece ter efeitos positivos no processo de aprendizagem. 

Palavras-chave: Informação de retorno extrínseca; feedback aumentado; demonstração; auto observação; controlo 
e aprendizagem motora. 
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ANÁLISIS DE VARIABLES PSICOLÓGICAS TRAS UN PROGRAMA FORMATIVO DE 
INSTRUCCIÓN DIRECTA EN BALONCESTO 
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¿MERECE LA PENA USAR LA METODOLOGÍA DE INSTRUCCIÓN DIRECTA PARA ENSEÑAR EL 
BALONCESTO EN EL CONTEXTO ESCOLAR? 

Sergio González-Espinosa1,3, David Mancha-Triguero1,3, David García-Santos1,3, Sebastián Feu2,3, Sergio José 
Ibáñez1,3 

1Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Extremadura 2Facultad de Educación, Universidad de Extremadura 3Grupo de 

Optimización del Entrenamiento y el Rendimiento Deportivo 

Los métodos de enseñanza en la educación física son objeto de estudio dentro de la pedagogía deportiva, 
analizando los niveles de aprendizaje técnico y táctico de los estudiantes. Los resultados de estas investigaciones 
muestran una mejora por parte de metodologías centradas en el alumno en variables tácticas y resultados similares 
en variables técnicas. El objetivo de este estudio fue analizar las diferencias entre el pretest y el postest tras 
implementar un programa de intervención en la metodología de Instrucción Directa. El programa de intervención 
DIB fue previamente validado por un panel de expertos (González-Espinosa, Feu, Ibañez & Galatti, 2017). La 
muestra estuvo conformada por 22 alumnos de sexto curso de educación primaria. Las variables primarias del 
estudio fueron bote, pase, tiro, recepción, pasar y moverse, ocupación de espacios libres, rebote ofensivo, rebote 
defensivo, defensa del jugador con balón, defensa del jugador sin balón y ayuda. Las variables secundarias del 
estudio fueron indicador de rendimiento de toma de decisión, eficacia, ejecución técnica y rendimiento. Para 
evaluar el rendimiento en el juego se empleó el Instrumento para la Medida del Aprendizaje y el Rendimiento en 
Baloncesto. Se realizó un análisis descriptivo de los indicadores de aprendizaje y una prueba t para muestras 
relacionadas para analizar las diferencias entre los dos test. Los resultados muestran que solo hay diferencias 
significativas en las acciones de juego defensa del jugador con balón (p = .033) y defensa del jugador sin balón (p 
= .023). En los indicadores de rendimiento solo mejora de forma significativa en la eficacia (p = .022) pero no hay 
una mejora significativa en toma de decisión, ejecución técnica y rendimiento total. La metodología Instrucción 
Directa no tiene una mejora en el aprendizaje del baloncesto como los obtenidos por metodologías de enseñanza 
centrada en el alumno.  

Palavras-chave: Baloncesto; Contexto Escolar; Instrucción Directa. 
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Los métodos de enseñanza en la educación física son objeto de estudio dentro de la pedagogía deportiva. 
Diferentes estudios intentan dar respuesta a las diferencias que se encuentran en la literatura respecto al aprendizaje 
según la metodología. El análisis de variables psicológicas pretende dar un conocimiento más completo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo de este estudio fue analizar diferentes variables psicológicas entre el 
pretest y el postest tras implementar un programa de intervención en la metodología de Instrucción Directa. La 
muestra estuvo conformada por 22 alumnos de sexto curso de educación primaria. Como variable independiente 
del estudio está el DIB, un programa de enseñanza diseñado y validado por un panel de expertos (González-
Espinosa, Feu, Ibañez & Galatti, 2017). Las variables dependientes del estudio fueron: la competencia percibida, 
compromiso con el aprendizaje, ansiedad y agobio, autonomía y relación con los demás. Se realizó un análisis 
descriptivo de los indicadores de aprendizaje y una prueba t para muestras relacionadas para analizar las 
diferencias entre los dos test. Los resultados muestran que solo hay diferencias significativas en la competencia 
percibida (p = .009) siendo menor en el postest. Además, en la relación con los demás también hay diferencias 
significativas (p = .000) siendo menor en el postest. El tipo de tarea que predomina en la Instrucción Directa y que 
el docente sea el foco del proceso de enseñanza aprendizaje hace que la competencia percibida por los alumnos y la 
relación con los demás compañeros empeore de forma significativa. 

Palavras-chave: Competencia Percibida; Baloncesto; Contexto Escolar; Instrucción Directa. 
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VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO PARA ANALIZAR LAS VARIABLES PEDAGÓGICAS EN 
EDUCACIÓN FÍSICA 
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El análisis de la intervención del docente se realiza sobre datos objetivos, válidos y fiables. Esta información 
proviene de la planificación de las clases de Educación Física y la observación sistemática. El análisis de tareas de 
Educación Física es fundamental para la optimización de los procesos de enseñanza. El Sistema Integral de 
Análisis de Tareas de Educación Física (SIATEF) es un instrumento que propone el registro y análisis de las 
variables pedagógicas que intervienen en el proceso. El objetivo del trabajo es la diseñar y validar un sistema de 
variables pedagógicas para analizar las tareas de la educación física. El presente trabajo se clasifica como un 
estudio instrumental destinado al diseño y validación del contenido de un instrumento de medición. La validez se 
analizó a través del acuerdo de 15 jueces expertos. Los expertos cumplían cuatro criterios de inclusión: Doctor, 
Licenciado o Graduado en Ciencias de la Educación o en Ciencias del Deporte, 10 años de experiencia docente y 
publicaciones en didáctica general y de la educación física. Los expertos valoraron la pertinencia, importancia y 
univocidad de las variables en una escala Likert (0–10). Las variables pedagógicas incluidas fueron: Descripción, 
Representación gráfica, Fase de la sesión, Situación de la actividad, Contenidos específicos, Medios de aprendizaje 
y Nivel de oposición (Ibáñez, 2008; Ibáñez, Feu y Cañadas, 2016). La validez de contenido se calculó a través del 
índice V propuesto por Aiken (1985). Los resultados indican que las medias de la V de Aiken de los apartados 
valorados son satisfactorias (Univocidad=0.88; Pertinencia=0.90; Importancia=0.92), al estar por encima de .78, 
que es el punto crítico de corte calculado al 99% de I.C. Las variables pedagógicas del SIATEF presentan una 
validez de contenido adecuada, y pueden ser utilizadas para analizar las tareas planificadas por los docentes de 
Educación Física.  

Palavras-chave: Sistema Integral; Tareas; Educación Física; Docente. 

 

GINÁSTICA NA ESCOLA: O QUE E O COMO SE ENSINA AO LONGO DA ESCOLARIDADE 
OBRIGATÓRIA 

Carla Lourenço1,2, Elsa Ribeiro-Silva3 

1Universidade da Beira Interior,Center in Sports Sciences, Health Sciences and Human Development (CIDESD), Portugal 2Centro de Estudos 

em Educação, Tecnologias e Saúde (CI&DETS), Portugal 3Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, Universidade de Coimbra, 

Coimbra, Portugal 

Quando nos focamos no ensino da Ginástica na escola, deparamo-nos constantemente com uma metodologia de 
ensino analítica e repetitiva dos conteúdos programáticos das modalidades gímnicas  que, para além de se afastar 
do seu espírito (sequências de elementos de exigências psicomotoras variadas, ligados de forma lógica, executadas 
com alternância de ritmos) não favorece a motivação para a aprendizagem nem a diferenciação no ensino, cada vez 
mais reclamada. Este estudo, realizado com 172 alunos de licenciatura em Ciências do Desporto, 120 do género 
masculino e 52 do feminino, com uma média etária de 18,5 anos, visou a perceção da extensão dos conteúdos 
programáticos de ginástica abordados ao longo da escolaridade obrigatória, a estrutura das respetivas aulas e os 
sentimentos que os alunos nutriam sobre a modalidade. Construímos e aplicámos um questionário com cinco 
questões de tipologia fechada e seguimos uma metodologia quantitativa traduzida em técnicas de estatística 
descritiva e inferencial. Dos resultados obtidos destacamos: i) os valores significativos de sentimentos negativos 
manifestados sobre a modalidade; ii) a repetitividade da abordagem dos conteúdos programáticos ao longo da 
escolaridade obrigatória; iii) a estrutura das aulas, maioritariamente, por estações e iv) a não abordagem, pela 
maior parte dos indivíduos, de gestos técnicos do nível avançado, ou mesmo do intermédio, dos Programas 
Nacionais de Educação Física. 
  
Palavras-chave: Ginástica; Extensão de conteúdos; Ensino; Escolaridade obrigatória. 
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“LEBRES À PAREDE”: QUANDO JOGAR É MAIS IMPORTANTE DO QUE VENCER 

Ana Rosa Jaqueira1,2,3, Paulo Coêlho de Araújo1,2,3 

1Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, Universidade de Coimbra (FCDEF-UC), Coimbra, Portugal 2LUDUS: Laboratório de 

Jogos, Recreação, Lutas Tradicionais e Capoeira (FCDEF-UC), Coimbra, Portugal 3GIAM: Grupo de Investigación en Acción Motriz INEFC 

Lleid 

A Praxiologia Motriz (Parlebas, 2001) permite classificar as práticas motrizes, desportivas, lúdicas e outras 
expressões de atividade física não apenas com o intuito taxonômico, mas como bússola orientadora das opções 
educativas a tomar por parte do professor, recreador ou treinador. Com base no tipo de relação que os protagonistas 
do jogo mantém entre eles, identifica-se a lógica interna do jogo, podendo ser psicomotriz; oposição; cooperação-
oposição; cooperação. Não obstante à família de pertença da atividade motriz, outros contextos de relação dos 
protagonistas irão definir a opção do ensino de uma modalidade de jogo ou outra. Portanto, a relação dos 
protagonistas com o espaço de jogo, com o material de jogo, e com o tempo interfere na sua conduta motriz, objeto 
de uma educação física criteriosa (Lagardera e Lavega, 2003). O foco deste relato de experiência incide sobre a 
relação dos protagonistas com o tempo (duração do jogo, começo e fim de jogo, o resultado numérico do jogo). 
Dentre os jogos experimentados no laboratório de vivências motrizes propiciado pelas aulas de Jogos Tradicionais 
Portugueses da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra, estão os jogos 
sem vitória, como “Lebres à Parede”, no qual o protagonista desempenha diferentes papéis (lebre, caçador ou 
morto), assumindo operações cognitivas (estratégia, cálculo de velocidade e deslocamento), e afetivas (emoções) 
inerentes a cada papel. Desta aplicação de jogo sociomotriz sem vitória, destaca-se que o assumir de diferentes 
papéis é importante para a educação da convivência, da cidadania, para o reconhecimento das emoções e para a 
promoção do bem-estar geral, além de serem ótimos exercícios físicos no contexto das aulas de educação física. 

Palavras-chave: Jogo Tradicional; Praxiologia Motriz; Educação Física; Cidadania. 

 

CAPOEIRA ESCOLAR: ESTRATÉGIAS PARA A ESCOLHA DE UMA PROGRESSÃO PEDAGÓGICA 
CRITERIOSA 

Paulo Coêlho de Araújo1,2,3, Ana Rosa Jaqueira1,2,3  

1Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, Universidade de Coimbra (FCDEF-UC), Coimbra, Portugal 2LUDUS: Laboratório de 

Jogos, Recreação, Lutas Tradicionais e Capoeira (FCDEF-UC), Coimbra, Portugal 3GIAM: Grupo de Investigación en Acción Motriz INEFC 

Lleid 

Dentre a variedade de propostas relacionadas à capoeira, não encontramos aquela desvinculada do marco grupal 
para com a ideologia do seu mentor. Este dado é mais evidente quando este contexto é reproduzido a nível do 
ensino, de qualquer grau, situação conflitante com as propostas do ensino criterioso de qualquer prática motriz 
desenvolvida em âmbito escolar. Este relato de experiência baseia-se na exposição de 10 anos de ensino da 
capoeira no 1º ciclo da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra, em que 
se apresentam os distintos modelos de aplicação desta modalidade, desde o aprendizado individual dos golpes, da 
componente cooperativa entre duas pessoas, e também de um modelo gímnico, desmistificando a ideia da alta 
dificuldade do seu ensino-aprendizagem, demonstrando outras possibilidades de aplicabilidade em contextos de 
formação e treino. Desta experiência em contexto educativo de formação, destacamos os procedimentos adotados, 
desde a escolha criteriosa dos movimentos, as estratégias de ensino adequadas para cada modelo de aplicação, os 
procedimentos conducentes ao contexto da avaliação formal dos alunos. Concluímos deste relato de experiência 
em contexto educativo, que ao fim de um semestre letivo foi possível aos alunos envolvidos, aprenderem e 
apreenderem os processos de ensino de 50 movimentos de diferentes graus de dificuldade, de perceberem as 
possibilidades de ensino-aprendizagem na ação de distintos modelos de aplicação, de estímulo do processo criativo 
na construção de coreografias grupais com e sem uso de materiais gímnicos (steps). A nível de conclusão, ao longo 
do período de ensino da capoeira como ferramenta educativa, os estudantes mostraram-se capazes de aprender, 
decodificar e ensinar os movimentos propostos, assim como enriqueceram o seu arcabouço técnico-pedagógico 
para o seu exercício profissional no campo da Educação Física e Desporto.  

Palavras-chave: Capoeira; Ensino-Aprendizagem; Educação Física; Ginástica. 



                             Journal of Sport Pedagogy & Reseacrh – Special Edition “8º Congresso da SCPD” 

	

	 7  

O ENSINO DOS JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS NO CONTEXTO ESCOLAR: 
POTENCIALIDADES DA ABORDAGEM TÁTICA  

Élvio Rúbio Gouveia1,2, Andreas Ihle3, Adilson Marques4, Bruna Gouveia5,2, João Prudente1,6, Ana Rodrigues1, 
Marcelo Pestana1, Tomás Quintal1, Romualdo Caldeira1, Rúben Freitas1, Helder Lopes1,6 

1Departamento de Educação Física e Desporto, Universidade da Madeira, Funchal, Portugal 2Interactive Technologies Institute / LARSyS 
3Centro para o Estudo Interdisciplinar da Gerontologia e Vulnerabilidades, Universidade de Genebra, Suíça 4Centro Interdisciplinar de 

Estudo da Performance Humana, Faculdade de Motricidade Humana, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal 5Instituto de Administração 

da Saúde IP-RAM, Secretaria Regional da Saúde da Região Autónoma da Madeira, Funchal Portugal 6CIDESD, Centro de Investigação em 

Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano, Portugal 

Dada a importância de se refletir sobre estratégias pedagógicas mais eficazes no ensino dos jogos desportivos coletivos 
de invasão (JDC-I), este estudo teve como objetivo analisar o efeito do modelo de ensino baseado na abordagem tática na 
aprendizagem dos JDC-I, tendo em consideração um ciclo de estudos completo (7º, 8º e 9º anos de escolaridade). Neste 
estudo longitudinal, foram implementadas 3 unidades didáticas de JDC-I, uma por cada ano letivo (2016-2017; 2017-
2018; 2018-2019). Foram realizadas avaliações pré e pós intervenção nas 3 unidades didáticas, perfazendo um total de 6 
avaliações ao longo do ciclo completo de estudos. A amostra foi composta por 20 estudantes (11 rapazes e 9 raparigas). 
A intervenção teve por base o “Ensino dos Conceitos e dos Skills Desportivos: Uma Abordagem Tática aos Jogos para 
idades entre os 7 e os 18 anos” (Mitchel, Oslin, & Griffin, 2013). Assume-se que numa unidade didática os alunos 
aprendem a resolver problemas táticos similares em diferentes JDC-I. As unidades didáticas tiveram um tempo médio de 
18h (24 sessões de Educação Física). O desempenho em jogo (i.e., tomada de decisão, skills com bola e comportamento 
sem bola), avaliado através do Game Performance Assessment Instrument (Oslin, Mitchell, & Griffin,1998). As análises 
estatísticas incluíram estatística descritiva e uma ANOVA de medidas repetidas. Verificou-se um efeito de aprendizagem 
ao longo do tempo na tomada de decisão (p=.002), nos skills com bola (p=.001) e nos comportamentos sem bola 
(p<.001). A magnitude do efeito, avaliada através do Partial eta squared foi grande, variando entre .851 e .889. A 
abordagem tática ao jogo, tratando os JDC-I de forma conjunta, apresentou resultados positivos no final do ciclo de 
estudos.  Este estudo sustenta argumentação para uma nova reflexão na escola sobre como deve ser organizado o 
curriculum dos JDC. 

Palavras-chave: Jogos desportivos coletivos de invasão; Abordagem tática; Ensino escolar. 

 

ESTUDIO DE LA CARGA EXTERNA DE LAS TAREAS DE APRENDIZAJE DEL FÚTBOL EN 
FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN DE JUEGO  

Juan Manuel García-Ceberino1,2, María de Gracia Gamero1,2, Javier García-Rubio1,3, Luis Cordoba1,2, Sergio 
Ibáñez1,3 

1Grupo de investigación para la Optimización del entrenamiento y el rendimiento deportivo 2Facultad de Educación, Universidad de 

Extremadura 3Facultad de Actividad Física y Deporte, Universidad de Extremadura 

En la planificación deportiva, la modificación de los parámetros estructurales y formales de las tareas provoca diferentes 
valores de carga externa (eTL) [1]. La eTL se define como la demanda física a la que serán expuestos los escolares 
durante la práctica deportiva [2]. Para modificar la eTL provocada por las tareas, el profesor puede manipular diversas 
variables, entre ellas, la situación de juego. Este estudio tuvo como objetivo: cuantificar la eTL provocada por las tareas 
para después, analizar las diferencias en función de las situaciones de juego. Se realizó un estudio asociativo de tipo 
comparativo y transversal [3]. Un codificador externo, empleando el sistema de análisis de tareas SIATE [4], categorizó 
307 tareas diseñadas por seis profesores en fase de pre-servicio. La eTL se cuantificó mediante las seis variables 
categóricas-ordinales del SIATE. Para establecer comparaciones se utilizaron las siguientes situaciones de juego: i) sin 
oposición; ii) individual (1x1); iii) Small-Sided Games de desigualdad numérica (2vs1…); iv) Small-Sided Games de 
igualdad numérica (2vs2…); y v) Full Games (5vs5…). Se realizó un análisis descriptivo e inferencial mediante la 
prueba H de Kruskal-Wallis y las comparaciones múltiples de pruebas no paramétricas (ANOVA de 1 vía de Kruskal-
Wallis). La prueba H de Kruskal-Wallis mostró diferencias significativas en la eTL en función de la situación de juego 
(x2=187,905; p=0,000; d=2,496). Las comparaciones por parejas mostraron las siguientes diferencias significativas 
(†p<0,05): Sin oposición*Individual (ANOVA=-125,041†); Sin oposición*SSG desigualdad numérica (ANOVA=-
98,770†); Sin oposición*SSG igualdad numérica (ANOVA=-178,232†); Sin oposición*Full Games (ANOVA=-
168,459†); Individual*SSG desigualdad numérica (ANOVA=26,271); Individual*SSG igualdad numérica (ANOVA=-
53,191); Individual*Full Games (ANOVA=-43,418†); SSG desigualdad numérica*SSG igualdad numérica (ANOVA=-
79,462†); SSG desigualdad numérica*Full Games (ANOVA=-69,689†); SSG igualdad numérica*Full Games 
(ANOVA=9,773). Los profesores en fase de pre-servicio emplean con mayor frecuencia las tareas sin oposición, 
provocando estás niveles bajos de eTL. La presencia de adversarios/defensores provoca un aumento del nivel de eTL. 
Las tareas de igualdad numérica presentan niveles más altos de eTL que las tareas de desigualdad numérica. 

Palavras-chave: Demanda Física; Profesor De Pre-Servicio; Educación Física. 
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ANÁLISE DAS ASSOCIAÇÕES ENTRE VARIÁVEIS DA CAPACIDADE AERÓBIA E AS DE CARGA 
EXTERNA EM JOGO: UM ESTUDO EM FUTEBOLISTAS PROFISSIONAIS  

Filipe Manuel Clemente1,2 

1Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Escola Superior de Desporto e Lazer, Melgaço, Portugal 2Instituto de Telecomunicações, 

Delegação da Covilhã, Portugal 

O objetivo do presente estudo foi analisar os níveis de associações entre variáveis da capacidade aeróbia e as de 
carga externa de futebolistas profissionais durante jogos oficiais. Treze futebolistas profissionais da primeira liga 
portuguesa (idade: anos; VO2máx: 573,3(4,0) ml/kg/min-1; FCmáx: 184,8(6,6) bpm/min-1; VMA: 4,7(0,3) m/s2) 
participaram no estudo. A avaliação da capacidade aeróbia decorreu através de um teste laboratorial progressivo 
em passadeira iniciando numa velocidade de 8,0 km/h-1 e progredindo 0,5 km/h-1 a cada 30 segundos até à 
exaustão/desistência. Utilizou-se um analisador de gases (Fitmate Pro, Cosmed) recolhendo a volume de oxigénio 
respiração-a-respiração. O maior valor encontrado em plateau foi considerado como o volume máximo de oxigénio 
(VO2máx). A frequência cardíaca foi igualmente monitorizada a partir da utilização de um cardiofrequímetro 
(H10, Polar). A quantificação da carga externa foi realizada utilizando GPSs (10hz, Johan Sports) durante os jogos 
oficiais. Recolheram-se os valores de carga externa dos jogos imediatamente antes e após a avaliação (amplitude 
de 3 semanas entre o primeiro e segundo jogo). As medidas de distância total (DT), distância em corrida (DC: 
14.0-19.8 km/h-1), corrida de alta velocidade (DCAV: >19.9 km/h-1), e player load (PL) foram analisadas e 
estandardizadas ao minuto. As associações entre os indicadores de capacidade aeróbia e os de carga externa foram 
testadas recorrendo ao r de Pearson para um intervalo de confiança de 90%. Os valores de associação revelaram 
correlações de magnitude grande entre a VMA e as medidas de DT (0,58[0,26;0,79]), DC (0,56[0,23;0,77]) e PL 
(0,69[0,42;0,95]). Já o VO2máx foi moderadamente correlacionado com a DT (0,50[0,15;0,74]) e DC 
(0,45[0,09;0,71]), mostrando correlações de magnitude grande com o PL (0,62[0,31;0,81]). As restantes 
correlações foram de carácter pequeno a moderado sem significância estatística. Verificou-se que o indicador de 
VMA é o mais preponderante para explicar os valores de DT, DC e PL de futebolistas profissionais durante jogos 
oficias devendo, assim, ser usado como regulador de treino para estandardizar, entre outros métodos, corridas 
intervaladas de alta intensidade baseadas no parâmetro de velocidade. 

Palavras-chave: Treino Desportivo; Análise do Rendimento; Capacidade Aeróbia; Carga Externa; Velocidade 
Máxima Aeróbia. 

VARIAÇÕES DAS CARGAS INTERNA E EXTERNA EM JOGOS REDUZIDOS COM DIFERENTES 
REGIMES DE TREINO  

Filipe Manuel Clemente1,2, Diogo Peixoto1, Mónica Gomes1, Miguel Moreira1, Leandro Silva1 

1Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Escola Superior de Desporto e Lazer, Melgaço, Portugal 2Instituto de Telecomunicações, 

Delegação da Covilhã, Portugal 

O presente estudo objetivou comparar os efeitos de dois regimes de um jogo reduzido nas medidas de carga interna 
e externa em futebolistas amadores. Participaram no estudo 10 futebolistas masculinos (idade: 19,8(1,6) anos; 
experiência federada: 8,3(2,1) anos). O estudo decorreu em quatro dias distintos e ao longo de duas semanas (duas 
sessões em cada) tendo-se adotado o formato de jogo 5 vs. 5 com balizas reduzidas num campo de 30x30 metros. 
Os regimes de 3x6 e 6x3 minutos ambos com 2 minutos de recuperação foram comparados. Procedeu-se à 
monitorização dos futebolistas com cardiofrequencímetros (Polar H7) e GPS (10 Hz, Johan Sports). A perceção 
subjetiva de esforço (PSE) na escala de CR-10 e a percentagem de frequência cardíaca máxima (%FCmáx) foram 
definidas com medidas de carga interna. No que se refere à carga externa analisaram-se as medidas de distância 
total (DT), distância em corrida (DC: 14.0-19.8 km/h-1), distância em corrida de alta velocidade (DCAV: >19.9 
km/h-1), velocidade máxima (VM) e player load (PL). Os valores de carga externa foram estandardizados ao 
minuto. Executou-se o teste t-independente para um nível de significância de p < 0,05, seguido do cálculo do d de 
Cohen (d) para inferir a magnitude do efeito. Verificou-se que os valores médios de PSE (diferença de médias 
[dif]: 0,54; p = 0,28; d = 0,351) e VM (dif: 0,94; p = 0,016; d = 0,410) foram estatisticamente superiores no regime 
3x6 min. Opostamente, observaram-se valores médios superiores de DT (dif: 9,53; p = 0,000; d = 0,871), DC (dif: 
2,30; p = 0,006; d = 0,464), e PL (dif: 0,55; p = 0,007; d = 0,463) no regime 6x3 min. Não se verificaram 
diferenças estatisticamente significativas na %FCmáx (dif: 0,88; p = 0,552; d = 0,095) e DCAV (dif: 0,12; p = 
0,547; d = 0,090). Regimes de prescrição com intervalos de duração mais reduzidos aumentam, com expressão 
significativa, os valores médios de intensidade no que aos valores de carga externa diz respeito sem causar tanto 
impacto na perceção subjetiva de esforço como intervalos maiores.  

Palavras-chave: Monitorização da Carga; Exercício de Treino; Jogos Condicionados. 
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ESTUDO OBSERVACIONAL DE CANTOS NO FUTSAL ATRAVÉS DE COORDENADAS POLARES 

Fernando Santos1,2, António Ferreira3, Rui Santos3, Teresa Figueiredo1, Paulo Malico3, Valter Pinheiro2,3, Mário 
Espada1,4 

1Escola Superior de Educação – Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal 2Centro de Investigação em Qualidade de Vida 3Instituto Superior 

de Ciências Educativas 4Centro Interdisciplinar de Estudo da Performance Humana 

No desporto a observação e análise têm uma grande relevância, uma vez que contribuem para o desenvolvimento 
dos atletas e das equipas e ajudam treinadores e atletas a tomar decisões (Agras, Ferragut, & Abraldes, 2016). Um 
dos aspetos fundamentais no jogo de futsal prede-se com os esquemas táticos, uma vez que cria condições 
favoráveis para a finalização (Alves & Bueno, 2012). O objetivo do estudo foi analisar os cantos (n=46) de uma 
equipa de elite europeia recorrendo à técnica de análise de coordenadas polares. Foram registados resultados que 
demonstram que a conduta focal (defesa do guarda-redes) ativa as condutas critério cantos no corredor esquerdo 
(CE), Zonas do primeiro passe 1 e 7 (Z11 e Z17) e zona de finalização 3 (ZF3). Verificamos ainda que as condutas 
critérios cantos no corredor direito (CD) e finalização direta (FD) ativam a conduta focal defesa do guarda-redes 
(GR). Tendo em conta a conduta focal remate intercetado (INT), há uma ativação mútua com a conduta critério 
primeiro passe para a zona 5 (Z13) e zona de finalização 5 (ZF5). A conduta focal interceção (INT) é inibidora do 
segundo passe (2P) e do primeiro passe para a zona 3 (ZF3); é ativadora da zona de primeiro passe (Z18), da 
finalização direta (FD) e zona de finalização 8 (ZF8). A conduta focal - remate para fora (FO), é inibidora das 
condutas critério zona de primeiro passe 8 (Z18) e zona de finalização 8 (ZF8). A conduta focal FO e as condutas 
critério zona de primeiro passe 5 (Z15) e zona de finalização 5 (ZF5) inibem-se mutuamente. Em conclusão, o 
nosso estudo ressalta o potencial da técnica de análise coordenadas polares na análise tática do jogo, 
nomeadamente nos esquemas táticos, permitindo aos treinadores ter informação pertinente para o processo de 
treino e respetiva preparação para a competição. 

Palavras-chave: Futsal; Observação e Análise; Metodologia Observacional; Coordenadas Polares. 

 ANÁLISE NOTACIONAL E DE T-PATTERNS DAS AÇÕES DOS GUARDA-REDES DE 
FUTEBOL SUB-17  

João Santos1, Paulo Malico1, Valter Pinheiro1,3, Fernando Santos2,3 

1Instituto Superior de Ciências Educativas 2Escola Superior de Educação – Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal 3Centro de Investigação 

em Qualidade de Vida 

A observação e análise do jogo de futebol reveste-se grande importância, uma vez que permite que o treinador 
tenha à sua disposição informação pertinente para o desenvolvimento dos jogadores e equipa, ganhando este 
trabalho uma grande relevância no trabalho específico dos guarda-redes. Através da metodologia observacional, 
pretendemos registar quais os comportamentos técnico-táticos dos guarda-redes com mais ocorrências, bem como 
verificar a existência de estruturas temporais e sequenciais (padrões de comportamento – T-patterns). Participaram 
guarda-redes sub-17 do Sporting Clube de Portugal (n=3). A amostra observacional é constituída por 296 ações 
técnico-táticas ofensivas e 225 ações técnico-táticas defensivas. A codificação das ações foi efetuada através do 
Sistema de observação das ações técnica e táticas ofensivas dos guarda-redes e do Sistema de Observação das 
ações técnico e táticas defensivas dos guarda-redes, utilizando para o efeito o programa LINCE. A análise dos 
dados foi realizada através do programa IBM SPSS Statiscs, para análise descritiva, e do programa THEME 5.0, 
para a deteção de T-patterns. Os resultados obtidos registam que os guarda redes observados realizaram mais ações 
ofensivas do que defensivas. A saída a punhos (n=41; 18,22%), as técnicas de encaixe (n=28; 12,44%) e bloqueio 
(n=26; 11,56%) foram as ações defensivas com mais ocorrências. Nas ações ofensivas os comportamentos com 
mais ocorrências foi o pontapé de baliza longo (n=52; 17,63%), reposição curta com a mão (n=50;16,95%) e 
receção/passe curto (n=43; 14,58%). Foram registados T-patterns nas ações defensivas (DB-DQLA-2m-ZF1, n=6; 
SB-AF-2m-ZF4, n=5; ETD-RA-2m-zf4, n=4) e nas ações ofensivas (SADV-Z04-RCM-AP-MPB-ZF8, n=7; RG-
Z01-PBLL-AP-BI-ZF12, n=5; AT-Z03-PC2-AP-MPB-ZF8, n=3). Em conclusão, podemos verificar que o guarda-
redes na atualidade não tem somente relevância na intervenção no processo defensivo, sendo a sua ação também 
extremamente relevante no processo ofensivo da equipa. Neste sentido é importante treinar os guarda-redes de 
forma adequada ao seu nível e contexto para que possam tomar a melhores decisões nas diferentes situações de 
jogo, independentemente do nível de dificuldade do mesmo.  

Palavras-chave: Futebol; Guarda Redes; Observação e Análise; Metodologia observacional; T-patterns. 
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ANÁLISE SOCIOLÓGICA DE TRÊS PRÁTICAS DE COMBATE DUAL EM PORTUGAL: O ESTUDO 
DE CASO DO AIKIDO, JUDO E LUTAS AMADORAS 

Vítor Rosa1 

1Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento (CeiED), ULHT 

Com esta comunicação pretendemos apresentar alguns resultados de uma pesquisa de pós-doutoramento em 
Sociologia do Desporto. Está centrada no desenvolvimento de um estudo comparativo sobre três desportos de 
combate dual de preensão (aikido, judo e lutas amadoras) em Portugal. Os desportos de combate, pela diversidade 
das suas origens, a diversidade de especialidades e pela diferenciação dos seus usos sociais, ocupam um espaço 
importante no sistema das práticas desportivas codificadas. Na nossa pergunta de partida interrogamo-nos se as 
características socioculturais dos indivíduos determinam as afinidades que se geram na prática dos desportos de 
combate dual de preensão, em particular do aikido, judo e lutas amadoras. Delimitámos o objeto empírico aos 
treinadores de aikido, judo e lutas amadoras em Portugal, na época desportiva 2018/2019. Para o efeito, encontra-
se em curso a aplicação de um inquérito por questionário aos treinadores e a realização de algumas entrevistas 
semi-diretivas aos praticantes, que são treinadores, das modalidades em apreço. Definimos três hipóteses teóricas 
que são objeto de análise e discussão de modo a averiguar da sua veracidade. Partimos do pressuposto de que 
existe uma homogeneidade entre os perfis sociais dos praticantes dos três desportos de combate e que 
relativamente ao nível dos hábitos e valores se encontram diferenças (H1). Considerámos também que existe uma 
diferenciação ao nível das disposições sociais, na visibilidade, oportunidades de carreira e na reprodução social 
(H2). Colocámos ainda como hipótese a investigar, que se verifica a uma diferenciação ao nível dos 
envolvimentos, no tipo de prática/conceção, nas condições de acesso, na influência familiar, na intensidade da 
prática e na participação associativa (H3). Com esta pesquisa, aprofundamos um tema pouco abordado em 
Portugal.  

Palavras-chave: Sociologia do desporto; Artes marciais; Desportos de combate. 

	

	

	

 

 

O TREINO DO LANÇAMENTO DE 3 PONTOS NO BASQUETEBOL: UMA QUESTÃO DE 
ESTABILIDADE OU VARIABILIDADE? 

Sogand Poureghali1, Jorge Arede2, Pedro T. Esteves2,3, Nuno Leite2 

1Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Germany 2Research Centre in Sports Sciences, Health Sciences and Human Development, 

CIDESD, Portugal 3Polytechnic Institute of Guarda, UDI: Research Unit for Inland Development, Guarda, Portugal 

A crescente notoriedade associada ao treino diferencial tem vindo a constituir-se como um desafio para a evolução 
do conhecimento no domínio do treino desportivo e da pedagogia. Esta abordagem postula a inclusão intencional, 
por parte do treinador, de elementos de variabilidade/ruído na estrutura dos padrões motores (Schollhorn, Hegen, 
& Davids, 2012). Em linha com o exposto, diversos estudos têm vindo a ser efetuados em modalidades como 
Futebol (e.g., Amarante et al., 2019) ou Basquetebol (e.g., Mateus, Santos, Vaz, & Leite, 2015). Neste sentido, o 
presente estudo comparou o efeito de dois programas de treino do lançamento em jovens basquetebolistas ao nível 
de diferentes variáveis do lançamento de 3 pontos. Dezasseis basquetebolistas (M idade = 15.7 ± 0.8 anos; M altura 
= 174.6 ± 11.9 cm) foram alocados em dois grupos experimentais: i) tradicional e ii) diferencial (variações a cada 
execução). Os dois grupos participaram num programa de intervenção de lançamentos de 3 pontos durante 6 
semanas (3 sessões/semana com a duração de 10 minutos). O lançamento de 3 pontos (NBA Spot Up Shooting), a 
confiança no lançamento de três pontos (TSCI assessment) e a perceção subjetiva do treinador relativa à 
competência do atleta (Likert Scale) foram avaliados prévia e posteriormente à intervenção. Os resultados 
expressam uma similitude do efeito dos programas de treino nos dois grupos. Contudo,  verificou-se que o grupo 
de treino tradicional diminuiu a sua confiança no lançamento do pré para o pós-teste (ES = -0.80). A variação 
induzida pelo treino diferencial parece gerar uma maior estabilidade dos aspetos psicológicos relacionados com o 
lançamento do que uma abordagem baseada na repetição. Este estudo exploratório sugere que o treino diferencial 
poderá assim constituir-se como uma oportunidade promissora para incrementar a  eficácia e confiança dos atletas 
no seu lançamento, embora seja necessário confirmar esta tendência em futuras investigações. 

Palavras-chave: 	Padrão motor; Técnica; Aprendizagem Diferencial. 
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REPRESENTAÇÕES DA ÉTICA DESPORTIVA NO CONTEXTO DA MODALIDADE DESPORTIVA 
ORIENTAÇÃO  

Tadeu Celestino1,2,3, Hugo Sarmento4,5, Artur Santos5, Antonino Pereira2,3 

1Agrupamento de Escolas de Nelas 2Centro de Estudos em Educação, Tecnologia e Saúde (CI&DETS) Instituto Politécnico de Viseu, 

Portugal 3Escola Superior de Educação de Viseu, Portugal 4Centro de Investigação do Desporto e da Actividade Física/ Faculdade de 

Ciências do Desporto e Educação Física – Universidade de Coimbra, Portugal 5Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física – 

Universidade de Coimbra, Portugal 

Na modalidade desportiva Orientação, diversos estudos têm vindo a evidenciar as suas características formativas 
ímpares, decorrentes quer da sua funcionalidade, quer das diferentes formas de prática, que a um só tempo e no 
mesmo espaço de prática estimulam o desenvolvimento multiforme dos seus praticantes (Celestino & Pereira, 
2012; Celestino, Sarmento, Santos & Pereira, 2018a; 2018b). Por outro lado, e apesar das potencialidades 
formativas do desporto orientação, são escassas as investigações realizadas acerca dos valores e da ética nesta 
modalidade. Assim, o propósito deste estudo exploratório é o de identificar as representações da ética desportiva 
em praticantes de orientação. Desenvolvido sob o paradigma qualitativo de análise, aplicou-se entrevistas 
semiestruturadas a um grupo de 12 atletas de orientação, que praticam a modalidade com fins competitivos, com 
uma média de idades de 38.8 ± 17.9 anos, e 13 ± 8.6 anos de experiência como praticantes. Para a recolha dos 
dados recorreu-se à entrevista semiestruturada (Ghliglione & Matalon, 2001) ao longo da época desportiva de 
2017/2018. A análise dos dados foi realizada por meio de análise de conteúdo (Bardin, 2008), recorrendo-se ao 
software QSR NVivo11 para a codificação das transcrições das entrevistas. Os resultados indicam que, 
conceptualmente, para estes atletas a ética no desporto encontra-se, de um modo geral, associada a valores do 
respeito pelo outro, da justiça e da honestidade. Particularmente, no contexto do desporto orientação, a ética está 
intimamente relacionada com os valores do respeito pelo outro e pela natureza, aos valores da amizade e 
cooperação entre pares. Não obstante, identifica-se a existência de um desconhecimento generalizado de 
documentos oficiais, normativos e campanhas relacionados com os valores da ética desportiva. Os resultados 
permitem-nos concluir que este grupo de atletas apresenta uma consciência generalizada da importância dos 
valores da ética desportiva. Por outro lado, os valores humanos do respeito pelo outro e pelo desporto orientação 
configuram-se normativos intrínsecos e são essencialmente transmitidos pelos agentes desportivos envolvidos 
nesta modalidade. 

Palavras-chave: Valores; Ética Desportiva; Fair Play; Desportivismo. 
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EDITORIAL 

 

Este número especial da revista da Sociedade Científica de Pedagogia do Desporto 
(SCPD), Journal of Sport Pedagogy & Research, é dedicado à publicação dos resumos, 
que foram submetidos e aceites pela Comissão Científica, do 8.º Congresso da SCPD. 
Este foi realizado nos dias 25 e 26 de outubro de 2019, na Escola Superior de Educação 
de Coimbra, do Instituto Politécnico de Coimbra. 
Convidamos os autores dos resumos publicados neste número especial do congresso 
para submeterem um artigo completo na edição regular da revista da Sociedade 
Científica de Pedagogia do Desporto, o qual será avaliado pelo Diretor Editorial e por 
Referees. 
Normas para publicação: 
http://ubik.ipg.pt/sociedade_desporto/index.php/JSPR/about/submissions#onlineSub
missions  
O congresso teve como tema a “Educar pelo Desporto: O papel dos profissionais”. 
É reconhecido o papel dos valores e competências sociais para um desenvolvimento 
sustentável, prevenindo problemas globais como a inatividade, a obesidade, o 
desemprego ou os conflitos. O Desporto é um veículo reconhecido na educação para 
estes valores e competências, o qual pode ser aplicado a partir de uma aprendizagem 
inclusiva ao longo da vida. Para tal é necessário que os profissionais do Desporto, nos 
diversos contextos de atuação (Educação Física, Treino Desportivo, Exercício, Saúde 
e Lazer), estejam sensíveis para esta matéria e dotados das devidas competências, de 
modo a implementar estratégias neste sentido. 
É importante continuar a fomentar o debate, reflexão e investigação sobre o papel 
educativo do Desporto, para que este seja não só valorizado mas efetivamente 
implementado. 
Agradecemos assim a todos os que contribuíram para a realização do 8.º Congresso da 
SCPD, nomeadamente: autores das comunicações, conferencistas convidados, 
comissão organizadora, diretores editoriais da revista da SCPD, comissão científica, 
comissão de honra, audiência, parceiros e patrocinadores, Instituto Politécnico da 
Guarda e Escola Superior de Educação de Coimbra do Instituto Politécnico de 
Coimbra. 
 
Susana Franco 
(Presidente da Direção da SCPD) 
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EDITORIAL 

 
 
This special issue of the Scientific Society of Sport Pedagogy (SCPD) journal, Journal 
of Sport Pedagogy & Research, is dedicated to the abstracts publication, which have 
been submitted and accepted by the Scientific Committee of the 8th Congress of SCPD. 
This was held on 25th and 26th October of 2019, at the Escola Superior de Educação 
de Coimbra of the Instituto Politécnico de Coimbra. 
We invite the abstracts authors, that published in this special issue of the congress, to 
submit a full article in the regular issue of the journal of the Scientific Society of Sport 
Pedagogy, which will be evaluated by the Editorial Director and Referees. 
Rules for publication: 
http://ubik.ipg.pt/sport_society/index.php/JSPR/about/submissions#onlineSubmission
s 
The theme of the congress was “Educating through Sport: Professionals Role”. 
Is recognized the role of social values and competences for sustainable development, 
preventing global problems such as inactivity, obesity, unemployment or conflict. 
Sport is a recognized vehicle in education for these values and competences, which can 
be applied from inclusive lifelong learning. For this, it is necessary that sports 
professionals, in the various contexts of action (Physical Education, Sports Coach, 
Exercise, Health and Leisure), are sensitive to this matter and endowed with the 
appropriate competences, in order to implement strategies in this regard. It is important 
to continue to foster debate, reflection and research on the educational role of sport, so 
that it is not only valued but effectively implemented. 
We would like to thank all those who contributed to the 8th SCPD Congress, namely: 
papers authors, invited speakers, organizing committee, editorial directors of the SCPD 
journal, scientific committee, honor committee, audience, partners and sponsors, 
Instituto Politécnico da Guarda and Escola Superior de Educação de Coimbra from 
Instituto Politécnico de Coimbra. 
 
Susana Franco 
 
(SCPD Chairman) 
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CAMPOS DE FÉRIAS EM PORTUGAL: ANÁLISE DAS ENTIDADES ORGANIZADORAS E O PAPEL 
EDUCATIVO DOS ANIMADORES  

Ricardo Melo1,2,3,4,5, António Lajas1, Diogo Costa1, Diogo Picão1, Hugo Costa1, João Xavier1 
1Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC) 2Unidade de Investigação em Ciências do Desporto 

(UNICID) 3Centro de Estudos Sociais - Universidade de Coimbra (CES-UC) 4Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo 

(CiTUR) 5International Research Network In Sport Tourism (IRNIST) 

Em Portugal, numa altura em que cada vez é mais difícil aos pais acompanhar os seus filhos, por motivos 
profissionais, durante o tempo em que não há aulas, os Campos de Férias (CF) constituem-se como um espaço 
privilegiado na educação e ocupação dos tempos livres de milhares de crianças e jovens que neles participam durante 
o período de férias. Neste sentido, considerando o aumento da procura, tem também aumentado a oferta deste tipo 
de actividades, contabilizando-se 1070 Entidades Organizadoras de Campos de Férias (EOCF) registadas no Instituto 
Português do Desporto e Juventude (IPDJ), no ano de 2018. Apesar do reconhecimento social sobre a sua 
importância, pouco se sabe sobre a organização de CF, tornando-se assim objectivos deste trabalho a caracterização 
das EOCF e do papel educativo dos animadores. Os dados foram recolhidos através da aplicação de inquéritos por 
questionário on-line, durante o período de novembro 2018 a maio 2019, a uma amostra de 110 dirigentes de EOCF, 
e através da aplicação de entrevistas a um grupo focal constituído por coordenadores e animadores de CF (n=6). Os 
dados foram analisados recorrendo ao software SPSS 23, e tratados através da aplicação dos testes estatísticos 
adequados/recomendados na literatura (Bardin, 2006; Maroco, 2010; Pestana & Gageiro, 2008). Os resultados dos 
questionários aplicados às EOCF mostram que no Verão de 2018: a maioria (75,3%) realizou CF não residenciais; 
colaboraram em média, por semana/turno, 2,4 coordenadores e 9,3 animadores; os participantes são organizados 
maioritariamente (81,5%) por idades; a maioria (51,9%) dos CF disponibilizou entre 1 a 2 horas de tempo livre aos 
participantes; a maioria (87,7%) dos CF desenvolveu pelo menos uma actividade desportiva; e 28,4% dos CF teve 
como principal âmbito o desporto. Este estudo vem evidenciar a importância que os CF têm ao garantir que as 
crianças e jovens passem as suas férias, ou parte delas, de forma estruturada e organizada, aliando a diversão à 
aprendizagem e a autonomia à responsabilidade, permitindo o estabelecer de relações com o outro num contexto 
não-formal, proporcionando a descoberta da sua identidade e a aquisição de valores, tendo para isso o animador um 
papel educativo e mediador de extrema importância. 

Palavras-chave: Animadores; Campos de Férias; Desporto; Entidades Organizadoras; Papel Educativo.  

QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DE FITNESS – ESTUDO PILOTO 

Isabel Vieira1,2, Liliana Ramos1,2, Vera Simões1,2, Susana Franco1,2, Dulce Esteves 3,4 

1Escola Superior de Desporto de Rio Maior – Instituto Politécnico de Santarém 2Centro de Investigação em Qualidade de Vida 3Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas - Departamento de Ciências do Desporto – Universidade da Beira Interior 4Centro de Investigação em Desporto, 

Saúde e Desenvolvimento Humano 

Os profissionais de fitness são associados, frequentemente, a um modelo para os seus clientes no que diz respeito a 
estilos de vida saudáveis e qualidade de vida. Este estudo visa efetuar um estudo piloto sobre a qualidade de vida 
dos profissionais de fitness,fornecendo informações importantes para a sustentabilidade desta profissão 
e,consequentemente, do próprio mercado do fitness. A Organização Mundial de Saúde define como Qualidade de 
vida a perceção do individuo sobre a sua posição na vida, dentro do contexto dos sistemas de cultura e valores nos 
quais está inserido e em relação aos seus objetivos, padrões e preocupações (WHOQOL, 1994). Cento e cinquenta e 
oito (87 mulheres e 71 homens) profissionais de fitness com cédula de Técnico de Exercício Físico (TEF) ou de 
Diretor Técnico (DT), idade média 30.41±6.84 anos, experiência profissional média 9.59±14.54 anos e com 
habilitações académicas de licenciatura (70.9%), mestrado (22.8%), secundário (5.1%) e outros (1.2%) responderam 
ao questionário. Foi aplicado, através da plataforma online SurveyMonkey, o questionário WHOQOL-BREF, versão 
portuguesa (Fleck et al., 2000), que avalia a perceção da qualidade de vida sobre os domínios físico (ex:. dor e 
desconforto, energia e fadiga) , psicológico (ex:. sentimentos positivos e negativos, auto-estima) , relações sociais 
(ex:. relações pessoais, apoio social) e ambiente físico (ex:. segurança física, ambiente no lar). Para além destes 
domínios o questionário apresenta também 2 questões relativas à perceção geral da qualidade de vida, nomeadamente 
“Como avalia a sua qualidade de vida” e “Até que ponto está satisfeito com a sua saúde”. O domínio físico e as 
relações sociais apresentaram os maiores scores (80.8% e 80.7%, respetivamente), seguidos do domínio psicológico 
(79.4%) e do ambiente (73.5%). Os itens relativos à qualidade de vida geral apresentaram um score de 79.4%. Os 
profissionais de fitness têm, de acordo com os scores obtidos nas várias dimensões, perceções positivas acerca da 
sua qualidade de vida. 
 

Palavras-chave: Profissionais de Fitness; Qualidade de Vida; Estilos de Vida Saudáveis. 
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IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA A MOTIVOS DE PRÁTICA, QUALIDADE DOS SERVIÇOS E QUALIDADE DOS 
INSTRUTORES, PELOS PRATICANTES DE FITNESS, SEGUNDO O SEU RENDIMENTO LÍQUIDO MENSAL 

Stefan Mendes1, Tomás Zylberberg1, António Damásio1,2, Fernando Martins1,2, Ricardo Gomes1,2, Francisco Campos1,2 

1Escola Superior de Educação de Coimbra - Instituto Politécnico de Coimbra 2Unidade de Investigação Aplicada em Ciências do Desporto 

Em Portugal, a par com o registado a nível europeu, a prática desportiva em contexto de ginásio tem vindo a aumentar ao longo 
dos últimos anos. É importante o estudo do porquê deste aspeto que, de certa forma, contraria o sedentarismo típico caracterizador 
da nossa realidade nacional. O presente estudo pretende avaliar a importância atribuída a motivos de prática, qualidade do serviço 
e dos instrutores, e comparar os resultados de acordo com o rendimento líquido mensal dos praticantes. Aplicou-se o questionário 
“Importância Atribuída no Fitness (IAF)” a 560 praticantes de fitness. Para a caracterização foi utilizada estatística descritiva 
(média e desvio-padrão) e para a comparação foi utilizado o teste one-way ANOVA [significância de 5% (p<0.05)]. 
Relativamente aos motivos de prática desportiva, melhoria da condição física (6.46±0.81) e melhoria da saúde (6.44±0.95) foram 
os motivos mais valorizados. Quanto à qualidade dos serviços, a higiene e limpeza do espaço (6.55±0.92) e bom acompanhamento 
técnico (6.41±1.05) foram os que mais se destacaram. Por fim, e no que concerne à qualidade dos instrutores, motivação 
(6.59±0.82) e dedicação (6.58±0.84) foram os indicadores que os praticantes indicaram como sendo, na sua opinião, os mais 
importantes. Verificamos, no que se refere à comparação segundo o rendimento líquido mensal, que existem diferenças 
significativas em 7 itens dos motivos para a prática [para realizar as tarefas do dia-a-dia com mais facilidade (p=0.01); para me 
abstrair e fugir das rotinas do dia-a-dia (p=0.03); para me divertir (p=0.02); para relaxar mentalmente (p=0.02); para combater o 
efeito da idade (p=0.04); para melhorar o estado de humor (p=0.04); desenvolver novas habilidades motoras (p=0.02)], 1 item da 
qualidade do serviço [qualidade geral dos recursos humanos (p=0.03)] e 2 itens da qualidade do instrutor [pontualidade (p=0.04); 
instrução (p=0.01)]. Os resultados permitem-nos concluir que de acordo com o rendimento líquido mensal dos praticantes, os 
itens descritos são valorizados de forma diferente. 

Palavras-chave: Fitness; Instrutor; Motivos de prática; Qualidade; Rendimento líquido mensal; Serviço. 

IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA A MOTIVOS DE PRÁTICA, QUALIDADE DOS SERVIÇOS E QUALIDADE DOS 
INSTRUTORES, PELOS PRATICANTES DE FITNESS, E SUA RELAÇÃO COM A FREQUÊNCIA DE PRÁTICA 

Maria Dias1,Diana Franco1, António Damásio1, 2, Fernando Martins1,2, Ricardo Gomes1,2, Francisco Campos1,2 

1Escola Superior de Educação de Coimbra - Instituto Politécnico de Coimbra 2Unidade de Investigação Aplicada em Ciências do Desporto 

O mercado do fitness está cada vez mais abrangente e diversificado tornando-se premente conhecer a sua complexidade, 
principalmente algumas das características dos praticantes que frequentam ginásios e health clubs. O sucesso de uma qualquer 
organização depende do grau de satisfação do consumidor pelo que, nesta área, o estudo dos motivos de prática desportiva, da 
qualidade do serviço e dos instrutores é de fulcral importância para prestar um melhor serviço. Pelo referido, é nosso objetivo 
caracterizar e relacionar a importância atribuída pelos praticantes de fitness, em relação aos motivos de prática, qualidade dos 
serviços e qualidade dos instrutores, segundo a frequência de prática desportiva semanal. Foi aplicado o questionário “Importância 
Atribuída no Fitness (IAF)” a 560 praticantes, 235 do género masculino e 325 do feminino. Para a caracterização foi utilizada 
estatística descritiva e para correlação das variáveis foi utilizado o teste de Spearman, para um nível de significância de 5% 
(p<0.05). Melhoria da condição física (6.46±0.81) e da saúde (6.44±0.95) foram, segundo a opinião dos praticantes, os motivos 
mais evidenciados para adesão à prática. Atribuem uma maior importância à higiene e limpeza do espaço (6.55±0.92) e bom 
acompanhamento técnico (6.41±1.05). Em relação ao instrutor, motivação (6.59±0.82) e dedicação (6.58±0.84) são os indicadores 
de qualidade que os praticantes consideram mais importantes na prestação do serviço. É possível ainda verificar que existe uma 
correlação significativa negativa, da frequência de prática semanal com 3 itens da qualidade dos serviços [preço acessível (r=-
0.106; p=0.012); ginásio com poucos utilizadores (r=-0.106; p=0.013); proximidade para com o local de trabalho (r=-0.096; 
p=0.025)] e 6 itens da qualidade do instrutor [inovação (r=-0.099; p=0.020); conhecimento (r=-0.084; p=0.048); humildade (r=-
0.084; p=0.048); instrução (r=-0.088; p=0.039); planeamento (r=-0.091; p=0.032); formação (r=-0.108; p=0.011)]. Os resultados 
permitem concluir que, pela correlação negativa, quanto maior a frequência de prática semanal, menor importância é atribuída 
aos itens descritos. Estes, em conjunto com dados de outros trabalhos similares já realizados na área, permitirão ao proprietário, 
gestor ou diretor técnico refletir, ponderar e organizar o serviço prestado de forma adequada e ajustada às preferências dos 
consumidores: os praticantes de fitness. 

Palavras-chave: Fitness; Frequência de prática; Instrutor; Motivos de prática; Qualidade; Serviço. 
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PAPEL EDUCATIVO DOS PROFISSIONAIS DE FITNESS - ESTUDO EXPLORATÓRIO 

Susana Franco1,2, Miguel Silva1, Vera Simões1,2 

1Escola Superior de Desporto de Rio Maior - Instituto Politécnico de Santarém 2Centro de Investigação em Qualidade de Vida 

É reconhecido que os profissionais de fitness devem ter um papel educativo junto das populações, sendo necessário 
conhecer mais acerca de qual deve ser este papel (Lyon, Neville & Armour, 2017). No sentido de aprofundar o 
conhecimento sobre esta temática, o presente estudo teve como objetivo verificar qual a opinião dos profissionais de 
fitness relativamente ao seu papel educativo que estes podem ter para com os praticantes. Foram entrevistados 55 
profissionais de fitness, com um ano de experiência profissional (47% de género feminino e 53% do masculino), 
tendo-lhes sido questionado se consideravam que os profissionais de fitness deveriam ter um papel educativo 
relativamente aos praticantes e se sim qual. As entrevistas gravadas em áudio e transcritas para ficheiro de texto, 
foram depois sujeitas a análise de conteúdo, com análise categorial, tendo sido criadas categorias a posteriori da 
leitura das entrevistas e testada a fiabilidade inter-observador dos 2 codificadores (100%). Após a codificação, foram 
contabilizadas as fontes (n.º e percentagem de pessoas que referiu essa categoria) e as unidades de texto (n.º e 
percentagem de vezes que essa categoria foi referida no discurso relativamente a todas as entrevistas). Apenas um 
sujeito referiu que os profissionais de fitness não devem ter um papel educativo junto dos praticantes, tendo os 
restantes mencionado que sim. Dos profissionais que disseram que sim, foram identificadas as seguintes categorias 
sobre o que educar, seguidamente apresentadas por ordem decrescente de número de fontes: Estilo de vida saudável 
(43%); Estilo de vida ativo (33%); Técnica correta dos exercícios (31%); Benefícios do exercício e metodologia de 
treino (31%); Ser um exemplo/modelo para os praticantes (20%); Bem-estar psicológico 19%); Autonomia para 
fazer exercício e tarefas diárias (17%); Postura correta (17%); Hábitos nutricionais (17%); Forma de estar no ginásio 
(6%); Bem-estar social (6%); Selecionar adequada informação da internet (4%).  

Palavras-chave: Papel educativo; Profissionais; Fitness. 

DESIGNING DUAL TASK, INCLUSIVE EXERCISE PROGRAM FOR CHILDREN WITH AUTISM 
SPECTRUM DISORDERS – PROJECT GAMES_4_SOCIALIZATION 

Carla Lourenço1,2,4, Dulce Esteves1,2, Maria Luiza Albuquerque1, Márcio Soares1, Ting Liu3  

1Universidade da Beira Interior 2CIDESD 3CI&DETS 4Texas State University 

Exercise presents beneficial effects for children with Autism spectrum disorders (ASD) on health domains (motor 
coordination, balance, flexibility) and reducing stereotypical behavioural patterns, improving self-stimulation 
behaviours , social and communication abilities, academic engagement, cognition, attention and sensory skills [1-3].  
Social interaction and communication deficits may impair children with ASD from actively participating in group 
physical activities and traditional physical activities may not cater to the interests of different children with ASD, 
emerging the need to create game-based exercises that aim a development of bot motor and social/communication 
skills [4]. Based in these evidences, we developed an innovative dual-task exercise program, comprehending exercise 
together with social and communicational solicitations for children with ASD – Project 
GAMES_4_SOCIALIZATION. To design the program, a literature search was conducted to include research studies 
that implement exercise programs among children with ASD, regarding a dual task methodology [5]. Based on this 
literature search, five main operative principles emerged:: (1) Need for games with well-established rules that 
requires logic thinking, to engage participation; (2) To stimulate inclusion, communication and social interaction 
exercises are implemented in small groups; (3) Circuits with different games should be implemented and cooperative 
motor tasks demanded (4) assure sufficient variety of exercises in order to promote motor development (5) 
motivation to participate must be allied with enjoyment and self-esteem. Therefore, the program designed included: 
(i) Warming up: An initial body activation was demanding promoting different types of running and jumping, but in 
an environment of imagination; (ii) Imitation Games; (iii) Circuit games; (iv)  Competitive games and (v) Stretching 
and cool down. GAMES_4_SOCIALIZATION may present an important non-pharmacologic therapy to improve 
social interaction and communication skills in children with ASD and a new, inclusive physical activity program 
that motivate all children to participate in the games. 

Palavras-chave: Dual task exercises; Autism Spectrum Disorders; Socialization. 
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PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA NO ENSINO SUPERIOR: RELAÇÃO COM OS 
CONHECIMENTOS E AS ATITUDES 

Regina Alves1 

1CIEC - Centro de Investigação em Estudos da Criança - Instituto de Educação da Universidade do Minho 

As investigações científicas demonstram que a prática regular de atividade física, para além de diminuir o risco de 
doenças crónicas e cardiovasculares, contribui para o bem-estar físico e emocional. Para além disso, é reforçado o 
papel da pedagogia do desporto ao se considerarem os conhecimentos acerca do exercício físico enquanto pré-
requisito da motivação positiva para um estilo de vida fisicamente ativo. Este estudo pretendeu-se identificar a prática 
de exercício físico dos estudantes universitários, associando-a ao nível de conhecimentos e as atitudes face à 
atividade física. Para o efeito, aplicou-se um questionário de autorrelato, previamente validado, a amostra 
estratificada de estudantes universitários (n = 840) de uma universidade de Portugal, durante o ano letivo de 
2018/2019. Os resultados mostraram que 35.7% dos estudantes inquiridos era sedentário, sendo as estudantes mais 
sedentárias em comparação com os estudantes. No mesmo sentido, verificou-se que, em média, num dia normal, os 
estudantes universitários passam 7.44 ± 2.656 horas sentados, variando em função da situação profissional, do índice 
de massa corporal e da área científica. O nível de conhecimento acerca do exercício físico foi baixo, apresentando, 
em média, 2.79 ± 0.090 respostas corretas, num total de 6 respostas. Por sua vez, o nível de atitudes face à prática de 
atividade física foi de 2.26 ± 0.037, numa variação entre 1 e 5, correspondendo o maior valor a atitudes mais 
negativas. O nível de conhecimento não se relaciona com as atitudes nem com a prática de exercício físico. No 
entanto, as atitudes correlacionam-se negativamente com a prática de atividade física, ou seja, quanto mais 
sedentários forem os estudantes, maior o será o nível de atitudes negativas. Face à prevalência de comportamentos 
sedentários e ao baixo nível de conhecimentos registados pelos atuais estudantes universitários, mas futuros 
profissionais e agentes socioeducativos, este estudo reforça a necessidade de desenvolver programas de promoção 
do exercício físico no ensino superior. 

Palavras-chave: Exercício físico; Ensino superior; Prática de atividade física; Conhecimentos, atitudes. 

 

ESTRATÉGIAS DE PLANIFICAÇÃO A PARTIR DA OPERACIONALIZAÇÃO DA FILOSOFIA DO 
TREINADOR 

Rui Resende1, A. Rui Gomes2 

1Instituto Universitário da Maia  2Escola de Psicologia. Universidade do Minho, Portugal   

Desenvolver uma ideia de treino por parte do treinador e uma estratégia consequente na liderança de um processo de 
treino é fundamental para a sua eficácia. O objetivo deste trabalho é ilustrar como se pode desenvolver um processo 
de filosofia de treinador e torná-la operacional no processo de treino. Para alcançar este objetivo sugere-se uma 
estratégia de planificação. Proporciona-se uma periodização anual e um exemplo de um microciclo de uma equipa 
de futebol juvenil. Sugere-se ainda a utilização de uma ficha de unidade de treino em que se poderá materializar a 
ação do treinador com a equipa. Nesta unidade de treino também abrimos espaço ao processo de reflexão do 
treinador. 

Palavras-chave: Filosofia do treinador; Periodização; Microciclo; Unidade de treino; Reflexão. 
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LEADERSHIP OF ELITE COACHES: HOW DO THEY RELATE PHILOSOPHY, PRACTICE, AND 
EFFECTIVENESS CRITERIA? 

Liliana Fontes1, A. Rui Gomes1, Rui Resende2 

1Escola de Psicologia. Universidade do Minho, Portugal  2Instituto Universitário da Maia, Portugal 

Coaching philosophy is an important topic in both coaching literature and education. However, there is little research 
regarding the way that coaches’ philosophies translate into their practices. Additionally, there is very little 
information about the specific effectiveness criteria coaches use to evaluate their philosophies and practice. This 
study addresses the complex set of relationships among coaches’ philosophies, perceptions of their practice, and 
effectiveness criteria. Ten elite coaches were selected for the study (nine males; one female), all of whom had 
successful careers in their respective sports. The coaches responded to an interview guide that addressed the topics 
of philosophy, practice, and effectiveness criteria. Deductive and inductive data analysis procedures were used to 
organize the collected information. The results indicated four main themes: (a) the importance of athlete motivation, 
(b) the importance of building a relationship with athletes based on personal respect, (c) the presence of high levels 
of cohesion among the team, and (d) the need for formal and informal rules that regulate the team’s functioning. 
There were several areas in which coaches did not establish a relationship linking philosophy, practice, and 
effectiveness criteria. The results suggest the need to educate coaches regarding methods of establishing a 
relationship among their philosophies, their practices, and the effectiveness criteria they use to evaluate their 
performance as coaches. 

Palavras-chave: Coaching philosophy; coaching behaviors; coaching effectiveness; sport leadership; coaches. 

 

ASSOCIATION OF DECISION MAKING AND PERFORMANCE IN THE ATTACK ACTION, WITH 
THE SET RESULT IN VOLLEYBALL 

Manuel Conejero1, Jara González-Silva3, Carmen Fernández-Echeverría2, Fernando Claver1, M.Perla Moreno4 

1Faculty of Sports Sciences, University of Extremadura 2Faculty of Education Sciences, University of Sevilla 3Faculty of Education, Psycholo 
4Faculty of Sports Science, University of Granada. 

The main objective of the research was to determine the association between decision-making and the performance 
in the attack action in volleyball of training categories, and the result of the set. 886 attack actions were analysed, 
corresponding to the four best ranked teams in the U-19 Men's Spanish Championship, held in Lorca in 2018. It 
involves the observation of four games of each of these teams. The variables of the study were: set result, decision- 
making in the attack action, performance in the attack action. The results showed significant association between the 
set result and decision-making in the attack action, and the cells that contribute in a positive way to the association 
are the appropriate decision-making with the set won and the inappropriate decision-making with the set lost. Also 
a significant association between the set result and performance in the attack action was founded, being the cells that 
contribute in a positive way to the association the direct point with the set won, and the error in the execution with 
the set lost. These results highlight the importance of developing and training an optimal decision-making in the 
attack action in volleyball players of training categories. That could contribute to improve the execution and efficacy 
of the attack action. This information is relevant in the sports training process in volleyball. 

Palavras-chave: Set result; decision-making; performance; volleyball. 
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DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO TÁTICA EM JOVENS VOLEIBOLISTAS – UM ESTUDO DE 
INVESTIGAÇÃO AO LONGO DE UMA ÉPOCA DESPORTIVA 

Ana Ramos1, Patrícia Coutinho1, Isabel Mesquita1                         

1CIFI2D, Faculdade de Desporto, Universidade do Porto, Porto, Portugal 

Os jogos desportivos coletivos são de natureza imprevisível, o que destaca a importância da capacidade tática em 
contexto competitivo pois é através desta que os jogadores são capazes de aceder e resolver diversos problemas que 
emergem do jogo. Contudo, neste campo de investigação e apesar da sua importância, não foram encontrados estudos 
qualitativos com intervenção dinâmica e adaptativa (i.e., investigação-ação) ao longo do tempo. Assim, este estudo 
pretendeu analisar o desenvolvimento da ação da tática ao longo de uma época desportiva no âmbito de uma 
investigação-ação composta por três ciclos. Participaram 15 voleibolistas e uma treinadora, a qual assumiu também 
o papel de investigadora (facilitadora).  Os dados foram recolhidos de setembro de 2017 a junho de 2018, através de 
diário reflexivo, notas de campo e entrevistas de grupo focais de natureza semiestruturada. Para a análise dos dados 
recorreu-se à análise temática e utilizaram-se procedimentos indutivos para construir um entendimento aprofundado 
do fenómeno em estudo. No 1º ciclo de IA, o uso da tática durante o desempenho competitivo revelou-se simplista 
e predominantemente associado ao modelo tático da equipa, isto é, não foi evidenciada autonomia decisional nas 
ações táticas das jogadoras. Para colmatar esta lacuna, incrementou-se a orientação das jogadoras na construção do 
seu autoconhecimento tático, a exploração combinada da versatilidade da técnica situacional e das soluções táticas, 
sendo o questionamento a técnica instrucional privilegiada no 2º ciclo de IA. No 3º ciclo de IA denotou-se nas 
jogadoras uma capacidade de reconhecer as fraquezas das suas adversárias e de atuar estrategicamente no sentido de 
explorar tais debilidades táticas. Em termos práticos, destaca-se a importância que os treinadores devem colocar no 
conhecimento e uso da tática em contexto competitivo, e de forma combinada com a técnica situacional, dado que 
esta abordagem revelou ser crucial na formação de jogadores autónomos, taticamente conscientes e adaptáveis. 

Palavras-chave: Tática; Técnica Situacional; Questionamento; Investigação-ação; Voleibol. 

 

ELABORATION OF AN ANALYSIS AND CONTROL OF TRAINING PERFORMANCE PROGRAM IN 
HIGH LEVEL FEMALE VOLLEYBALL 

Judith Pérez1, Carmen Fernández-Echeverría2, Jara González-Silva3, Manuel Conejero1, M. Perla Moreno1 

1Faculty of Sports Science. University of Extremadura  2Faculty of Education Sciences, University of Sevilla 3Faculty of Education, Psychology 

and Sports Sciences. University of Huelva. 

The aim of the work is to present a program to control and analyse performance in high level women's volleyball 
training. The origin of the study arises because the game analysis is a fundamental source of information in the 
training process of collective sports (Butterworth, O'Donoghue, & Cropley, 2013), since it provides coaches 
objective data of the competition allow them to interpret the game (Palao, & Hernández-Hernández, 2014; Sarmento, 
Bradley, & Travassos, 2015; Wright, Atkins, Jones, & Todd, 2014) in order to improve performance (Garganta, 
2001). However, game analysis is usually applied in competition, and less frequently in training. The control and 
analysis of performance in sports training allows both coaches and the athletes themselves to compare data (training 
vs competition) and this will help to guide the training process. In the present work a concrete program to control 
and analyse performance in training. It includes the following phases since the data is collected to it is presented to 
the players: proposal of game variables to be analysed (in consensus with the technical staff); video recording 
(training and competition); recording of data from events; storage of data from training and competition; obtaining 
performance indicators per player; presentation of the data on the web and visualization in the web application. 

Palavras-chave: Volleyball; Match analysis; Training control; High level. 
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DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO ESTRATÉGICO EM JOVENS VOLEIBOLISTAS – UM 
ESTUDO DE INVESTIGAÇÃO AO LONGO DE UMA ÉPOCA DESPORTIVA 

Ana Ramos1, Patrícia Coutinho1, Isabel Mesquita1                         

1CIFI2D, Faculdade de Desporto, Universidade do Porto, Porto, Portugal 

O pensamento estratégico, enquanto capacidade de agir em condições aleatórias e adversas, caracteriza-se por ser 
criativo, divergente e intuitivo, permitindo, portanto, uma adaptação rápida aos problemas decorrentes do jogo. 
Porém, apesar da sua importância, não foram encontrados estudos qualitativos com intervenção dinâmica e 
adaptativa (i.e., investigação-ação) nesta área de investigação. Assim, este estudo pretendeu analisar o 
desenvolvimento do pensamento estratégico ao longo de uma época desportiva no âmbito de uma investigação-ação 
constituída por três ciclos. Participaram 15 voleibolistas e uma treinadora, a qual assumiu também o papel de 
investigadora (facilitadora).  Os dados foram recolhidos de Setembro de 2017 a Junho de 2018, através de diário 
reflexivo, notas de campo e entrevistas de grupo focais de natureza semiestruturada. Para a análise dos dados 
recorreu-se à análise temática e utilizaram-se procedimentos indutivos para construir um entendimento aprofundado 
acerca do fenómeno investigado. No 1º ciclo de IA, as jogadoras evidenciaram a capacidade de descrever, e 
dificuldade em interpretar, estrategicamente diversos cenários de jogo. Para colmatar esta lacuna, incrementou-se a 
complexidade das tarefas de aprendizagem através da manipulação de vários constrangimentos (ex., regras de jogo). 
Tal intervenção permitiu às jogadoras o reconhecimento e extração de sinais relevantes do contexto competitivo, 
bem como uma auto-construção do entendimento estratégico do jogo ao longo do 2º ciclo de IA. Assim, no 3º ciclo 
IA, as jogadoras revelaram a capacidade pensar estrategicamente, isto é, capacidade de decidir com intenção, critério 
e de acordo com os constrangimentos técnico-táticos inerentes ao contexto competitivo. Em termos práticos este 
estudo enfatiza a necessidade de os treinadores enquadrarem as suas intervenções pedagógicas às necessidades dos 
seus jogadores, particularmente no que respeita à adaptação das tarefas de aprendizagem, uma vez que esta 
abordagem mostrou ser indutora do desenvolvimento do pensamento estratégico das jogadoras, tornando-as mais 
adaptáveis ao contexto competitivo. 

Palavras-chave: Pensamento Estratégico; Complexidade da Tarefa; Investigação-ação; Voleibol. 

 

SER TREINADOR: CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS DO TREINADOR DE VOLEIBOL 

Rui Resende1, A. Rui Gomes2 

1Instituto Universitário da Maia, Portugal 2Escola de Psicologia. Universidade do Minho, Portugal 

O treinador necessita de amplos conhecimentos para ser competente. Este trabalho tem como objetivo evidenciar a 
pedagogia como agregadora de conhecimentos das diferentes subdisciplinas do desporto e fomentadora de uma maior 
eficácia do processo de treino. Elege uma filosofia de atuação profissional assente numa educação para a autonomia 
e corresponsabilização do atleta no processo de treino. Evidencia-se a necessidade do planeamento do treino assente 
na organização de exercícios, numa estratégia de comunicação e na implementação de uma estratégia de avaliação. 
Reforça- se estas ideias através da boa relação que deve existir entre o plano das ideias (filosofia de liderança) os 
comportamentos para efetivar essas ideias (pratica de liderança) e os indicadores utilizados para aferir o sucesso das 
ideias defendidas (critérios de liderança). Apresenta-se um exemplo de ensino de competências desportivas na 
modalidade de voleibol. 

Palavras-chave: Filosofia do treinador; Periodização; Microciclo; Unidade de treino; Reflexão. 
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O CONTRIBUTO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA PROMOÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO 
FÍSICA INCLUSIVA 

Ana Rodrigues1, Élvio Gouveia1,2, João Prudente1,3, Hélder Lopes1,3 

1Departamento de Educação Física e Desporto, Faculdade de Ciências Sociais, Universidade da Madeira, Portugal 2LARSYS/ITI, Portugal 
3CIDESD, Centro de Investigação em Desporto, Saúde 

A importância da formação no desenvolvimento profissional dos professores é amplamente reportada na literatura, 
contudo são ainda escassos os estudos que abordam a formação dos professores de Educação Física (EF) no domínio 
da atividade motora adaptada como meio de promoção de uma EF Inclusiva. Este trabalho, possui como objetivos: 
(i) descrever a experiência e formação dos professores de EF no domínio da atividade motora adaptada; e (ii) analisar 
a relação entre a perceção sobre a Educação Inclusiva na EF e a formação dos professores. Participaram 116 
professores de EF (75 homens e 41 mulheres), com idade compreendidas entre os 22 e os 63 anos (44,83±7,52), a 
exercer no 2º e 3º CEB e Secundário. Os professores foram inquiridos através de questionário (Filipe, 2012) 
constituído pelas seguintes seções: (i) aspetos sociodemográficos (género, experiência e habilitações académicas), 
(ii) autoperceção de experiência e de formação especifica, e (iii) perceção sobre a inclusão nas aulas de EF. 
Relativamente à formação específica no domínio das necessidades educativas, aproximadamente 1 em cada 5 
professores reporta não possuir qualquer formação. Considerando os docentes com formação específica, a maioria 
refere ter frequentado disciplinas/módulos ou seminários sobre atividade física em populações com necessidades 
educativas durante a formação académica (58,6%), ou em formação contínua (21,6%). Os docentes que reportaram 
formação avançada como pós-graduações e mestrado representam 2,6% e 12,9% respetivamente. Um nível superior 
de formação e experiência dos docentes de EF está positivamente associado a uma melhor atitude face à inclusão de 
alunos com necessidades educativas no ensino regular (r=0,189; p=0,042), na EF (r=0,272; p=0,003) e a uma melhor 
perceção do seu desempenho profissional (r=0,477; p<0,001). Considerando a relação existente entre a formação, a 
experiência e uma atitude mais favorável à educação inclusiva, é crucial o desenvolvimento de formação sobre esta 
temática para professores, nomeadamente através de formação contínua. 

Palavras-chave: Formação; Professores; Educação Física; Educação Inclusiva; Necessidades. 

DIFERENÇA DE GÉNERO NA ATITUDE ÉTICO-PROFISSIONAL DURANTE A FORMAÇÃO 
INICIAL DE PROFESSORES 

Catarina Amorim1, Elsa Ribeiro-Silva1,2,3   

1Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física - Universidade de Coimbra 2Centro de Investigação do Desporto e da Atividade Física 
3Centro de estudos interdisciplinares do século XX 

Reconhecendo a formação inicial de professores como evidente para a génesis de um eu profissional e aceitando a 
diferença de género como uma característica naturalista de diferenciação pedagógica, torna-se pertinente 
investigarmos a existência de diferenças ao nível do domínio da atitude ético-profissional entre géneros. O estágio 
pedagógico apresenta-se como fundamental para a metamorfose de estudante a professor. Esta transição de papéis 
comporta em si emoções paradoxais entre imagens pré-estabelecidas da docência e a realidade vivenciada 
diariamente (Mesquita, 2011). Este estudo visa compreender as diferenças de género na interpretação que os futuros 
professores de Educação Física fazem do referencial de avaliação respeitante à dimensão de atitude ético-
profissional. O estudo focou-se na análise documental, através da análise semântica do conteúdo, de 74 relatórios de 
estágio pedagógico de 2016-17 e 2017-18, elaborados por estagiários do segundo ano do Mestrado em Ensino de 
Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, cujos dados resultantes da análise foram comparados com os 
descritores do referencial. Os resultados revelaram que as futuras professoras de Educação Física valorizam, 
principalmente, a disponibilidade para os alunos e para a escola e a conduta pessoal, enquanto os futuros professores 
de educação física valorizam mais o compromisso com as aprendizagens dos alunos, a autoformação e o 
desenvolvimento profissional e o trabalho em equipa. Ambos os géneros desvalorizaram as categorias de atitude 
ético-profissional referentes aos compromissos com as próprias aprendizagens; conhecimentos gerais e específicos; 
capacidade de iniciativa e responsabilidade; inovação das práticas pedagógicas e documentais e a análise critica e 
reflexiva. Os resultados permitem-nos perceber que, apesar da dimensão atitude ético-profissional ser a base do 
referencial avaliativo a que os estagiários estão sujeitos, estes revelam, na generalidade, lacunas na sua interpretação, 
assim como, evidentes diferenças entre géneros ao nível de foco nas categorias. 

Palavras-chave: Formação Inicial de Professores; Educação Física; Atitude ético-profissional; Géneros. 
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PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA EM MEIO ESCOLAR: A INFLUÊNCIA DO ENVOLVIMENTO 

Ana Rodrigues1, Rui Ornelas1, Hélio Antunes1, Ricardo Alves1, Ana Correia1, Élvio Gouveia1,2, João Prudente1,3, 
Hélder Lopes1,3 

1Departamento de Educação Física e Desporto, Faculdade de Ciências Sociais, Universidade da Madeira, Portugal 2LARSYS/ITI 3CIDESD, 

Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano, Portugal 

A promoção de um estilo de vida ativo é um dos objetivos centrais da Educação Física, embora se verifique 
atualmente uma redução nos níveis de atividade física (AF) nos jovens. Portanto, a necessidade de se compreender 
o comportamento dos jovens é essencial para a promoção de um estilo de vida ativo, sendo que os modelos socio-
ecológicos realçam a importância do envolvimento como moldador do comportamento. Assim, pretende-se: (i) 
determinar a perceção dos jovens sobre os seus níveis de AF; e (ii) analisar a relação entre o perfil de AF e a perceção 
do envolvimento. Participaram no estudo 652 sujeitos (284 rapazes e 368 raparigas), com idades entre os 10 e os 18 
anos (14,66±2,37). Todos os participantes responderam a um questionário sobre o envolvimento físico para a AF 
(Evenson et al., 2006), constituído por 21 afirmações agrupados em 4 dimensões (acesso a instalações, 
funcionalidade e segurança, estética e transporte). Na AF, os participantes foram inquiridos sobre o total de horas de 
prática de AF formal, informal, e a sua autoperceção sobre o seu nível de AF (de inativo a muito ativo). A maioria 
dos participantes possui a perceção que é ativo ou muito ativo (55,4%), 26,7% suficientemente ativo e 18% 
considera-se pouco ativo/inativo. Em média, reportam 34,0±16,8 min/dia em AF informais e 57,94±23,91 min/dia 
em AF formais. No entanto, 60% possui como única AF organizada as aulas de Educação Física. Níveis mais 
elevados de AF, em particular da AF informal, foram associados a uma perceção mais positiva do envolvimento, 
nomeadamente no: (i) acesso a instalações/espaços, e (ii) funcionalidade e segurança (0,119<r<0,210; p<0,05). A 
promoção de um envolvimento favorável parece potencializar um comportamento mais ativo nos alunos. Assim, a 
acessibilidade, a funcionalidade e segurança dos espaços desportivos devem ser aspetos a potencializar na escola em 
particular em momentos informais. 

Palavras-chave: Atividade Física; Escola; Envolvimento; Adolescentes. 

DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS SOCIAIS E PESSOAIS: RELAÇÃO COM A 
PERCEÇÃO SOBRE A ESCOLA E A EDUCAÇÃO FÍSICA  

Helder Lopes1,2, Élvio Gouveia1,3, Ana Luísa Correia1, Ricardo Alves1, Joana Pinto1, Rui Ornelas1, Hélio Antunes1, 
Ana Rodrigues1 

1Departamento de Educação Física e Desporto, Faculdade Ciências Sociais, Universidade da Madeira, Portugal 2CIDESD - Centro de 

Investigação em Desporto Saúde e Desenvolvimento Humano, Portugal 3LARSYS/Instituto de Tecnologias Interativas, Portugal 

Com o Decreto-Lei n.º 55/2018, o desenvolvimento das competências sociais ganhou uma importância acrescida no 
âmbito do processo pedagógico. Este estudo teve por objetivos: (i) Caracterizar a evolução das competências sociais 
e pessoais ao longo do ano letivo; (ii) Analisar a associação entre a opinião sobre a escola e a Educação Física, com 
a variação das competências sociais e pessoais ao longo do ano. Participaram no estudo 203 participantes (105 
rapazes e 98 raparigas), com idades entre os 13 e os 18 anos (14,61±1,35). As competências sociais e pessoais foram 
avaliadas no início e final do ano letivo, através de questionário (Gaspar & Matos, 2015), constituído por 43 
afirmações resultando 5 dimensões (resolução de problemas, competências básicas, regulação emocional, relações 
interpessoais e definição de objetivos). A perceção sobre a escola e sobre a Educação Física foi avaliada através de 
uma escala de Likert (de “não gosto mesmo nada” a “gosto mesmo muito”). Entre o início e final do ano letivo 
registou-se uma melhoria da perceção das competências associadas às dimensões regulação emocional, competências 
básicas e relações interpessoais, contudo apenas com significado estatístico na dimensão relações interpessoais 
(t(202)=-3,615; p<0,001). Valores mais elevados nas dimensões resolução de problemas, relações interpessoais e 
competências básicas estão associados a uma perceção mais positiva da escola (0,151<r<0,209; p<0,05) e da 
Educação Física (0,200<r<0,210; p<0,05). Analisando as variações entre o início e fim do ano letivo, verificou-se 
uma associação entre a perceção sobre a Educação Física e a dimensão relações interpessoais (r=0,170; p=0,016), 
em que uma perceção mais positiva da Educação Física estava associada a uma maior variação positiva na dimensão 
relações interpessoais. Existe uma associação positiva significativa entre a perceção dos alunos sobre o 
desenvolvimento das suas competências sociais e pessoais e a sua perceção sobre a escola e a Educação Física. 

Palavras-chave: Competências Sociais; Perceção da Escola; Educação Física.  
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A MOTIVAÇÃO PARA A PRÁTICA DESPORTIVA: DIFERENÇAS ASSOCIADAS AO SEXO E AO 
CONTEXTO DE PRÁTICA DESPORTIVA 

Ricardo Alves1, Ana Rodrigues1, Élvio Gouveia1,3, Ana Luísa Correia1, Hélio Antunes1, Helder Lopes1,2 

1Departamento de Educação Física e Desporto, Faculdade Ciências Sociais, Universidade da Madeira, Portugal 2CIDESD - Centro de 

Investigação em Desporto Saúde e Desenvolvimento Humano, Portugal 3LARSYS / Instituto de Tecnologias Interativas, Portugal. 

A motivação para a prática desportiva tem sido alvo de um crescente número de estudos, uma vez que tem um forte 
impacto na adaptação afetiva, cognitiva e comportamental dos jovens nas atividades. Neste contexto pretendeu-se 
caracterizar a motivação para a prática desportiva e investigar as relações com o sexo e a participação em diferentes 
contextos de prática desportiva. Neste estudo participaram 704 jovens de ambos os sexos (306 rapazes e 398 
raparigas), com uma média de idades de 14,90±2,54 anos. A motivação foi avaliada através de questionário (Pelletier 
et al., 1995, com adaptação de Serpa, Alves & Barreiros, 2004) composto por trinta afirmações, numa escala de 
Likert de 5 pontos, do qual resultam sete dimensões: realização-estatuto; orientação para o grupo; condição física; 
libertação de energia; contextual; desenvolvimento de habilidades; afiliação e divertimento. Os participantes foram 
categorizados em 3 grupos: (i) participantes que possuem como única atividade física organizada as aulas de 
Educação Física; (ii) participantes no desporto escolar e (iii) praticantes de desporto federado. A dimensão 
“divertimento” foi a mais evidenciada pelos participantes (3,88±0,72) e o inverso ocorreu com a dimensão 
“realização-estatuto” (2,88±0,54). Verificaram-se diferenças estatisticamente significativas entre géneros em todas 
as dimensões analisadas (p<0,05), à exceção da dimensão “influência dos familiares e amigos” (p>0,05).  Os rapazes 
apresentaram níveis médios de motivação superiores em todas as dimensões. A participação em prática desportiva 
federada estava associada a valores médios de motivação mais elevados (independentemente do sexo) em todas as 
dimensões (p<0,001). Concluímos que o divertimento é um dos aspetos mais relevantes na motivação para a prática 
desportiva, sendo que os rapazes e os enquadrados no contexto de prática desportiva federada são aqueles que 
evidenciam valores de motivação mais elevados. 

Palavras-chave: Motivação; Prática desportiva; Educação física; Jovens. 

 

COMO INTERAGEM PROFESSOR E ALUNOS NOS SEGMENTOS DE ORGANIZAÇÃO DA 
ATIVIDADE AO LONGO DE UMA UNIDADE DE DESPORTOS DE COMBATE? 

Bruno Avelar-Rosa1, Víctor López-Ros1 

1Universitat de Girona, Catalunha, Espanha 

Segundo a perspetiva construtivista sociocultural (Vygotsky, 1978), o processo de ensino-aprendizagem consiste 
numa atividade conjunta (AC) em que professor e alunos negoceiam significados em redor de um conteúdo 
particular. Integrado num estudo de caso de âmbito interpretativo e qualitativo, onde é analisada a AC (segundo Coll, 
Onrubia, & Mauri, 2008) numa sequência didática (SD) de iniciação aos desportos de combate (Avelar-Rosa, et al., 
2015; López-Ros & Castejón, 2005), constituída por 10 sessões de 60 minutos com alunos de 4º ano, foram 
observadas as interações ocorridas no segmento de interatividade (SI) com maior predominância entre os 7 SI 
identificados: o SI de organização da atividade (SIOA), que representou 37,81% do total de SI e 32,25% do total de 
tempo da SD. Os SIOA foram maioritariamente constituídos por padrões com função instrucional relacionada com 
o “funcionamento da atividade” (FA) (138 ocorrências, 21,07% do total de padrões) e “execução” (F) (133 
ocorrências, 20,31%). Os resultados demonstram que o uso da função de FA, mais vinculada ao estabelecimento das 
regras na tarefa a realizar, vai diminuindo ao longo da SD (entre a sessão 1 e a sessão 8) e perdendo a sua 
predominância (entre a sessão 3 e a sessão 8), enquanto o uso da função de E vai aumentando (entre as mesmas 
sessões, com predominância a partir da sessão 3). Contudo, esta lógica não se mantém nas sessões finais onde, devido 
às características das tarefas apresentadas, a função de FA retoma a sua predominância e crescimento. A dinâmica 
interativa observada nos SIOA evidencia que, na introdução a novas tarefas, existe predominância de discurso com 
carácter organizacional, evoluindo o mesmo para questões de conteúdo à medida que as aprendizagens vão sendo 
construídas pelos alunos ao mesmo tempo que a sua autonomia aumenta. Estes resultados são coerentes com estudos 
homólogos (Llobet-Martí, López-Ros, & Vila, 2018). 

Palavras-chave: Construtivismo; Interatividade; Organização da atividade; Desportos de combate; Saber lutar. 
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CRENÇAS E ATITUDES FACE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: PERSPETIVA DE PROFESSORES 
DE EF, TREINADORES E ÁRBITROS DESPORTIVOS  

João Tavares1, Mariavittoria Maratea1, Raquel Santos1, Rui Franco1, Nuno Januário1, Vitor Ferreira1 

1Universidade de Lisboa, Faculdade de Motricidade Humana 

O objetivo do presente estudo foi  caracterizar as Crenças e Atitudes face às Pessoas com Deficiência  manifestadas 
por professores de EF, treinadores e árbitros desportivos. O número total foi de 48 participantes (27 do género 
masculino e 21 ao género feminino.; idades compreendidas entre os 22 anos e os 57 anos; 10 professores de EF, 15  
treinadores, 8  árbitros desportivos e 15 assumem mais do que uma função). Foram utilizados os questionários  
“Escala de Atitudes face a Pessoas com Deficiência” (EAPD), de Verdugo, Arias y Jenaro (1995) e a “Escala de 
Crenças face à Atenção para a Deficiência na Atividade Física” de González y Baños (2012). Os dados foram tratados 
no software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences),  Calcularam-se as estatísticas descritivas e utilizou-
se o Teste T,  o teste One-Way Anova e o coeficiente de correlação. O nível de significância utilizado foi p ≤ 0,05. 
Os resultados obtidos mostram que o contacto regular com pessoas com deficiência leva a atitudes favoráveis, mas  
no entanto, não houve prevalência de atitudes mais  positivas por parte de pessoas com formação superior nesse 
âmbito.  Também não foi relevada uma  diferença estatisticamente significativa em função  do género e de 
experiência profissional nas atitudes e crenças face a pessoas com deficiência. 

Palavras-chave: Atitudes; Pessoa com deficiência; Educação física; Integração; Inclusão.  

 

ATITUDES DOS PROFESSORES  FACE A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Ana Romão1, Daniel Ferreira1, Diogo Rosa1, João Fonseca1, Rita Magalhães1, Nuno Januário1, Vitor Ferreira1  

1Universidade de Lisboa, Faculdade de Motricidade Humana, Portugal 

O objetivo do trabalho foi caracterizar as atitudes e  dos professores em geral,  e dos professores de educação física, 
em particular, face a pessoas com deficiência. Foram inquiridos 67 professores ( 37 de educação física;  30  de outras 
disciplinas), com idades compreendidas entre os 25 e os 65, tendo-se utilizado as  versões portuguesas  da a “Escala 
de atitudes face a pessoas com deficiência” de Verdugo, Arias e Jenaro (1995). Considerou-se como  variáveis 
dependentes  a atitude face à deficiência geral e as cinco sub-escalas (Valorização de capacidades e limitações, 
Reconhecimento/Negação de direitos, Implicação pessoal, Classificação genérica e Assunção de tarefas). Como  
variáveis independentes foram consideradas o tipo de professores, a idade, o género, a escolaridade, o contacto prévio 
com pessoas com deficiência, a participação em atividade física com pessoas com deficiência,o tempo de contacto 
com alunos com necessidades educativas especiais (NEE) e a formação específica em NEE. Os dados foram 
analisados através das  estatísticas descritivas do teste T e do coeficiente de correlação, tendo-se recorrido  ao 
programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 25.0). Os resultados obtidos sugerem que globalmente 
os professores apresentam uma atitude positiva face a pessoas com deficiência e que as atitudes dos mesmos variam 
em função de algumas das variáveis independentes estudadas. Foram encontradas  diferenças estatisticamente 
significativas na  na atitude geral face à deficiência e nos fatores valorização de capacidades, limitações e 
classificação genérica da escala de atitudes. Existe, também, uma diferença significativa entre os professores de 
educação física e os professores das outras disciplinas nas atitudes face à deficiência. 

Palavras-chave: Atitudes; Deficiência; Educação Física; Inclusão; Professores. 
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ESTUDO LONGITUDINAL SOBRE O VALOR DA APRENDIZAGEM COOPERATIVA NA AULA DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA A PARTIR DA PERCEÇÃO DOS ALUNOS  

Rita Silva1, Cláudio Farias1, Cristiana Bessa1, Isabel Mesquita1 

1Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

O presente estudo examinou a perceção dos alunos sobre a vivência em aulas de Educação Física relacionadas com 
estratégias de ensino entre pares e aprendizagem cooperativa durante um ano letivo completo. Participou no estudo 
uma professora em início de carreira e 25 alunos (15 do sexo feminino e 10 do sexo masculino) do 12º ano de 
escolaridade. A recolha de dados foi realizada durante o ano letivo de 2017/2018, através de entrevistas de grupo 
focais de natureza semiestruturada. Recorreu-se à análise temática e a procedimentos indutivos para construir uma 
compreensão aprofundada sobre o fenómeno investigado. Os resultados indicaram que as estratégias implementadas 
pela professora promoveram dinâmicas de cooperação e interação social entre os alunos bem como um acréscimo de 
uma maior responsabilidade individual e coletiva. Na fase inicial do ano, as principais dificuldades evidenciadas 
foram a conciliação e aceitação das contribuições dos colegas, demonstrando falhas de comunicação, falta de 
confiança e de união. As perceções dos alunos divergiram no que diz respeito ao ensino entre pares, na medida em 
que alguns revelaram o entendimento de que essa função era da responsabilidade da professora; para outros, o ensino 
de pares foi percebido como uma mais valia para a aprendizagem. O fator temporal revelou ser determinante na 
mudança de perceção dos alunos. Com o decorrer do ano letivo, as estratégias cooperativas foram percebidas como 
sendo cruciais para o desenvolvimento sócio afetivo e habilidades interpessoais (e.g. noção de entreajuda, espírito 
de equipa e companheirismo; saber ouvir o outro; ser mais tolerante e paciente; abdicar de ideias pré-concebidas em 
prol do sucesso da equipa; apoiar o outro; oferecer ajuda de forma voluntária). Este estudo reforça a importância do 
desenvolvimento pessoal dentro da disciplina de Educação Física, apresentando-se como um contexto de excelência, 
incitador de aprendizagens profundas e significativas.  

Palavras-chave: Aprendizagem Cooperativa; Ensino Entre Pares; Ensino Secundário; Educação Física. 

 

BEM-ESTAR, ESTILO DE VIDA E RELACIONAMENTO INTERPESSOAL EM JOVENS 

ADOLESCENTES 

Elisa Ângelo1, Francisco Campos2,3, Elsa Silva1, Luís Rama1 

1Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física - Universidade de Coimbra, Portugal; 2Escola Superior de Educação de Coimbra - 

Instituto Politécnico de Coimbra; 3Unidade de Investigação Aplicada em Ciências do Desporto. 

A Educação Física, quando lecionada de forma integradora e facilitadora de novas aprendizagens, profícuas, permite ao jovem 
adolescente a aquisição de uma sensação geral de bem-estar ou de estilos de vida genericamente positivos, e a melhoria do 
relacionamento interpessoal, pela sua particularidade e especificidade. Essencialmente, a pertinência do estudo insere-se no 
conhecimento de forma aprofundada de uma turma do 9.ºAno, ao nível das relações de aceitação/rejeição que são estabelecidas 
dentro da mesma assim como o sentimento de bem-estar e estilos de vida adotados. Os objetivos do estudo foram: a) caracterizar 
o sentimento de bem-estar e estilo de vida dos adolescentes de uma turma do 9.º ano de escolaridade; b) caracterizar os 
relacionamentos interpessoais dentro da mesma turma, tanto em ter-mos de aceitação como de rejeição para com os colegas 
(matriz sociométrica); c) associar (correlação de Spearman) o relacionamento interpessoal (aceitação e rejeição) de todos os 
adolescentes da turma com o sentimento de bem-estar e estilo de vida. Após a operacionalização de um programa de intervenção 
(14 semanas), formulámos os seguintes objetivos: d) caracterizar o sentimento de bem-estar e estilo de vida dos adolescentes de 
uma turma do 9.º ano de escolaridade, e comparar com os resultados obtidos antes da operacionalização do programa de 
intervenção; e) caracterizar os relacionamentos interpessoais dentro da mesma turma, tanto em termos de aceitação como de 
rejeição para com os colegas (matriz sociométrica), e comparar com os resultados obtidos antes da operacionalização do programa 
de intervenção. Participaram neste estudo 28 jovens adolescentes dos 14 aos 16 anos de idade. Para recolha dos dados foi aplicado 
um questionário a todos os alunos, devidamente construído e adaptado recorrendo a especialistas na área, conforme recomendado 
na literatura de referência (Hill & Hill, 2002): face validity. O conhecimento mais aprofundado da turma, em termos de 
mecanismos de relacionamento interpessoal, uma das principais problemáticas detetadas desde o início do ano letivo 2018-2019 
permitiu-nos intervir de forma mais profícua, considerando as relações que estão enraizadas no seio deste grupo. O estímulo, via 
realização de determinadas tarefas na aula, em cooperação entre alguns alunos com indicadores de rejeição recíproca, desde que 
bem orientado pedagogicamente pelo professor, foi uma estratégia adotada nas aulas de Educação Física, com o objetivo de 
fortalecer a coesão grupal, melhorando assim a motivação e a vontade de participar nas tarefas propostas e, em consequência, 
melhorando a aprendizagem dos conteúdos explanados e competências motoras trabalhadas. Relativamente aos resultados obtidos 
após a operacionalização do programa de intervenção, observámos que ocorreram melhorias no relacionamento interpessoal dos 
jovens adolescentes dentro da turma. 

Palavras-chave: Bem-estar; Educação física; Estilos de vida; Intervenção pedagógica e Relacionamento interpessoal. 
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CONTRIBUTOS DA PERCEÇÃO DE COMPETÊNCIA FÍSICA E IMAGEM CORPORAL PARA A 
SATISFAÇÃO COM A VIDA EM RAPAZES E RAPARIGAS MADEIRENSES 

Ana Luísa Correia1, Élvio Rúbio Gouveia1,2, Ana Rodrigues1, Ricardo Alves1, Hélder Lopes1,3 

1Departamento de Educação Física e Desporto, Faculdade de Ciências Sociais, Universidade da Madeira, Portugal 2ITI/LARSYS 3CIDESD, 

Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano, Portugal 

A satisfação com a vida é um objetivo que acompanha o desenvolvimento do ser humano. Poucos estudos têm 
analisado as associações entre a perceção da competência física, imagem corporal e satisfação com a vida em crianças 
e adolescentes. Assim, este estudo procurou avaliar as diferenças entre rapazes e raparigas relativamente aos 
contributos da perceção de competência física, imagem corporal e idade, na explicação do score da satisfação com a 
vida. A amostra foi composta por 120 rapazes (15,5±2,8 anos) e 135 raparigas (15,5±2,8 anos). Na recolha dos dados, 
foi utilizado um questionário que contemplava questões relacionadas com a satisfação com a vida, a aparência física 
(perceção de imagem corporal) e competência física. Uma análise de regressão múltipla foi realizada para estudar a 
quantidade de variância na satisfação com vida determinada pelas variáveis independentes. O modelo composto pela 
idade e a perceção da imagem corporal e competência física, explicou 21% e 23% da satisfação com a vida em 
rapazes e raparigas, respetivamente. Analisando o contributo individual de cada uma das variáveis independentes, 
verificou-se que a perceção de competência física foi a variável com a contribuição mais forte na explicação da 
satisfação com a vida em rapazes (beta=.37, p<.001) e raparigas (beta=.33, p<.001). Apenas a idade nos rapazes 
(beta= -.17, p=.049) e a perceção da imagem corporal nas raparigas (beta=.18, p=.040), foram estatisticamente 
significativas na explicação da satisfação com a vida. Estes resultados suportam que o desenvolvimento de uma 
perceção positiva de competência física nos rapazes mais velhos, e uma perceção da imagem corporal e competência 
física nas raparigas, independentemente da idade, poderão ter um impacto direto na satisfação com a vida.. 

Palavras-chave: Perceção da aparência física; Perceção da competência física; Satisfação com a Vida. 

 

JUNTOS PARA CHEGAR. PROGRAMA DE INTERVENÇÃO MULTIDISCIPLINAR NA 
PARACANOAGEM PORTUGUESA 

Nuno Januário1,  Jorge Infante1, Maria Valamatos1,  António Rosado1  

1Universidade de Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana 

A Lei de Bases do Desporto assume o desporto como fator indispensável na formação da pessoa e no 
desenvolvimento da sociedade, sendo que a Lei de Bases da Prevenção, Reabilitação e Integração das Pessoas com 
Deficiência, faz referência ao valor da prática desportiva para os cidadãos portadores de deficiência. De entre as 
diferentes áreas de intervenção que o desporto para pessoas com deficiência, vamos destacar o Desporto de 
rendimento (incluindo o acesso à prática do desporto de alta competição). Iremos apresentar o  projecto “Juntos para 
Chegar” como exemplo de uma intervenção multidisciplinar no sentido de melhorar a preparação da Equipa Nacional 
de Paracanoagem. O programa teve como objetivo geral desenvolver uma intervenção multidisciplinar no processo 
de treino de  Paracanoístas Nacionais, sendo que de uma forma mais concreta pretendíamos caracterizar a prestação 
do atleta, avaliar, monitorizar, intervir e controlar o processo de treino, baseado em aspetos biomecânicos, aspetos 
metodológicos do treino, bem como numa intervenção psicológica. 

Palavras-chave: Desporto adaptado; Treino; Paracanoagem; Intervenção Multidisciplinar. 
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A INFLUÊNCIA DAS HABILITAÇÕES ACADÉMICAS DOS TUTORES NA PERCEÇÃO DOS 
ALUNOS SOBRE A ESCOLA E PRÁTICA DESPORTIVA 

Helder Lopes1,2, Élvio Gouveia1,3, Catarina Fernando1,2, Ana Luísa Correia1, Ricardo Alves1, João Prudente1,2, Duarte 
Sousa1, Ana Rodrigues1 

1Departamento de Educação Física e Desporto, Faculdade Ciências Sociais, Universidade da Madeira, Portugal 2CIDESD - Centro de 

Investigação em Desporto Saúde e Desenvolvimento Humano, Portugal 3LARSYS/Instituto de Tecnologias Interativas, Portugal. 

Pretendeu-se com este estudo: (i) descrever a perceção dos jovens sobre a escola considerando a influência do género 
e da idade; (ii) estudar a associação da prática desportiva dos jovens e das habilitações académicas dos tutores, com 
a perceção sobre a escola dos educandos. Participaram no estudo 441 sujeitos (185 rapazes e 256 raparigas) com 
uma média de idades de 14,90±2,50 anos. Foram inquiridos sobre a perceção da escola, a prática desportiva e as 
habilitações académicas dos tutores. Na prática desportiva, consideraram-se 3 categorias: (i) apenas aulas de 
Educação Física como única atividade física organizada (AFO); (ii) participação no desporto escolar e (iii) atletas 
federados (inclui os que fazem em simultâneo desporto escolar e federado, 5,8%). A maioria dos participantes não 
gosta ou é indiferente à escola (58,9%), não existindo diferenças com significado estatístico entre géneros, nem 
associação com a idade (p>0,05). A maioria dos participantes possui como única AFO as aulas de Educação Física 
(58,7%), 15,2% participa no desporto escolar e 26,1% no desporto federado. A perceção sobre a escola não está 
associada à prática desportiva (p>0,05), mas ambas estão associadas com as habilitações académicas dos tutores 
(0,110<r<0,227; p<0,05). Jovens com tutores do sexo masculino com escolaridade inferior ou igual ao 3ºciclo, 
apresentam um risco sensivelmente 2 vezes superior de possuir uma perceção negativa da escola (odds ratios: 1,926; 
IC95%:1,200-3,090). A participação no desporto federado está associada a níveis de habilitações académicas mais 
elevadas dos tutores do sexo masculino (ꭓ2 =31,006; p<0,001) e feminino (ꭓ2 =19,235; p=0,001). A maioria dos 
alunos manifestou uma opinião negativa relativamente à escola, independentemente do género e da idade. Existe 
uma influência das habilitações académicas dos tutores na perceção dos alunos sobre a escola e prática desportiva, 
em particular nos tutores do sexo masculino. 

Palavras-chave: Habilitações Académicas; Tutores; Alunos; Escola; Prática Desportiva. 

 

 

 

 

EFICÁCIA DO GESTO TÉCNICO TRIPELA EM RAPAZES E RAPARIGAS DO 1º CEB   

Rui Matos1,2, Luís Coelho1,2, Raúl Antunes1,2, Ricardo Rebelo-Gonçalves1,3, Nuno Amaro1,2 
1Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, Instituto Politécnico de Leiria, Portugal  2Centro de Investigação em Qualidade de Vida 
3Centro de Investigação do Desporto e da Atividade Física (CIDAF-UC), Coimbra, Portugal

 

A Tripela enquadra-se nos desportos de invasão e partilha com os mesmos diversas características técnico-táticas. 
Contudo, a especificidade do seu gesto motor base justifica que se realizem estudos sobre aspetos biomecânicos e de 
controlo motor e aprendizagem. Com este estudo, quisemos perceber como raparigas e rapazes do 1º CEB lidavam 
com uma tarefa de acerto num alvo com utilização do gesto tripela, com o peito do pé e com a parte interna do pé. 
A amostra foi constituída por 84 crianças (46 raparigas e 38 rapazes) do 1º CEB (idade decimal 9,42+- 0,71 anos). 
As crianças seguravam a bola de Voleibol com ambas as mãos e, sem a deixarem cair ao chão, largavam-na e 
pontapeavam-na para um alvo (arco com 80 cm de diâmetro) localizado numa parede frontal a 2,5 metros de 
distância, cujo centro se encontrava a 1,40 m do solo. Todas as crianças realizaram 5 tentativas com a parte interna 
do pé e 5 com o peito do pé (metade das crianças de cada sexo realizaram na ordem contrária). A máxima pontuação 
em cada prova era de 5 (5 acertos no interior do arco ou no próprio arco) e a mínima zero. Os rapazes foram 
significativamente melhores (p<0,001) do que os das raparigas, tanto na tripela a um alvo com a parte interna do pé 
como com o peito do pé. Apenas cerca de 20% das raparigas obtiveram mais do que um ponto em cada tarefa, contra 
cerca de 58% dos rapazes na tripela com a parte interna e 70% com o peito do pé. Nenhuma das formas de realizar 
a tripela se revelou significativamente superior à outra, em nenhum dos grupos estudados. Apenas nos rapazes se 
encontrou uma correlação significativa (r= 0,570, p<0,01) moderada entre ambas as formas de realizar a tripela. 

Palavras-chave: Tripela; 1.º CEB; Coordenação motora.   
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PRÁTICA DESPORTIVA: RELAÇÃO COM A FUNÇÃO COGNITIVA E O RENDIMENTO ESCOLAR 
DE ALUNOS DO 2º, 3º CICLOS E ENSINO SECUNDÁRIO 

Hélio Antunes1, Ana Rodrigues1, Ricardo Alves1, Élvio Gouveia1,3, Ana Luísa Correia1, Helder Lopes1,2 
1Departamento de Educação Física e Desporto, Faculdade Ciências Sociais, Universidade da Madeira, Portugal 2CIDESD - Centro de 

Investigação em Desporto Saúde e Desenvolvimento Humano, Portugal 3LARSYS / Instituto de Tecnologias Interativas, Portugal. 

 

A prática de atividades desportivas contribui para o desenvolvimento de competências essenciais à formação integral 
dos jovens, favorecendo o seu bem-estar físico, psíquico e social. Nessa medida, pretendeu-se estudar a associação 
entre a prática de atividades desportivas extracurriculares, a função cognitiva e o rendimento escolar. Utilizou-se 
uma amostra de 407 indivíduos (187 rapazes e 220 raparigas), do 2º e 3 ciclos do ensino básico (n=182) e ensino 
secundário (n=225), cujas idades variavam entre os 10 e os 20 anos (14,87±2,53). Para avaliar o rendimento escolar 
considerou-se uma subamostra de 169 sujeitos (78 rapazes e 91 raparigas) cuja média de idades era 14,65 (±1,18). 
A atividade desportiva extracurricular foi determinada através de questão livre (duração semanal). Para aferir a 
função cognitiva recorreu-se ao Cognitive Telephone Screening Instrument (COGTEL) (Kliegel et al., 2007), sendo 
consideradas 6 dimensões: memória prospetiva, memória verbal a curto prazo, memória de trabalho, fluência verbal, 
raciocínio indutivo e memória verbal a longo prazo. O rendimento escolar apurou-se através da média das disciplinas 
curriculares, tendo-se recorrido aos valores estandardizados, devido às diferentes escalas de classificação entre o 
ensino básico e secundário. A maioria dos participantes reporta não realizar nenhuma atividade desportiva 
extracurricular (58,7%), 23,5% pratica entre uma e quatro horas semanais e 17,7% mais de 4 horas por semana. 
Verificou-se que, em média, os rapazes reportam despender mais tempo em atividades desportivas comparativamente 
às raparigas (t(405)=5,819; p<0,001), não se verificando associação com a idade (p>0,05). Controlando o género e 
a idade verifica-se que mais tempo em atividades desportivas extracurriculares está associado a valores superiores 
nas dimensões memória de trabalho (r=0,100; p<0,044), fluência verbal (r=0,169; p=0,001) e rendimento escolar 
(r=0,178; p=0,021). O estudo reforça a importância de uma prática de atividade física e/ou desportiva regular para a 
melhoria da função cognitiva e concomitantemente do rendimento escolar.  

Palavras-chave: Atividade Desportiva Extracurricular; Rendimento Escolar; Função Cognitiva; Jovens. 

ANÁLISIS DE LA CARGA EXTERNA DISEÑADA POR PROFESORES EN FASE DE PRE-SERVICIO 
EN FUNCIÓN DE LAS PARTES DE SESIÓN 

María de Gracia Gamero1,2, Juan Manuel García-Ceberino1,2, María Reina1,3, Antonio Antúnez1,2, Sebastián Feu1,2 
1Grupo de investigación para la optimización del entrenamiento y el rendimiento deportivo 2Facultad de Educación, Universidad de Extremadura 
3Facultad de la Actividad Física y el Deporte, Univerisidad de Extremadura. 

Las tareas de enseñanza pueden estudiarse de acuerdo con tres criterios: i) organizativos; ii) pedagógicos; y iii) cargas 
de trabajo (externa e interna). Este estudio centra su interés en el análisis de la carga externa (external Training Load, 
eTL) en función de la estructura de la clase de Educación Física. Se realizó un estudio asociativo de tipo comparativo 
y transversal. La muestra estuvo formada por 6 profesores en fase de pre-servicio. Se analizaron un total de 307 
tareas para la enseñanza del fútbol, que fueron categorizadas con el instrumento SIATE (Ibáñez, Feu, & Cañadas, 
2016).  La variable independiente fue las partes de sesión de Educación Física: Animación, Parte fundamental, 
Culminación y Vuelta a la calma. Como variable dependiente se empleó la eTL de las tareas empleadas por los 
profesores en fase de pre-servicio. El valor de la carga se obtuvo a través de seis variables registradas en el SIATE. 
Se determinan cuatro rangos para categorizar el valor de la eTL: 6-12 (muy-bajo), 13-18 (medio-bajo), 19-24 (medio-
alto) y 25-30 (muy-alto). Se realizó la prueba estadística H de Kruskall-Wallis (x2) y comparaciones múltiples de 
pruebas no paramétricas. Las medias de la carga de las fases de Animación (16,56) y Parte fundamental (16,76) es 
medio-baja, de Culminación es medio-alta (20,08) y de la Vuelta a la calma es baja (10,00). Los resultados 
inferenciales muestran diferencias significativas en función de las partes de sesión (x2=23,613; p=.000). Se observan 
diferencias en las comparaciones por parejas: Animación*Culminación (-40,576*); Animación*Vuelta a la calma 
(144,326*); Fundamental*Culminación (-48,122*); Fundamental*Vuelta a la calma (136,781*); 
Culminación*Vuelta a la calma (184,903*). Los profesores en fase de pre-servicio planifican con niveles adecuados 
de carga externa en las partes de culminación y vuelta a la calma. Las partes de animación y fundamental se planifican 
con una baja demanda física. 

Palavras-chave: Tarea; Profesores pre-servicio; Demanda física; SIATE. 
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO CONTEXTO DA ESCOLA 
INCLUSIVA 

Tadeu Celestino1,2,3,4, Antonino Perreira2,4 
1Agrupamento de Escolas de Nelas, Portugal 2Centro de Estudos em Educação, Tecnologia e Saúde (CI&DETS) Instituto Politécnico de Viseu, 

Portugal 3Invictus –Viseu, Portugal 4Escola Superior de Educação de Viseu, Portugal 

A profissão docente é uma atividade de interação humana, cujo bom desempenho transcende as dimensões científica-
pedagógica instituída e exige igualmente, qualidades e virtudes das dimensões humanas do saber ser e do saber estar. 
Face à necessidade de reajustamentos a nível da avaliação de desempenho docente, paulatinamente, o perfil 
normatizado do professor de educação física (Despacho nº 16034/2010, de 22 de outubro.) tem sobrevalorizado as 
dimensões do exercício profissional mais relacionadas com a componente científica e pedagógica (Bernardes, & 
Ferro, 2016), em detrimento da dimensão social, profissional e ética igualmente importante nos processos de inclusão 
e da equidade escolar. Com efeito, e face ao forte impacto da exigência das dimensões da realização exigida aos 
professores, aliada à cultura desportiva centrada nas dimensões do desempenho e da excelência desportiva com que 
a educação física tem vindo a ser administrada, assim como aos défices de formação geral e específica no contexto 
da educação física adaptada, as perceções negativas e atitudes dos docentes Educação Física face à deficiência têm-
se configurado como grandes barreiras a uma maior participação e inclusão dos alunos com necessidades específicas 
nas aulas de educação física (Haycock & Smith, 2011; Rodrigues, 2003; Petkova, Kudlácek & Nikolova, 2012). 
Assim, o objetivo deste projeto de investigação é o de caracterizar as práticas de inclusão dos professores de educação 
física, no atual contexto da escola inclusiva tendo em consideração o perfil de desempenho profissional normativo. 
Pretende-se criar uma equipa de investigadores por forma a abranger as diferentes regiões do país. Serão aplicadas 
entrevistas semiestruradas a docentes de educação física (2º, 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário), 
docentes do ensino superior com experiência na formação de professores em educação física, tendo em consideração 
a seis dimensões: formação inicial; formação e especialização em educação física adaptada; realização e desempenho 
docente; ética profissional; perfil de um bom professor de educação física; e formação contínua (Ramos, 2018; 
Rodrigues, 2003). A análise e triangulação dos dados será realizada por meio de análise de conteúdo, recorrendo-se 
ao software QSR NVivo para a codificação das entrevistas. Pretende-se com este projeto obter dados que permitam 
contribuir para um aprofundamento do conhecimento da temática da inclusão no contexto da educação física, 
nomeadamente ao nível das estratégias e da formação dos seus profissionais. 

Palavras-chave: Inclusão; Educação Inclusiva; Formação de Professores de Educação Física. 

ESTUDO PILOTO SOBRE A SATISFAÇÃO DOS PRATICANTES DE AULAS DE GRUPO 
RELATIVAMENTE AO FEEDBACK 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA EDUCAÇÃO FÍSICA: O QUE PENSAM OS PROFESSORES? 

Ana Rodrigues1, Joana Pinto1, Helder Lopes1,2 
1Departamento de Educação Física e Desporto, Faculdade de Ciências Sociais, Universidade da Madeira, Portugal 2CIDESD, Centro de 

Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano, Portugal 

A promoção de uma escola com a capacidade de responder às diferenças, às necessidades e às potencialidades únicas 
de cada aluno, é uma realidade refletida em documentos como a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), a 
Declaração de Lisboa sobre Equidade Educativa (2015) e o Decreto-Lei n. º54/2018 de 6 de julho de 2018. Os 
professores desempenham um papel crucial neste processo, sendo neste essencial analisar a sua opinião sobre a 
Educação Inclusiva na Educação Física (EF), equacionando a influência de fatores como o género e a experiência de 
lecionação (anos de lecionação reconhecidos pela tutela). Participaram no estudo 116 professores de EF (75 homens 
e 41 mulheres) com idade compreendidas entre os 22 e os 63 anos (44,83±7,52), a exercer funções no ensino público 
(2º, 3ºciclos e secundário) em média há 20,81±8,42 anos. Os professores foram inquiridos através de questionário 
sobre: (i) aspetos sociodemográficos (género, experiência e habilitações académicas) e (ii) perceção sobre a inclusão 
nas aulas de EF. A maioria dos professores considera boa (45,7%) ou muito boa (20,7%) a inclusão de alunos com 
Necessidades Educativas (NE) nas aulas de EF, contudo sensivelmente 1 em cada 3 considera possuir dificuldades 
na inclusão de alunos com NE nas suas aulas. Constata-se que 41,4% reporta possuir dificuldades em lecionar a 
alunos com NE, porém 3 em cada 4 professores (76,7%) reporta que a EF, pelas suas características próprias, é um 
meio favorável à promoção da inclusão. A reduzida experiência e formação na lecionação a alunos com NE (51,7%) 
e condicionalismos materiais e espaciais (68,1%), são encarados como limitações à promoção de uma EF inclusiva. 
Não se verificaram diferenças em nenhuma das variáveis analisadas entre homens e mulheres, nem entre professores 
com mais e menos de 10 anos de experiência letiva (p>0,05). Os professores manifestam um perfil favorável a uma 
EF inclusiva, contudo condicionalismos como formação recursos necessitam ser equacionados e melhorados. 

Palavras-chave: 	Educação Inclusiva; Educação Física; Professores; Necessidades Educativas. 
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Filipa Domingos1, Sara Cardoso1, Tatiana Botas1, Mário Espada1,3, Teresa Figueiredo1, Fernando Santos1,2 
1Escola Superior de Educação – Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal 2Centro de Investigação em Qualidade de Vida 3Centro Interdisciplinar 

de Estudo da Performance Humana.  

O feedback, como forma de comunicação, pode influenciar positiva ou negativamente os comportamentos dos atletas 
(Sequeira & Rodrigues, 2017). Uma boa aplicação de feedback promove diferentes comportamentos e mais 
eficientes, permitindo o alcance de bons resultados. Este estudo piloto pretendeu verificar qual o grau de satisfação 
dos praticantes de aulas de grupo, Zumba e BodyJump, relativamente ao feedback emitido pelo instrutor de fitness. 
Para o efeito foram inquiridos 23 praticantes do sexo feminino com idades compreendidas entre os 24 e os 57 anos 
de idade (M=35,34), através do QUESFIF-AG (Questionário de Feedback de Instrutores de Fitness – Aulas de 
Grupo) de Simões, Rodrigues, Alves e Franco (2013). Os resultados indicam que os praticantes preferem o feedback 
prescritivo e avaliativo positivo, com conteúdo que refere o nome do exercício, ação muscular, ritmo de realização 
e posição corporal. A forma do feedback que mais satisfez os praticantes foi o auditivo e visual em simultâneo, com 
afetividade positiva e proximidade, durante e após a realização do exercício e direcionada a um grupo ou a toda a 
classe. Em conclusão, os praticantes de aulas de grupo inquiridos têm uma maior satisfação pelo feedback em que 
promove uma interação positiva, prescrevendo a correta execução dos exercícios, em que o instrutor verbaliza o que 
pretende e demonstra concomitantemente. 

Palavras-chave: Feedback; Fitness; Aulas de grupo. 

 

ASSÉDIO SEXUAL EM CONTEXTO DE GINÁSIO - ESTUDO EXPLORATÓRIO 

Martins, A.1; Gonçalves, J.1 & Guimarães, L.1 

1 
Escola Superior de Educação de Coimbra. 

O assédio sexual nos ginásios é provavelmente constrangedor para muitos dos clientes dos ginásios e é um assunto 
com relevância jurídica identificado como “crime de importunação sexual” previsto no artigo 170.º do Código Penal. 
A relevância jurídica estende-se também ao contexto mais específico da legislação laboral no artigo 29.º do Código 
de Trabalho. Constatou-se que em Portugal faltam muitas informações sobre o tema do assédio sexual em ginásios. 
O presente projecto de pesquisa consiste num estudo preparatório para a recolha de informação sobre assédio sexual 
em contexto de ginásio. A amostra de conveniência (todos os interessados em participar) e voluntária, sem restrições 
à participação, incluiu 57 clientes em dois ginásios de Coimbra, 23 do sexo masculino e 34 do sexo feminino, e com 
idades compreendidas entre os 16 e os 70 anos de idade. Para a recolha de dados utilizou-se o “Questionário Sobre 
Assédio Sexual em Contexto de Ginásio” (QASG, 2018). A resposta aos questionários ocorreu no interior do espaço 
dos ginásios. O período de recolha de dados teve a duração de 8 dias distribuídos ao longo de 1 mês. O tratamento 
dos dados recolhidos seguiu um modelo de estudo descritivo com utilização de procedimentos e técnicas estatísticas 
quantitativas, com cálculo de frequências e de percentagens relativas às opções de resposta de cada questão. Cerca 
de 87% dos inquiridos consideraram o assédio sexual como uma agressão grave ou muito grave. Vinte e oito por 
cento (28%) dos inquiridos considerou que já assediou alguém no ginásio. Cinquenta e quatro por cento (54%) 
disseram ter sido assediados no ginásio, e desses cerca de 3,5% consideraram que são frequentemente assediados. 
Para 47% dos respondentes a “tensão sexual acumulada” é a causa principal que desencadeia os actos de assédio, e 
para 32% dos casos o assédio tem como causa primeira o “hábito cultural”. Para 18% dos casos a origem do assédio 
está em patologia ou desequilíbrio psicológico. 

Palavras-chave: Assédio Sexual; Ginásios; QASG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE LESÕES EM GINÁSIOS 
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Martins, A.,1, Santo, J.,1, Ramos, S.1  

1Escola Superior de Educação de Coimbra 

Considerando as lesões desportivas como situações que decorrem da prática do exercício físico-desportivo, 
causadoras de dores e limitações na execução de movimentos e exercícios de treino físico. A orientação da 
exercitação física em ginásios, eticamente e pedagogicamente aceitável, deve reflectir a preocupação e o 
conhecimento sobre a prevenção das lesões dos praticantes. Para o efeito é necessário actualizar periodicamente 
dados sobre as vulnerabilidades associadas às práticas e exercícios físicos realizados em ginásios. A presente 
pesquisa consiste num estudo piloto que decorreu em 3 ginásios de Coimbra com a participação de 63 indivíduos. 
Para o efeito criámos um questionário com validação de conteúdo e com uma análise simples sobre a constância de 
resultados caracterizadora da fiabilidade do instrumento da pesquisa. A amostra “de conveniência”, incluiu a 
participação de 63 indivíduos, sendo 40 do sexo masculino e 23 do sexo feminino. O tratamento dos dados seguiu 
um modelo de estudo descritivo com utilização de procedimentos e técnicas estatísticas quantitativas, com cálculo 
de frequências e de percentagens relativas às opções de resposta de cada questão. Dos inquiridos 30% (19 
sujeitos/14% do total da amostra) relataram ter tido pelo menos uma lesão relacionada com a prática em ginásio. 
Cerca de 50% dos indivíduos lesionados (9 indivíduos, 14% do total da amostra), referiram ter tido pelo menos uma 
lesão no ombro. As lesões no joelho, pulso, e coluna lombar tiveram número próximo de ocorrências, incidindo em 
cerca de 25% dos lesionados (5 indivíduos/ 8% do total da amostra). A maior percentagem de lesões foi por ordem 
de ocorrência do tipo “rotura muscular” (42% dos casos), “luxação articular” (26%), “rotura de ligamentos e tendões” 
(21%). Conclui-se que a intervenção dos treinadores deve basear-se num planeamento que integre exercícios 
protectores das articulações dos ombros, joelhos, pulsos e coluna lombar. 

Palavras-chave: Lesões desportivas; Ginásios. 

 

 

PROGRAMA DE TREINO PARA DIMINUIÇÃO DE MASSA ADIPOSA EM PESSOAS OBESAS 

Martins, A.,1, Cardoso, B.1, Santos, P.1 

1Escola Superior de Educação de Coimbra 

Muitos programas de treino desenvolvidos em ginásios com o objectivo para a diminuição da massa adiposa corporal 
utilizam para o efeito cargas de treino com elevada intensidade que metabolizam quase exclusivamente glúcidos e 
utilizam muito marginalmente exercícios de fraca intensidade que mobilizam lípidos. O treino do metabolismo 
lipídico é essencial para a diminuição da massa adiposa em obesos. Os exercícios com cargas de treino de elevada 
intensidade agravam os riscos de saúde de pessoas obesas. Os programas para a perda de massa adiposa têm de ser 
eficazes relativamente ao seu objectivo principal, mas têm também de respeitar as “boas práticas” tendo em conta os 
princípios pedagógicos, éticos e os saberes da fisiologia do exercício relacionados com os processos metabólicos. A 
amostra é constituída por dois sujeitos com obesidade. O sujeito A da amostra é do sexo masculino, tinha no início 
do programa 39 anos de idade, 127 kg de massa corporal total, e 47% de massa gorda avaliada com aparelho de bio-
impedância. O sujeito B da amostra é do sexo feminino e tinha no início do programa 43 anos de idade, 97 kg de 
massa corporal total e 46% de massa adiposa. O programa de treino proposto teve a duração de 6 meses e visou a 
alteração dos hábitos de vida diários relativos à realização de actividade física diária de baixa intensidade, aumento 
do tempo de descanso noturno e organização da dieta alimentar diária. Na avaliação final o sujeito A tinha menos 26 
kg de massa corporal total e diminuiu para 35% a percentagem de massa adiposa. O sujeito B diminui 11kg na massa 
corporal total e diminuiu de 46% para 40% a percentagem de massa adiposa. Conclui-se da eficácia deste tipo de 
programas para a diminuição da massa adiposa, com a vantagem de diminuírem os riscos para a saúde associados 
aos exercícios com cargas de elevada intensidade. 

Palavras-chave: Diminuição saudável da obesidade; Programa integrado; Boas práticas; Hábitos de vida saudável. 
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AVALIAÇÃO INDIRECTA DO VO2 MÁXIMO - ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE COMPARAÇÃO 
DE RESULTADOS OBTIDOS COM DOIS TIPOS DE TESTES DIFERENTES DE AVALIAÇÃO 

INDIRECTA DO VO2 MÁXIMO 

Martins, A.1, Pais, C.1, Póvoa, R.1 

1Escola Superior de Educação de Coimbra 

O consumo máximo de oxigénio VO2 máximo é um indicador com relevância médica para doenças respiratórias e 
é um indicador para o treino desportivo, principalmente para desportos cujo desempenho está muito associado à 
capacidade de resistência aeróbia. A avaliação do VO2 máximo dos atletas é uma tarefa importante dos treinadores 
e para a qual podem recorrer a diferentes metodologias em função dos equipamentos de que dispõem e em função 
da modalidade que orientam. A selecção e adaptação dos recursos de avaliação da aptidão física dos praticantes 
desportivos é uma competência técnica relevante no âmbito das competências pedagógicas dos professores de EF e 
treinadores desportivos. O estudo utilizou uma amostra de conveniência, constituída por nove sujeitos, sete do género 
masculino e dois do género feminino, com idade média de 20.6 ± 1.6 anos e praticantes de diferentes modalidades 
desportivas. Utilizaram-se como instrumentos de pesquisa o teste em cicloergómetro "Procotolo Åstrand" (Heyword, 
2001) e o teste com degrau seguindo o protocolo "Forest Service" (George, Fisher & Vehrs, s/d). No tratamento dos 
dados aplicaram-se técnicas estatísticas quantitativas descritivas e inferenciais. O valor médio de VO2 máx calculado 
com o protocolo "Forest Service" foi de 51,9911ml/Kg/min. E com o "Procotolo Åstrand" foi de 
43,0136ml/Kg/min.). O valor médio obtido no teste com degrau superou em cerca de 17% o resultado médio obtido 
com o teste com cicloergómetro. O resultado do coeficiente de correlação r de Pearson entre os resultados obtidos 
nos dois testes foi de r= 0,677, o que corresponde a uma correlação positiva, moderada e significativa para p<0,05 
(p=0,045). O teste de degrau parece ser mais exigente que o teste em cicloergómetro. Em estudo posterior deverão 
comparar-se os resultados agora obtidos com resultados obtidos com teste de avaliação directa de VO2 máx. 

Palavras-chave: Testes de avaliação de VO2 máx; Protocolo "Forest Service com degrau”; “Procotolo Åstrand em 
cicloergómetro. 

 

 

COMO SER UM TREINADOR EFICAZ NO ATLETISMO: RELAÇÃO ENTRE FILOSOFIA, PRÁTICA 
E INDICADORES DE LIDERANÇA 

A. Rui Gomes1, Tiago Maciel1, Liliana Fontes1, Rui Resende2 

1Escola de Psicologia, Universidade do Minho, Portugal 2Instituto Universitário da Maia, Portugal. 

Neste trabalho, propomo-nos a analisar a relação treinador-atleta no contexto da modalidade desportiva do atletismo. 
Faremos uma análise teórica e uma análise prática das implicações existentes para um melhor exercício da liderança 
por parte dos treinadores, tomando por base o Modelo da Eficácia da Liderança (Gomes, 2018). Mais concretamente, 
abordaremos o modo como o treinador pode, a partir de uma correta formulação da sua filosofia de liderança, elaborar 
planos de trabalho congruentes com as ideias que defende junto dos seus atletas (prática de liderança) e, igualmente, 
como pode aferir a eficácia do trabalho realizado junto dos atletas (indicadores de eficácia). Esta reflexão será 
realizada com a demonstração de exercícios específicos de treino com os atletas. 

Palavras-chave: 	Liderança; filosofia do treinador; prática de liderança; eficácia. 
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EFEITO DO ANO NO ESCALÃO DE COMPETIÇÃO NOS CAMPEONATOS NACIONAIS DE CORTA-
MATO SUB-18 E SUB-20 MASCULINOS 

Virgílio Pedro Pinto1, Luís Miguel Massuça1,2,3 

1Faculdade de Educação Física e Desporto, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, Portugal 2CIPER, Faculdade de 

Motricidade Humana, Universidade de Lisboa, Cruz-Quebrada, Portugal 3Centro de Investigação em Qualidade de Vida. 

Quantificar o efeito do ano no escalão de competição nos finalistas; e (2) Quantificar o efeito dos finalistas de 2.º 
ano serem medalhados nos Campeonatos Nacionais Jovens (CNJ) de Corta-Mato. Trata-se de um estudo descritivo 
retrospetivo, no qual foram considerados os CNJ masculinos realizados de 2010 a 2016 (participações, n=1139). A 
recolha de dados foi realizada no sítio da Federação Portuguesa de Atletismo (http://www.fpatletismo.pt), e as 
variáveis consideradas no estudo foram: (1) escalão de competição (Sub-18, n=717; Sub-20, n=422); (2) ano no 
escalão de competição (1.º ano; 2.º ano); e (3) classificação na competição (finalista – 1.º ao 8.º; medalhado – 1.º, 2.º 
e 3.º). O efeito foi avaliado com recurso ao cálculo do rácio de chances (OR). De Sub-18 para Sub-20 (1) as 
participações diminuem 41%; (2) a proporção de finalistas de 2.º ano diminui 10% (Sub-18, 67%, OR, 2.1; Sub-20, 
57%; OR, 1.3); e (3) as chances de um finalista de 2.º ano ser medalhado diminui (Sub-18, OR, 1.9; Sub-20, OR, 
0.7). Os resultados sugerem que a idade (i.e., ser 2.º ano no escalão de competição) “deixa” de explicar o sucesso 
desportivo em CNJ de corta-mato Sub-20 masculinos. Esta observação justifica o investimento no estudo do percurso 
desportivo dos jovens praticantes de atletismo, e dos atributos que melhor explicam o sucesso desportivo. 

Palavras-chave: 	Adolescência; Cross; Endurance; Jovens; Resistência. 

 

EFICÁCIA DEFENSIVA NOS PONTAPÉS DE CANTO NO FUTEBOL. DEFESA À ZONA VS DEFESA 
INDIVIDUAL E DEFESA MISTA 

Fonseca, T. 1,2,3, Cabo, M.1 

1Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto - Instituto Politécnico da Guarda, Portugal; 2Grupo de Investigación de Movimiento 

Humano - Grupo Consolidado SGR 917- Universidade de Lleida; 3UDI/IPG – Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do Interior 

É crescente a atenção dedicada à avaliação da pertinência e eficácia dos comportamentos dos jogadores/ equipas em 
contextos de treino e competição (Gama, Dias, Couceiro & Vaz, 2017). A interrogação sobre qual das formas de 
defesa é que seria a mais eficaz para evitar sofrer golos nos pontapés de canto (PC), norteou este estudo na análise 
dos PC das equipas que completaram os treze jogos, que compuseram a fase de subida do Campeonato de Portugal 
2017-2018. Os 146 PC (amostra) analisados, pela observação indireta dos 13 jogos de Futebol, foram filmados pela 
empresa de desempenho desportivo Instat. Para as visualizações das imagens, registo e tratamento dos dados, 
utilizou-se um portátil ASUS equipado com os programas Microsoft Office 2010, Microsoft Excel 2010. Para a 
reprodução dos jogos o programa BS Player. Dos jogos observados, resultaram 146 PC e apenas 3 foram golo, 
perfazendo uma média de 2,05%. Observaram-se 11.2 PC, em média, por jogo e especificamente, estes valores 
variaram entre 7 e 16 PC. Verificamos que em 0% dos casos, as equipas que defendem melhor nos PC acabaram por 
ganhar os jogos e em 15,38% dos casos, que as equipas que defendem pior nos PC ganham o jogo. A equipa do 
Mafra sempre que igualou, na eficácia defensiva, acabou por ganhar ou empatar e na única vez que obteve uma 
percentagem de eficácia superior à do adversário, empatou. O método de defesa à zona foi o mais utilizado nos PC 
(60,96%), seguido do de defesa misto (39,04) e o de defesa individual não obteve qualquer resultado. Confirmou-se 
a hipótese que a defesa individual nos PC é atualmente a menos utilizada, pelas equipas. Os três golos dos PC 
representaram 9,09% no total, mas um deles foi importante na subida de divisão da equipa do Mafra. 

Palavras-chave: Observação; Análise; Tipos de defesa; Pontapé de canto; Futebol. 
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COMPETÊNCIAS EMOCIONAIS E COMPORTAMENTO INTERPESSOAL DO TREINADOR: 
CONTRIBUTO PARA UMA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA CENTRADA NO ATLETA 

Luís Gonzaga1,2, Pedro Sequeira1,2 

1Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Instituto Politécnico de Santarém, Portugal 2Centro de Investigação em Qualidade de Vida (CIEQV), 

Portugal 

O desporto constitui o contexto ideal para o desenvolvimento de competências próprias de cada modalidade mas 
também competências sociais e emocionais no atleta. Estas últimas, em particular, constituem-se como life skills (ou 
skills for a better life) e deixam nas mãos do treinador a responsabilidade de intervir pedagogicamente no processo 
pelo qual os atletas aprendem e aplicam um conjunto de competências sociais, emocionais, comportamentais e de 
caráter necessárias para obter sucesso no desporto mas também na escola, no trabalho, nos relacionamentos e na 
cidadania (Jones et al., 2017). Partindo de uma abordagem humanista e centrada no atleta, cabe ao treinador potenciar 
nos atletas crescentes oportunidades de tomada de decisão pela delegação progressiva de poder fazendo com que 
estes fortaleçam competências e reúnam a motivação para desempenhar na modalidade de forma competente, 
autónoma e em envolvimento social salutar. Desta perspetiva de empowerment através do treino desportivo resulta 
prioritário investigar acerca das relações entre as competências emocionais autorreconhecidas dos treinadores e os 
seus comportamentos interpessoais por referência às necessidades psicológicas básicas (Deci e Ryan, 2000) dos 
atletas. A amostra do presente estudo é constituída por 76 treinadores de desporto de doze modalidades distintas com 
idades compreendidas entre os 21 e os 67 anos (M=42,88; DP=8,77). Os dados foram recolhidos através da versão 
adaptada para o desporto do Schutte Self Report Inventory (Schutte et al., 1998; Lane et al., 2009) e do Interpersonal 
Behaviours Questionnaire (Rocchi et al., 2017). Os resultados obtidos permitem confirmar a relação estreita entre 
praticamente todas as dimensões da inteligência emocional avaliadas e os comportamentos interpessoais afirmados 
pelo treinador, em particular, os de apoio à competência e aos relacionamentos dos atletas. A discussão dos resultados 
obtidos gera implicações pertinentes no sentido da inclusão de conteúdos e treino de competências emocionais na 
formação de treinadores. 

Palavras-chave: Pedagogia positiva; Inteligência emocional; Comportamento interpessoal; Treinadores; Auto-
perceção. 

 

 

PERCEÇÃO DOS TREINADORES SOBRE O TREINO DE JOVENS NO FUTEBOL 
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1Instituto Superior de Ciências Educativas 2Escola Superior de Educação – Instituto Politécnico de Setúbal 3Centro de Investigação em Qualidade 

de Vida 

No desenvolvimento de jovens jogadores de futebol é necessário descobrir e compreender as suas necessidades, por 
forma a não se submeter os jovens a exercícios desmotivantes ou até mesmo mais indicados para adultos (Wein, 
2001). O objetivo do estudo é verificar a perceção dos treinadores sobre o treino de jovens jogadores de futebol. 
Participaram neste estudo quatro treinadores de futebol de formação com experiência no treino de jovens (sub-11 a 
sub-19), em campeonatos distritais e nacionais. Foi realizada uma entrevista semiestruturada aos treinadores.  A 
análise dos dados foi realizada recorrendo à análise de conteúdo, recorrendo à técnica categorial, sendo que as 
categorias foram definidas a posteriori. Os resultados deste estudo revelam o quanto é fundamental uma abordagem 
pedagógica dos treinadores (“ter um grande conhecimento da componente pedagógica”), respeitadora das fases de 
desenvolvimento dos jogadores (“ganhar tem de ser a consequência e nós invertemos ... primeiro vem o ganhar e a 
consequência é formar bem, e acho que tem de ser ao contrário, primeiro formamos bem”), e que devem ter um 
amplo conhecimento do jogo (“...tem de perceber o jogo”). Em conclusão, treinadores do futebol de formação devem 
ter um perfil adequado para desenvolverem a sua atividade no futebol de formação. 

Palavras-chave: Treino de Jovens; Treinadores de Jovens; Futebol. 
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PERCEÇÃO DOS JOGADORES DE FUTEBOL SUB-13 SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SIMULADOR 
360S 

Luís Nunes1, Tiago Rodrigues1, Fernando Santos2,3, Paulo Malico1, Valter Pinheiro1,3 
1Instituto Superior de Ciências Educativas 2Escola Superior de Educação – Instituto Politécnico de Setúbal 3Centro de Investigação em Qualidade 

de Vida 

A utilização da tecnologia é uma realidade no desporto da atualidade, com o objetivo de desenvolver e otimizar o 
rendimento dos jogadores. O nosso estudo pretende verificar qual a perceção dos atletas sobre as vantagens da 
utilização do simulador 360s no seu desenvolvimento. Foram entrevistados jogadores sub-13 do Sport Lisboa e 
Benfica (n=9), sendo posteriormente analisadas as entrevistas semiestruturadas através da técnica categorial. As 
categorias criadas para análise de conteúdo foram: Benefícios Técnico, Táticos e Fisiológicos; Especificidade por 
posição; Treino Individualizado ou Coletivo; Transfere entre simulação e a realidade. O processo de categorização 
foi feito manualmente. Os resultados relativamente aos benefícios demonstram que os jogadores percecionam os 
aspetos positivos da utilização do simulador (“Sim, não só ajuda para a minha posição especifica como qualquer 
outra posição ... sinto uma maior intensidade, velocidade de reação, maior capacidade física, e isso ajuda-me nos 
passes, remates, antecipação, etc.”), bem como a sua importância para trabalhar os aspetos relativos à especificidade 
da função/missão tática (“Passe curto e longo e o cabeceamento ... Sim, capacidade de decisão em pouco espaço, 
leitura de jogo, ter decisões rápidas, estar ativo, e uma maior visão periférica, saber sair em transições”). Os jogadores 
não são unanimes quanto ao trabalhar com o simulador, sozinho ou acompanhado, mas percecionam que existe um 
grande transfer para a realidade competitiva (“Sim, pois, no jogo temos que estar bem posicionados. Concentração 
e domínio da bola ... na qualidade do remate, passe, domínio da bola, preparação para a ação e velocidade na 
reação.”). Em conclusão, os jogadores percecionam a importância do simulador 360s no desenvolvimento dos 
aspetos físicos, técnicos, deslocamentos, tomada de decisão e táticos, no entanto o trabalho tático necessita ser 
complementado com o trabalho no campo. 

Palavras-chave: Simulador 360s; Metodologia do Treino; Futebol. 

CARACTERIZAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA NUMA SESSÃO DE TREINO DE GINASTAS NA 
ESPECIALIDADE DE TEAMGYM E RELAÇÃO COM INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

João Bola1, Bruno Baptista1, Tiago Rafael1, Cátia Ferreira1,2, Fernando Santos1,3, Teresa Figueiredo1,3, Mário 
Espada1,4 

1Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Setúbal (ESE-IPS), Portugal 2Grupo de Optimización del Entrenamiento y Rendimiento 

Deportivo, Universidad de Extremadura (GOERD), Espanha 3Centro de Investigação em Qualidade de Vida (CIEQV-ESDRM), Portugal 4	
Centro Interdisciplinar de Estudo da Performance Humana (CIPER-FMH), Portugal.  

A elite da ginástica feminina é caracterizada por uma elevada exigência fisiológica em idade pediátrica. De facto, a 
melhor condição para atingir rendimento desportivo na modalidade desportiva ocorre em idades perto da 
adolescência, requerendo, portanto, um elevado nível de treino na infância (Armstrong et al., 2013). O TeamGym é 
uma modalidade recente em Portugal, integrando a possibilidade de três categorias (feminino, masculino e mistos), 
que atuam em três disciplinas distintas: Solo, Tumbling e Trampet (minitrampolim e mesa), não existindo segundo 
o nosso conhecimento estudos que caracterizem a exigência da modalidade, o que naturalmente se relaciona com a 
especificidade da intervenção pedagógica. O objetivo do presente estudo foi caracterizar ao nível da frequência 
cardíaca (FC) uma sessão de treino de atletas femininas de TeamGym. Participaram no presente estudo 12 atletas 
femininas de um clube do distrito de Setúbal com resultados de relevo a nível nacional (idade 12.4±1.6; altura 
157±12.8 cm e peso 43.0±6.7 kg). Todas as ginastas foram equipadas durante uma sessão de treino com o sistema 
WIMUPROTM, (RealTrack Systems, Almería, Espanha), cada atleta utilizou colete com dispositivo para avaliação 
durante toda a sessão. Estes foram colocados previamente ao início da sessão e monitorizou-se a resposta ao nível 
da FC em direto, analisando-se os dados posteriormente através de registos segundo a segundo. A duração total da 
sessão foi duas horas e cinco minutos e a FCmax determinada 182.6±7.0 bat.min-1, a FCmed 142.0±10.0 bat.min-1 e a 
FCmin 93.0±9.4 bat.min-1, observada no início da sessão de treino. Os resultados sugerem que a intensidade da sessão 
de treino no TeamGym é bastante elevada, com grande alternância de ritmo, em função também da prática em três 
disciplinas distintas, o que confere aos treinadores uma elevada exigência do ponto de vista da intervenção, 
nomeadamente em abordagens relacionadas com o processo de recuperação, que são relevantes no sentido de 
prevenir e/ou minimizar a fadiga e otimizar o desempenho de ginastas (Isacco et al., 2017). Estudos futuros deverão 
aprofundar o conhecimento sobre a exigência do treino no TeamGym, no sentido de proporcionar informação útil 
aos treinadores e atletas para otimização da intervenção pedagógica a vários níveis. 

Palavras-chave: 	Ginástica; Femininos; TeamGym; Caracterização; Frequência Cardíaca. 
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A MOTIVAÇÃO PARA ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADES DESPORTIVAS COLETIVAS E 
INDIVIDUAIS E RESPETIVO DESAFIO AO NÍVEL DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Vitor Marques1, Irina Carvalho1, João Silva1, Cátia Ferreira1,2 Fernando Santos1,3, Teresa Figueiredo1,3, Mário 
Espada1,4 

1Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Setúbal (ESE-IPS), Portugal 2Grupo de Optimización del Entrenamiento y Rendimiento 

Deportivo, Universidad de Extremadura (GOERD), Espanha, 3Centro de Investigação em Qualidade de Vida (CIEQV-ESDRM), Portugal, 
4Centro Interdisciplinar de Estudo da Performance Humana (CIPER-FMH), Portugal  

No âmbito do Desporto, a motivação para o envolvimento em determinada modalidade desportiva conduz à 
necessidade de adaptação de comportamentos por parte de treinadores e colegas de equipa no sentido de otimização 
do treino e do desempenho em competição. Existem especificidades relacionadas com os desportos individuais e 
coletivos, na última década em especial, diversos estudos aplicados ao contexto do Desporto têm vindo a demonstrar 
que as variações dos objetivos de realização estão associadas a diferentes níveis de autodeterminação (Ahmadi et al., 
2012). O objetivo do presente estudo foi aferir a motivação para envolvimento em atividades desportivas individuais 
e coletivas. A amostra foi constituída por 126 jovens praticantes, 64 relacionados com modalidades coletivas 
(predominantemente futebol e futsal) e 62 com modalidades individuais (predominantemente taekwondo e capoeira). 
Foi utilizado o Questionário de Motivação para Atividades Desportivas - QMAD (Serpa e Frias, 1990). Recorreu-se 
a estatística descritiva e variância (ANOVA), complementada com um teste F de Scheffé. Na dimensão “estatuto” 
observou-se uma sintonia nas respostas dos praticantes, valorizando o item “reconhecimento e estatuto” e 
desconsiderando “pretexto para sair de casa”. Nesta dimensão verificaram-se diferenças ao nível da categoria 
“viajar”, facto que nos parece relacionado com a especificidade da densidade competitiva, os praticantes das 
modalidades coletivas, que competem com maior frequência comparativamente a desportos individuais, atribuíram 
maior ênfase a esta categoria. A nível de outras dimensões não se verificaram muitas diferenças significativas, 
exceção feita a “desenvolvimento técnico”. No essencial as motivações não diferem muito entre praticantes de 
modalidades desportivas coletivas e individuais, contudo, existem especificidades que devem ser consideradas 
quotidianamente no sentido da otimização do rendimento no treino e competição, sendo para tal importante uma 
adequada e específica intervenção pedagógica. 

Palavras-chave: Motivação; Dimensões; Desportos Individuais; Desportos Coletivos; Intervenção Pedagógica. 

APRENDIZAGEM DE HABILIDADE TÉCNICA DE REMO COMBINANDO DEMONSTRAÇÃO COM 
AUTO-OBSERVAÇÃO EM TEMPO REAL 

António Miguel1, Rui Mendes2, Fernando Martins3, António Damásio4 

1Instituto Politécnico de Coimbra: Escola Superior de Educação: UNICID 2IPC: ESE- UNICID; I2A – ROBOCORP; CIDAF-UC 3IPC: ESE – 

UNICID e UIEFI; I2A - ROBOCORP; Instituto de Telecomunicações 4IPC: ESE- UNICID; I2A – ROBOCORP 

Estudámos os efeitos da auto-observação na aprendizagem de uma habilidade motora de remo por crianças. 
Pretendemos averiguar se a aprendizagem após visualizar filme de modelo técnico especialista (MTE) seguida de 
prática com auto-observação do movimento, face ao grupo de controlo (que está sempre a observar o MTE), é 
superior. Participaram 30 crianças dos dois géneros (10 ± 0,2 anos) sem prática na tarefa. As crianças foram divididas 
em dois grupos: 1) experimental (GE) e, 2) controlo (GC). Cada participante realizou nove sessões no remo-
ergómetro: sessão pré-teste (em foi solicitado para remar em cadência máxima após visualização MTE), sete sessões 
práticas (uma por semana, com cadências de remada programadas: vogas 20, 22, 24 e 26), e a sessão pós-teste, nona 
semana, em que cada criança remou em intensidade e cadência máxima. Nas sessões de prática, os participantes do 
GC após visualizarem um filme do modelo técnico especialista remaram nas várias cadências continuando a 
visualizar o mesmo vídeo de MTE e, os participantes do GE após visualizarem o filme do MTE, remaram nas várias 
cadências auto-observando a sua prestação motora. Na comparação entre o pré-teste e o pós-teste, no GE 
constataram-se diferenças estatísticas significativas a nível da distância total percorrida, mas sem tal significado ao 
nível da potência média (t(14)= -2; p-value=0,065; Cohen´d=0,894, dimensão de efeito elevada). Embora não fossem 
detetadas diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos na distância total realizada e da potência 
média produzida entre o pré-teste e o pós-teste, o GE apresentou melhores resultados. A auto-observação parece ter 
efeitos positivos no processo de aprendizagem. 

Palavras-chave: Informação de retorno extrínseca; feedback aumentado; demonstração; auto observação; controlo 
e aprendizagem motora. 
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¿MERECE LA PENA USAR LA METODOLOGÍA DE INSTRUCCIÓN DIRECTA PARA ENSEÑAR EL 
BALONCESTO EN EL CONTEXTO ESCOLAR? 

Sergio González-Espinosa1,3, David Mancha-Triguero1,3, David García-Santos1,3, Sebastián Feu2,3, Sergio José 
Ibáñez1,3 

1Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Extremadura 2Facultad de Educación, Universidad de Extremadura 3Grupo de Optimización 

del Entrenamiento y el Rendimiento Deportivo 

Los métodos de enseñanza en la educación física son objeto de estudio dentro de la pedagogía deportiva, analizando 
los niveles de aprendizaje técnico y táctico de los estudiantes. Los resultados de estas investigaciones muestran una 
mejora por parte de metodologías centradas en el alumno en variables tácticas y resultados similares en variables 
técnicas. El objetivo de este estudio fue analizar las diferencias entre el pretest y el postest tras implementar un 
programa de intervención en la metodología de Instrucción Directa. El programa de intervención DIB fue 
previamente validado por un panel de expertos (González-Espinosa, Feu, Ibañez & Galatti, 2017). La muestra estuvo 
conformada por 22 alumnos de sexto curso de educación primaria. Las variables primarias del estudio fueron bote, 
pase, tiro, recepción, pasar y moverse, ocupación de espacios libres, rebote ofensivo, rebote defensivo, defensa del 
jugador con balón, defensa del jugador sin balón y ayuda. Las variables secundarias del estudio fueron indicador de 
rendimiento de toma de decisión, eficacia, ejecución técnica y rendimiento. Para evaluar el rendimiento en el juego 
se empleó el Instrumento para la Medida del Aprendizaje y el Rendimiento en Baloncesto. Se realizó un análisis 
descriptivo de los indicadores de aprendizaje y una prueba t para muestras relacionadas para analizar las diferencias 
entre los dos test. Los resultados muestran que solo hay diferencias significativas en las acciones de juego defensa 
del jugador con balón (p = .033) y defensa del jugador sin balón (p = .023). En los indicadores de rendimiento solo 
mejora de forma significativa en la eficacia (p = .022) pero no hay una mejora significativa en toma de decisión, 
ejecución técnica y rendimiento total. La metodología Instrucción Directa no tiene una mejora en el aprendizaje del 
baloncesto como los obtenidos por metodologías de enseñanza centrada en el alumno.  

Palavras-chave: Baloncesto; Contexto Escolar; Instrucción Directa. 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE VARIABLES PSICOLÓGICAS TRAS UN PROGRAMA FORMATIVO DE 
INSTRUCCIÓN DIRECTA EN BALONCESTO 

Sergio González-Espinosa1,3, Martín Gamonales1,3, Javier García-Rubio1,3, Sebastián Feu2,3, Sergio José Ibáñez1,3 

1Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Extremadura 2Facultad de Educación, Universidad de Extremadura 3Grupo de Optimización 

del Entrenamiento y el Rendimiento Deportivo 

Los métodos de enseñanza en la educación física son objeto de estudio dentro de la pedagogía deportiva. Diferentes 
estudios intentan dar respuesta a las diferencias que se encuentran en la literatura respecto al aprendizaje según la 
metodología. El análisis de variables psicológicas pretende dar un conocimiento más completo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El objetivo de este estudio fue analizar diferentes variables psicológicas entre el pretest y el 
postest tras implementar un programa de intervención en la metodología de Instrucción Directa. La muestra estuvo 
conformada por 22 alumnos de sexto curso de educación primaria. Como variable independiente del estudio está el 
DIB, un programa de enseñanza diseñado y validado por un panel de expertos (González-Espinosa, Feu, Ibañez & 
Galatti, 2017). Las variables dependientes del estudio fueron: la competencia percibida, compromiso con el 
aprendizaje, ansiedad y agobio, autonomía y relación con los demás. Se realizó un análisis descriptivo de los 
indicadores de aprendizaje y una prueba t para muestras relacionadas para analizar las diferencias entre los dos test. 
Los resultados muestran que solo hay diferencias significativas en la competencia percibida (p = .009) siendo menor 
en el postest. Además, en la relación con los demás también hay diferencias significativas (p = .000) siendo menor 
en el postest. El tipo de tarea que predomina en la Instrucción Directa y que el docente sea el foco del proceso de 
enseñanza aprendizaje hace que la competencia percibida por los alumnos y la relación con los demás compañeros 
empeore de forma significativa. 

Palavras-chave: Competencia Percibida; Baloncesto; Contexto Escolar; Instrucción Directa. 
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VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO PARA ANALIZAR LAS VARIABLES PEDAGÓGICAS EN 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Antonio Antúnez1,2, Carlos Gómez2,3, Luis G. Córdoba1,2, Sergio, J. Ibáñez2,3, Sebastián Feu1,2  

1Facultad de Educación - Universidad de Extremadura, España 2Grupo de Optimización del Entrenamiento y Rendimiento Deportivo, GOERD. 

Universidad de Extremadura, España 3Facultad de Ciencias del Deporte 

El análisis de la intervención del docente se realiza sobre datos objetivos, válidos y fiables. Esta información proviene 
de la planificación de las clases de Educación Física y la observación sistemática. El análisis de tareas de Educación 
Física es fundamental para la optimización de los procesos de enseñanza. El Sistema Integral de Análisis de Tareas 
de Educación Física (SIATEF) es un instrumento que propone el registro y análisis de las variables pedagógicas que 
intervienen en el proceso. El objetivo del trabajo es la diseñar y validar un sistema de variables pedagógicas para 
analizar las tareas de la educación física. El presente trabajo se clasifica como un estudio instrumental destinado al 
diseño y validación del contenido de un instrumento de medición. La validez se analizó a través del acuerdo de 15 
jueces expertos. Los expertos cumplían cuatro criterios de inclusión: Doctor, Licenciado o Graduado en Ciencias de 
la Educación o en Ciencias del Deporte, 10 años de experiencia docente y publicaciones en didáctica general y de la 
educación física. Los expertos valoraron la pertinencia, importancia y univocidad de las variables en una escala 
Likert (0–10). Las variables pedagógicas incluidas fueron: Descripción, Representación gráfica, Fase de la sesión, 
Situación de la actividad, Contenidos específicos, Medios de aprendizaje y Nivel de oposición (Ibáñez, 2008; Ibáñez, 
Feu y Cañadas, 2016). La validez de contenido se calculó a través del índice V propuesto por Aiken (1985). Los 
resultados indican que las medias de la V de Aiken de los apartados valorados son satisfactorias (Univocidad=0.88; 
Pertinencia=0.90; Importancia=0.92), al estar por encima de .78, que es el punto crítico de corte calculado al 99% 
de I.C. Las variables pedagógicas del SIATEF presentan una validez de contenido adecuada, y pueden ser utilizadas 
para analizar las tareas planificadas por los docentes de Educación Física.  

Palavras-chave: Sistema Integral; Tareas; Educación Física; Docente. 

 

GINÁSTICA NA ESCOLA: O QUE E O COMO SE ENSINA AO LONGO DA ESCOLARIDADE 
OBRIGATÓRIA 

Carla Lourenço1,2, Elsa Ribeiro-Silva3 

1Universidade da Beira Interior,Center in Sports Sciences, Health Sciences and Human Development (CIDESD), Portugal 2Centro de Estudos 

em Educação, Tecnologias e Saúde (CI&DETS), Portugal 3Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, Universidade de Coimbra, 

Coimbra, Portugal 

Quando nos focamos no ensino da Ginástica na escola, deparamo-nos constantemente com uma metodologia de 
ensino analítica e repetitiva dos conteúdos programáticos das modalidades gímnicas  que, para além de se afastar do 
seu espírito (sequências de elementos de exigências psicomotoras variadas, ligados de forma lógica, executadas com 
alternância de ritmos) não favorece a motivação para a aprendizagem nem a diferenciação no ensino, cada vez mais 
reclamada. Este estudo, realizado com 172 alunos de licenciatura em Ciências do Desporto, 120 do género masculino 
e 52 do feminino, com uma média etária de 18,5 anos, visou a perceção da extensão dos conteúdos programáticos de 
ginástica abordados ao longo da escolaridade obrigatória, a estrutura das respetivas aulas e os sentimentos que os 
alunos nutriam sobre a modalidade. Construímos e aplicámos um questionário com cinco questões de tipologia 
fechada e seguimos uma metodologia quantitativa traduzida em técnicas de estatística descritiva e inferencial. Dos 
resultados obtidos destacamos: i) os valores significativos de sentimentos negativos manifestados sobre a 
modalidade; ii) a repetitividade da abordagem dos conteúdos programáticos ao longo da escolaridade obrigatória; 
iii) a estrutura das aulas, maioritariamente, por estações e iv) a não abordagem, pela maior parte dos indivíduos, de 
gestos técnicos do nível avançado, ou mesmo do intermédio, dos Programas Nacionais de Educação Física. 
  
Palavras-chave: Ginástica; Extensão de conteúdos; Ensino; Escolaridade obrigatória. 
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“LEBRES À PAREDE”: QUANDO JOGAR É MAIS IMPORTANTE DO QUE VENCER 

Ana Rosa Jaqueira1,2,3, Paulo Coêlho de Araújo1,2,3 

1Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, Universidade de Coimbra (FCDEF-UC), Coimbra, Portugal 2LUDUS: Laboratório de 

Jogos, Recreação, Lutas Tradicionais e Capoeira (FCDEF-UC), Coimbra, Portugal 3GIAM: Grupo de Investigación en Acción Motriz INEFC 

Lleid 

A Praxiologia Motriz (Parlebas, 2001) permite classificar as práticas motrizes, desportivas, lúdicas e outras 
expressões de atividade física não apenas com o intuito taxonômico, mas como bússola orientadora das opções 
educativas a tomar por parte do professor, recreador ou treinador. Com base no tipo de relação que os protagonistas 
do jogo mantém entre eles, identifica-se a lógica interna do jogo, podendo ser psicomotriz; oposição; cooperação-
oposição; cooperação. Não obstante à família de pertença da atividade motriz, outros contextos de relação dos 
protagonistas irão definir a opção do ensino de uma modalidade de jogo ou outra. Portanto, a relação dos 
protagonistas com o espaço de jogo, com o material de jogo, e com o tempo interfere na sua conduta motriz, objeto 
de uma educação física criteriosa (Lagardera e Lavega, 2003). O foco deste relato de experiência incide sobre a 
relação dos protagonistas com o tempo (duração do jogo, começo e fim de jogo, o resultado numérico do jogo). 
Dentre os jogos experimentados no laboratório de vivências motrizes propiciado pelas aulas de Jogos Tradicionais 
Portugueses da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra, estão os jogos 
sem vitória, como “Lebres à Parede”, no qual o protagonista desempenha diferentes papéis (lebre, caçador ou morto), 
assumindo operações cognitivas (estratégia, cálculo de velocidade e deslocamento), e afetivas (emoções) inerentes 
a cada papel. Desta aplicação de jogo sociomotriz sem vitória, destaca-se que o assumir de diferentes papéis é 
importante para a educação da convivência, da cidadania, para o reconhecimento das emoções e para a promoção do 
bem-estar geral, além de serem ótimos exercícios físicos no contexto das aulas de educação física. 

Palavras-chave: Jogo Tradicional; Praxiologia Motriz; Educação Física; Cidadania. 

 

CAPOEIRA ESCOLAR: ESTRATÉGIAS PARA A ESCOLHA DE UMA PROGRESSÃO PEDAGÓGICA 
CRITERIOSA 

Paulo Coêlho de Araújo1,2,3, Ana Rosa Jaqueira1,2,3  

1Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, Universidade de Coimbra (FCDEF-UC), Coimbra, Portugal 2LUDUS: Laboratório de 

Jogos, Recreação, Lutas Tradicionais e Capoeira (FCDEF-UC), Coimbra, Portugal 3GIAM: Grupo de Investigación en Acción Motriz INEFC 

Lleid 

Dentre a variedade de propostas relacionadas à capoeira, não encontramos aquela desvinculada do marco grupal para 
com a ideologia do seu mentor. Este dado é mais evidente quando este contexto é reproduzido a nível do ensino, de 
qualquer grau, situação conflitante com as propostas do ensino criterioso de qualquer prática motriz desenvolvida 
em âmbito escolar. Este relato de experiência baseia-se na exposição de 10 anos de ensino da capoeira no 1º ciclo da 
Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra, em que se apresentam os 
distintos modelos de aplicação desta modalidade, desde o aprendizado individual dos golpes, da componente 
cooperativa entre duas pessoas, e também de um modelo gímnico, desmistificando a ideia da alta dificuldade do seu 
ensino-aprendizagem, demonstrando outras possibilidades de aplicabilidade em contextos de formação e treino. 
Desta experiência em contexto educativo de formação, destacamos os procedimentos adotados, desde a escolha 
criteriosa dos movimentos, as estratégias de ensino adequadas para cada modelo de aplicação, os procedimentos 
conducentes ao contexto da avaliação formal dos alunos. Concluímos deste relato de experiência em contexto 
educativo, que ao fim de um semestre letivo foi possível aos alunos envolvidos, aprenderem e apreenderem os 
processos de ensino de 50 movimentos de diferentes graus de dificuldade, de perceberem as possibilidades de ensino-
aprendizagem na ação de distintos modelos de aplicação, de estímulo do processo criativo na construção de 
coreografias grupais com e sem uso de materiais gímnicos (steps). A nível de conclusão, ao longo do período de 
ensino da capoeira como ferramenta educativa, os estudantes mostraram-se capazes de aprender, decodificar e 
ensinar os movimentos propostos, assim como enriqueceram o seu arcabouço técnico-pedagógico para o seu 
exercício profissional no campo da Educação Física e Desporto.  

Palavras-chave: Capoeira; Ensino-Aprendizagem; Educação Física; Ginástica. 
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O ENSINO DOS JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS NO CONTEXTO ESCOLAR: 
POTENCIALIDADES DA ABORDAGEM TÁTICA  

Élvio Rúbio Gouveia1,2, Andreas Ihle3, Adilson Marques4, Bruna Gouveia5,2, João Prudente1,6, Ana Rodrigues1, 
Marcelo Pestana1, Tomás Quintal1, Romualdo Caldeira1, Rúben Freitas1, Helder Lopes1,6 
1Departamento de Educação Física e Desporto, Universidade da Madeira, Funchal, Portugal 2Interactive Technologies Institute / LARSyS 
3Centro para o Estudo Interdisciplinar da Gerontologia e Vulnerabilidades, Universidade de Genebra, Suíça 4Centro Interdisciplinar de Estudo 

da Performance Humana, Faculdade de Motricidade Humana, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal 5Instituto de Administração da Saúde 

IP-RAM, Secretaria Regional da Saúde da Região Autónoma da Madeira, Funchal Portugal 6CIDESD, Centro de Investigação em Desporto, 

Saúde e Desenvolvimento Humano, Portugal 

Dada a importância de se refletir sobre estratégias pedagógicas mais eficazes no ensino dos jogos desportivos coletivos de 
invasão (JDC-I), este estudo teve como objetivo analisar o efeito do modelo de ensino baseado na abordagem tática na 

aprendizagem dos JDC-I, tendo em consideração um ciclo de estudos completo (7º, 8º e 9º anos de escolaridade). Neste 
estudo longitudinal, foram implementadas 3 unidades didáticas de JDC-I, uma por cada ano letivo (2016-2017; 2017-2018; 

2018-2019). Foram realizadas avaliações pré e pós intervenção nas 3 unidades didáticas, perfazendo um total de 6 
avaliações ao longo do ciclo completo de estudos. A amostra foi composta por 20 estudantes (11 rapazes e 9 raparigas). A 

intervenção teve por base o “Ensino dos Conceitos e dos Skills Desportivos: Uma Abordagem Tática aos Jogos para idades 
entre os 7 e os 18 anos” (Mitchel, Oslin, & Griffin, 2013). Assume-se que numa unidade didática os alunos aprendem a 

resolver problemas táticos similares em diferentes JDC-I. As unidades didáticas tiveram um tempo médio de 18h (24 
sessões de Educação Física). O desempenho em jogo (i.e., tomada de decisão, skills com bola e comportamento sem bola), 

avaliado através do Game Performance Assessment Instrument (Oslin, Mitchell, & Griffin,1998). As análises estatísticas 
incluíram estatística descritiva e uma ANOVA de medidas repetidas. Verificou-se um efeito de aprendizagem ao longo do 

tempo na tomada de decisão (p=.002), nos skills com bola (p=.001) e nos comportamentos sem bola (p<.001). A magnitude 
do efeito, avaliada através do Partial eta squared foi grande, variando entre .851 e .889. A abordagem tática ao jogo, 

tratando os JDC-I de forma conjunta, apresentou resultados positivos no final do ciclo de estudos.  Este estudo sustenta 

argumentação para uma nova reflexão na escola sobre como deve ser organizado o curriculum dos JDC. 

Palavras-chave: Jogos desportivos coletivos de invasão; Abordagem tática; Ensino escolar. 

 

ESTUDIO DE LA CARGA EXTERNA DE LAS TAREAS DE APRENDIZAJE DEL FÚTBOL EN 
FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN DE JUEGO  
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Ibáñez1,3 
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Extremadura 3Facultad de Actividad Física y Deporte, Universidad de Extremadura 

En la planificación deportiva, la modificación de los parámetros estructurales y formales de las tareas provoca diferentes 

valores de carga externa (eTL) [1]. La eTL se define como la demanda física a la que serán expuestos los escolares durante 
la práctica deportiva [2]. Para modificar la eTL provocada por las tareas, el profesor puede manipular diversas variables, 

entre ellas, la situación de juego. Este estudio tuvo como objetivo: cuantificar la eTL provocada por las tareas para después, 

analizar las diferencias en función de las situaciones de juego. Se realizó un estudio asociativo de tipo comparativo y 
transversal [3]. Un codificador externo, empleando el sistema de análisis de tareas SIATE [4], categorizó 307 tareas 

diseñadas por seis profesores en fase de pre-servicio. La eTL se cuantificó mediante las seis variables categóricas-ordinales 
del SIATE. Para establecer comparaciones se utilizaron las siguientes situaciones de juego: i) sin oposición; ii) individual 

(1x1); iii) Small-Sided Games de desigualdad numérica (2vs1…); iv) Small-Sided Games de igualdad numérica (2vs2…); 
y v) Full Games (5vs5…). Se realizó un análisis descriptivo e inferencial mediante la prueba H de Kruskal-Wallis y las 

comparaciones múltiples de pruebas no paramétricas (ANOVA de 1 vía de Kruskal-Wallis). La prueba H de Kruskal-
Wallis mostró diferencias significativas en la eTL en función de la situación de juego (x2=187,905; p=0,000; d=2,496). 

Las comparaciones por parejas mostraron las siguientes diferencias significativas (†p<0,05): Sin oposición*Individual 
(ANOVA=-125,041†); Sin oposición*SSG desigualdad numérica (ANOVA=-98,770†); Sin oposición*SSG igualdad 

numérica (ANOVA=-178,232†); Sin oposición*Full Games (ANOVA=-168,459†); Individual*SSG desigualdad 
numérica (ANOVA=26,271); Individual*SSG igualdad numérica (ANOVA=-53,191); Individual*Full Games 

(ANOVA=-43,418†); SSG desigualdad numérica*SSG igualdad numérica (ANOVA=-79,462†); SSG desigualdad 
numérica*Full Games (ANOVA=-69,689†); SSG igualdad numérica*Full Games (ANOVA=9,773). Los profesores en 

fase de pre-servicio emplean con mayor frecuencia las tareas sin oposición, provocando estás niveles bajos de eTL. La 
presencia de adversarios/defensores provoca un aumento del nivel de eTL. Las tareas de igualdad numérica presentan 

niveles más altos de eTL que las tareas de desigualdad numérica. 

Palavras-chave: Demanda Física; Profesor De Pre-Servicio; Educación Física. 
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ANÁLISE DAS ASSOCIAÇÕES ENTRE VARIÁVEIS DA CAPACIDADE AERÓBIA E AS DE CARGA 
EXTERNA EM JOGO: UM ESTUDO EM FUTEBOLISTAS PROFISSIONAIS  

Filipe Manuel Clemente1,2 

1Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Escola Superior de Desporto e Lazer, Melgaço, Portugal 2Instituto de Telecomunicações, Delegação 

da Covilhã, Portugal 

O objetivo do presente estudo foi analisar os níveis de associações entre variáveis da capacidade aeróbia e as de 
carga externa de futebolistas profissionais durante jogos oficiais. Treze futebolistas profissionais da primeira liga 
portuguesa (idade: anos; VO2máx: 573,3(4,0) ml/kg/min-1; FCmáx: 184,8(6,6) bpm/min-1; VMA: 4,7(0,3) m/s2) 
participaram no estudo. A avaliação da capacidade aeróbia decorreu através de um teste laboratorial progressivo em 
passadeira iniciando numa velocidade de 8,0 km/h-1 e progredindo 0,5 km/h-1 a cada 30 segundos até à 
exaustão/desistência. Utilizou-se um analisador de gases (Fitmate Pro, Cosmed) recolhendo a volume de oxigénio 
respiração-a-respiração. O maior valor encontrado em plateau foi considerado como o volume máximo de oxigénio 
(VO2máx). A frequência cardíaca foi igualmente monitorizada a partir da utilização de um cardiofrequímetro (H10, 
Polar). A quantificação da carga externa foi realizada utilizando GPSs (10hz, Johan Sports) durante os jogos oficiais. 
Recolheram-se os valores de carga externa dos jogos imediatamente antes e após a avaliação (amplitude de 3 semanas 
entre o primeiro e segundo jogo). As medidas de distância total (DT), distância em corrida (DC: 14.0-19.8 km/h-1), 
corrida de alta velocidade (DCAV: >19.9 km/h-1), e player load (PL) foram analisadas e estandardizadas ao minuto. 
As associações entre os indicadores de capacidade aeróbia e os de carga externa foram testadas recorrendo ao r de 
Pearson para um intervalo de confiança de 90%. Os valores de associação revelaram correlações de magnitude grande 
entre a VMA e as medidas de DT (0,58[0,26;0,79]), DC (0,56[0,23;0,77]) e PL (0,69[0,42;0,95]). Já o VO2máx foi 
moderadamente correlacionado com a DT (0,50[0,15;0,74]) e DC (0,45[0,09;0,71]), mostrando correlações de 
magnitude grande com o PL (0,62[0,31;0,81]). As restantes correlações foram de carácter pequeno a moderado sem 
significância estatística. Verificou-se que o indicador de VMA é o mais preponderante para explicar os valores de 
DT, DC e PL de futebolistas profissionais durante jogos oficias devendo, assim, ser usado como regulador de treino 
para estandardizar, entre outros métodos, corridas intervaladas de alta intensidade baseadas no parâmetro de 
velocidade. 

Palavras-chave: Treino Desportivo; Análise do Rendimento; Capacidade Aeróbia; Carga Externa; Velocidade 
Máxima Aeróbia. 

VARIAÇÕES DAS CARGAS INTERNA E EXTERNA EM JOGOS REDUZIDOS COM DIFERENTES 
REGIMES DE TREINO  

Filipe Manuel Clemente1,2, Diogo Peixoto1, Mónica Gomes1, Miguel Moreira1, Leandro Silva1 

1Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Escola Superior de Desporto e Lazer, Melgaço, Portugal 2Instituto de Telecomunicações, Delegação 

da Covilhã, Portugal 

O presente estudo objetivou comparar os efeitos de dois regimes de um jogo reduzido nas medidas de carga interna 
e externa em futebolistas amadores. Participaram no estudo 10 futebolistas masculinos (idade: 19,8(1,6) anos; 
experiência federada: 8,3(2,1) anos). O estudo decorreu em quatro dias distintos e ao longo de duas semanas (duas 
sessões em cada) tendo-se adotado o formato de jogo 5 vs. 5 com balizas reduzidas num campo de 30x30 metros. Os 
regimes de 3x6 e 6x3 minutos ambos com 2 minutos de recuperação foram comparados. Procedeu-se à monitorização 
dos futebolistas com cardiofrequencímetros (Polar H7) e GPS (10 Hz, Johan Sports). A perceção subjetiva de esforço 
(PSE) na escala de CR-10 e a percentagem de frequência cardíaca máxima (%FCmáx) foram definidas com medidas 
de carga interna. No que se refere à carga externa analisaram-se as medidas de distância total (DT), distância em 
corrida (DC: 14.0-19.8 km/h-1), distância em corrida de alta velocidade (DCAV: >19.9 km/h-1), velocidade máxima 
(VM) e player load (PL). Os valores de carga externa foram estandardizados ao minuto. Executou-se o teste t-
independente para um nível de significância de p < 0,05, seguido do cálculo do d de Cohen (d) para inferir a 
magnitude do efeito. Verificou-se que os valores médios de PSE (diferença de médias [dif]: 0,54; p = 0,28; d = 0,351) 
e VM (dif: 0,94; p = 0,016; d = 0,410) foram estatisticamente superiores no regime 3x6 min. Opostamente, 
observaram-se valores médios superiores de DT (dif: 9,53; p = 0,000; d = 0,871), DC (dif: 2,30; p = 0,006; d = 
0,464), e PL (dif: 0,55; p = 0,007; d = 0,463) no regime 6x3 min. Não se verificaram diferenças estatisticamente 
significativas na %FCmáx (dif: 0,88; p = 0,552; d = 0,095) e DCAV (dif: 0,12; p = 0,547; d = 0,090). Regimes de 
prescrição com intervalos de duração mais reduzidos aumentam, com expressão significativa, os valores médios de 
intensidade no que aos valores de carga externa diz respeito sem causar tanto impacto na perceção subjetiva de 
esforço como intervalos maiores.  

Palavras-chave: Monitorização da Carga; Exercício de Treino; Jogos Condicionados. 
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ESTUDO OBSERVACIONAL DE CANTOS NO FUTSAL ATRAVÉS DE COORDENADAS POLARES 

Fernando Santos1,2, António Ferreira3, Rui Santos3, Teresa Figueiredo1, Paulo Malico3, Valter Pinheiro2,3, Mário 
Espada1,4 

1Escola Superior de Educação – Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal 2Centro de Investigação em Qualidade de Vida 3Instituto Superior 

de Ciências Educativas 4Centro Interdisciplinar de Estudo da Performance Humana 

No desporto a observação e análise têm uma grande relevância, uma vez que contribuem para o desenvolvimento 
dos atletas e das equipas e ajudam treinadores e atletas a tomar decisões (Agras, Ferragut, & Abraldes, 2016). Um 
dos aspetos fundamentais no jogo de futsal prede-se com os esquemas táticos, uma vez que cria condições favoráveis 
para a finalização (Alves & Bueno, 2012). O objetivo do estudo foi analisar os cantos (n=46) de uma equipa de elite 
europeia recorrendo à técnica de análise de coordenadas polares. Foram registados resultados que demonstram que 
a conduta focal (defesa do guarda-redes) ativa as condutas critério cantos no corredor esquerdo (CE), Zonas do 
primeiro passe 1 e 7 (Z11 e Z17) e zona de finalização 3 (ZF3). Verificamos ainda que as condutas critérios cantos 
no corredor direito (CD) e finalização direta (FD) ativam a conduta focal defesa do guarda-redes (GR). Tendo em 
conta a conduta focal remate intercetado (INT), há uma ativação mútua com a conduta critério primeiro passe para 
a zona 5 (Z13) e zona de finalização 5 (ZF5). A conduta focal interceção (INT) é inibidora do segundo passe (2P) e 
do primeiro passe para a zona 3 (ZF3); é ativadora da zona de primeiro passe (Z18), da finalização direta (FD) e 
zona de finalização 8 (ZF8). A conduta focal - remate para fora (FO), é inibidora das condutas critério zona de 
primeiro passe 8 (Z18) e zona de finalização 8 (ZF8). A conduta focal FO e as condutas critério zona de primeiro 
passe 5 (Z15) e zona de finalização 5 (ZF5) inibem-se mutuamente. Em conclusão, o nosso estudo ressalta o potencial 
da técnica de análise coordenadas polares na análise tática do jogo, nomeadamente nos esquemas táticos, permitindo 
aos treinadores ter informação pertinente para o processo de treino e respetiva preparação para a competição. 

Palavras-chave: Futsal; Observação e Análise; Metodologia Observacional; Coordenadas Polares. 

 ANÁLISE NOTACIONAL E DE T-PATTERNS DAS AÇÕES DOS GUARDA-REDES DE 
FUTEBOL SUB-17  

João Santos1, Paulo Malico1, Valter Pinheiro1,3, Fernando Santos2,3 

1Instituto Superior de Ciências Educativas 2Escola Superior de Educação – Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal 3Centro de Investigação 

em Qualidade de Vida 

A observação e análise do jogo de futebol reveste-se grande importância, uma vez que permite que o treinador tenha 
à sua disposição informação pertinente para o desenvolvimento dos jogadores e equipa, ganhando este trabalho uma 
grande relevância no trabalho específico dos guarda-redes. Através da metodologia observacional, pretendemos 
registar quais os comportamentos técnico-táticos dos guarda-redes com mais ocorrências, bem como verificar a 
existência de estruturas temporais e sequenciais (padrões de comportamento – T-patterns). Participaram guarda-
redes sub-17 do Sporting Clube de Portugal (n=3). A amostra observacional é constituída por 296 ações técnico-
táticas ofensivas e 225 ações técnico-táticas defensivas. A codificação das ações foi efetuada através do Sistema de 
observação das ações técnica e táticas ofensivas dos guarda-redes e do Sistema de Observação das ações técnico e 
táticas defensivas dos guarda-redes, utilizando para o efeito o programa LINCE. A análise dos dados foi realizada 
através do programa IBM SPSS Statiscs, para análise descritiva, e do programa THEME 5.0, para a deteção de T-
patterns. Os resultados obtidos registam que os guarda redes observados realizaram mais ações ofensivas do que 
defensivas. A saída a punhos (n=41; 18,22%), as técnicas de encaixe (n=28; 12,44%) e bloqueio (n=26; 11,56%) 
foram as ações defensivas com mais ocorrências. Nas ações ofensivas os comportamentos com mais ocorrências foi 
o pontapé de baliza longo (n=52; 17,63%), reposição curta com a mão (n=50;16,95%) e receção/passe curto (n=43; 
14,58%). Foram registados T-patterns nas ações defensivas (DB-DQLA-2m-ZF1, n=6; SB-AF-2m-ZF4, n=5; ETD-
RA-2m-zf4, n=4) e nas ações ofensivas (SADV-Z04-RCM-AP-MPB-ZF8, n=7; RG-Z01-PBLL-AP-BI-ZF12, n=5; 
AT-Z03-PC2-AP-MPB-ZF8, n=3). Em conclusão, podemos verificar que o guarda-redes na atualidade não tem 
somente relevância na intervenção no processo defensivo, sendo a sua ação também extremamente relevante no 
processo ofensivo da equipa. Neste sentido é importante treinar os guarda-redes de forma adequada ao seu nível e 
contexto para que possam tomar a melhores decisões nas diferentes situações de jogo, independentemente do nível 
de dificuldade do mesmo.  

Palavras-chave: Futebol; Guarda Redes; Observação e Análise; Metodologia observacional; T-patterns. 
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ANÁLISE SOCIOLÓGICA DE TRÊS PRÁTICAS DE COMBATE DUAL EM PORTUGAL: O ESTUDO 
DE CASO DO AIKIDO, JUDO E LUTAS AMADORAS 

Vítor Rosa1 

1Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento (CeiED), ULHT 

Com esta comunicação pretendemos apresentar alguns resultados de uma pesquisa de pós-doutoramento em 
Sociologia do Desporto. Está centrada no desenvolvimento de um estudo comparativo sobre três desportos de 
combate dual de preensão (aikido, judo e lutas amadoras) em Portugal. Os desportos de combate, pela diversidade 
das suas origens, a diversidade de especialidades e pela diferenciação dos seus usos sociais, ocupam um espaço 
importante no sistema das práticas desportivas codificadas. Na nossa pergunta de partida interrogamo-nos se as 
características socioculturais dos indivíduos determinam as afinidades que se geram na prática dos desportos de 
combate dual de preensão, em particular do aikido, judo e lutas amadoras. Delimitámos o objeto empírico aos 
treinadores de aikido, judo e lutas amadoras em Portugal, na época desportiva 2018/2019. Para o efeito, encontra-se 
em curso a aplicação de um inquérito por questionário aos treinadores e a realização de algumas entrevistas semi-
diretivas aos praticantes, que são treinadores, das modalidades em apreço. Definimos três hipóteses teóricas que são 
objeto de análise e discussão de modo a averiguar da sua veracidade. Partimos do pressuposto de que existe uma 
homogeneidade entre os perfis sociais dos praticantes dos três desportos de combate e que relativamente ao nível 
dos hábitos e valores se encontram diferenças (H1). Considerámos também que existe uma diferenciação ao nível 
das disposições sociais, na visibilidade, oportunidades de carreira e na reprodução social (H2). Colocámos ainda 
como hipótese a investigar, que se verifica a uma diferenciação ao nível dos envolvimentos, no tipo de 
prática/conceção, nas condições de acesso, na influência familiar, na intensidade da prática e na participação 
associativa (H3). Com esta pesquisa, aprofundamos um tema pouco abordado em Portugal.  

Palavras-chave: Sociologia do desporto; Artes marciais; Desportos de combate. 

	

	

	

	

 

 

O TREINO DO LANÇAMENTO DE 3 PONTOS NO BASQUETEBOL: UMA QUESTÃO DE 
ESTABILIDADE OU VARIABILIDADE? 

Sogand Poureghali1, Jorge Arede2, Pedro T. Esteves2,3, Nuno Leite2 

1Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Germany 2Research Centre in Sports Sciences, Health Sciences and Human Development, CIDESD, 

Portugal 3Polytechnic Institute of Guarda, UDI: Research Unit for Inland Development, Guarda, Portugal 

A crescente notoriedade associada ao treino diferencial tem vindo a constituir-se como um desafio para a evolução 
do conhecimento no domínio do treino desportivo e da pedagogia. Esta abordagem postula a inclusão intencional, 
por parte do treinador, de elementos de variabilidade/ruído na estrutura dos padrões motores (Schollhorn, Hegen, & 
Davids, 2012). Em linha com o exposto, diversos estudos têm vindo a ser efetuados em modalidades como Futebol 
(e.g., Amarante et al., 2019) ou Basquetebol (e.g., Mateus, Santos, Vaz, & Leite, 2015). Neste sentido, o presente 
estudo comparou o efeito de dois programas de treino do lançamento em jovens basquetebolistas ao nível de 
diferentes variáveis do lançamento de 3 pontos. Dezasseis basquetebolistas (M idade = 15.7 ± 0.8 anos; M altura = 
174.6 ± 11.9 cm) foram alocados em dois grupos experimentais: i) tradicional e ii) diferencial (variações a cada 
execução). Os dois grupos participaram num programa de intervenção de lançamentos de 3 pontos durante 6 semanas 
(3 sessões/semana com a duração de 10 minutos). O lançamento de 3 pontos (NBA Spot Up Shooting), a confiança 
no lançamento de três pontos (TSCI assessment) e a perceção subjetiva do treinador relativa à competência do atleta 
(Likert Scale) foram avaliados prévia e posteriormente à intervenção. Os resultados expressam uma similitude do 
efeito dos programas de treino nos dois grupos. Contudo,  verificou-se que o grupo de treino tradicional diminuiu a 
sua confiança no lançamento do pré para o pós-teste (ES = -0.80). A variação induzida pelo treino diferencial parece 
gerar uma maior estabilidade dos aspetos psicológicos relacionados com o lançamento do que uma abordagem 
baseada na repetição. Este estudo exploratório sugere que o treino diferencial poderá assim constituir-se como uma 
oportunidade promissora para incrementar a  eficácia e confiança dos atletas no seu lançamento, embora seja 
necessário confirmar esta tendência em futuras investigações. 

Palavras-chave: 	Padrão motor; Técnica; Aprendizagem Diferencial. 
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Na modalidade desportiva Orientação, diversos estudos têm vindo a evidenciar as suas características formativas 
ímpares, decorrentes quer da sua funcionalidade, quer das diferentes formas de prática, que a um só tempo e no 
mesmo espaço de prática estimulam o desenvolvimento multiforme dos seus praticantes (Celestino & Pereira, 
2012; Celestino, Sarmento, Santos & Pereira, 2018a; 2018b). Por outro lado, e apesar das potencialidades 
formativas do desporto orientação, são escassas as investigações realizadas acerca dos valores e da ética nesta 
modalidade. Assim, o propósito deste estudo exploratório é o de identificar as representações da ética desportiva 
em praticantes de orientação. Desenvolvido sob o paradigma qualitativo de análise, aplicou-se entrevistas 
semiestruturadas a um grupo de 12 atletas de orientação, que praticam a modalidade com fins competitivos, com 
uma média de idades de 38.8 ± 17.9 anos, e 13 ± 8.6 anos de experiência como praticantes. Para a recolha dos 
dados recorreu-se à entrevista semiestruturada (Ghliglione & Matalon, 2001) ao longo da época desportiva de 
2017/2018. A análise dos dados foi realizada por meio de análise de conteúdo (Bardin, 2008), recorrendo-se ao 
software QSR NVivo11 para a codificação das transcrições das entrevistas. Os resultados indicam que, 
conceptualmente, para estes atletas a ética no desporto encontra-se, de um modo geral, associada a valores do 
respeito pelo outro, da justiça e da honestidade. Particularmente, no contexto do desporto orientação, a ética está 
intimamente relacionada com os valores do respeito pelo outro e pela natureza, aos valores da amizade e 
cooperação entre pares. Não obstante, identifica-se a existência de um desconhecimento generalizado de 
documentos oficiais, normativos e campanhas relacionados com os valores da ética desportiva. Os resultados 
permitem-nos concluir que este grupo de atletas apresenta uma consciência generalizada da importância dos 
valores da ética desportiva. Por outro lado, os valores humanos do respeito pelo outro e pelo desporto orientação 
configuram-se normativos intrínsecos e são essencialmente transmitidos pelos agentes desportivos envolvidos 
nesta modalidade. 

Palavras-chave: Valores; Ética Desportiva; Fair Play; Desportivismo. 
 

 


