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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 9.º Congresso da SCPD. Este foi realizado nos dias 15 e 16 de outubro de 2021, na 
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, do Politécnico de Leiria, parceira na organização. 
Convidamos os autores dos resumos publicados neste número especial do congresso a submeterem um 
artigo completo na edição regular da revista da Sociedade Científica de Pedagogia do Desporto, Journal of 
Sport Pedagogy & Research, o qual será avaliado pelo Diretor Editorial e por Referees. 
Normas para publicação no site: http://www.ipg.pt/scpd/revista_normas.aspx  
O 9.º Congresso da SCPD teve como tema “Inovação e Tecnologia no Desporto”. 
A evolução tecnológica tem trazido grandes desafios aos profissionais do Desporto, permitindo disporem de 
ferramentas para melhorar a performance dos seus atletas, ajudar na tomada de decisões mais precisas, 
assim como para promover a atividade física, captar e reter praticantes, criar recursos educativos 
inovadores, investigar, promover o divertimento, entre outros. A título de exemplo, existem desde simples 
aplicações (apps) e wearables, a instrumentos, equipamentos e materiais tecnologicamente avançados. 
A pandemia COVID-19 veio acrescer este desafio, pela necessidade de utilização de tecnologia para 
treinos/aulas a distância. 
Os programas de formação devem preparar os profissionais do Desporto, dos diversos contextos de 
atuação (Educação Física, Treino Desportivo, Exercício, Saúde e Lazer) para atuarem e se comprometerem 
com as atualizadas ferramentas tecnológicas, de modo a usufruir dos seus benefícios. Por outro lado a 
própria formação deve evoluir no sentido de ser inovadora, com metodologias que favoreçam a obtenção 
dos objetivos educacionais, estimulando os formandos para a aprendizagem. 
O 9.º Congresso da Sociedade Científica de Pedagogia do Desporto debruçou-se assim sobre a inovação na 
formação na área do Desporto, na utilização de tecnologia no Desporto, independentemente do seu fim, e 
na formação dos profissionais para tal. 
 
Agradecemos assim a todos os que contribuíram para a realização do 9.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. 
 
Susana Franco 
(Presidente da Direção da SCPD) 
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Empleo de Diferentes Recursos Tecnológicos para el Control del Entrenamiento 

Sergio J. Ibáñez 
 

Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Extremadura 

El control del entrenamiento es uno de los medios más importantes para la formación permanente del 
entrenador. Los nuevos sistemas de calidad imperantes en la sociedad actual demandan de mecanismos 
para controlar los diferentes procesos, entre los que debe incluirse el entrenamiento deportivo. Son 
diferentes los parámetros a controlar durante el entrenamiento, ya van desde variables organizativas de las 
tareas de entrenamiento, variables pedagógicas, variables de carga interna o variables de carga externa. 
Para ello, los entrenadores disponen de diferentes recursos que permiten tener información objetiva sobre 
estos parámetros. Se mostrarán diferentes medios para el control del entrenamiento en función de los 
recursos materiales que disponga el entrenador. Además, se presentarán resultados sobre la relación de los 
resultados obtenidos con diferentes instrumentos de medida. 
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O Treinador na Rota da Excelência: O Papel da Reflexão Crítica na 
Autotransformação Necessária 
Isabel Mesquita 
 

Faculdade de Desporto, Universidade do Porto 

A natureza complexa e dinâmica dos contextos e circunstâncias onde o treinador exerce a sua atividade, 
não é compatível com uma formação que assenta em modelos de ensino explícitos e formais, de teor 
autocrático, que não estimulam a proatividade nem a autonomia na tomada de decisão do treinador. Este 
entendimento tem vindo a despoletar uma mudança de paradigma na formação de treinadores que 
consubstancia o transitar de perspetivas de aprendizagem comportamentalistas para construtivistas, 
incitadoras de um maior comprometimento, autonomia e responsabilidade do treinador consigo próprio e 
com a atividade. Neste alcance, é premente o desenvolvimento de treinadores com competências de 
reflexão avançadas, promotoras do acesso à complexidade, apanágio da sua atividade e do Papel que 
desempenha. A transição de níveis de reflexão elementares, de teor descritivo que naturalmente se 
instalam na mente dos treinadores, na análise de si e da própria prática, para outros mais avançados, de 
índole crítico, aumenta sobretudo a criatividade e a flexibilização de procedimentos. Este labor reflexivo, 
intencionalmente crítico, permite ao treinador: (i) sujeitar as suas crenças e conhecimentos a um (auto) 
escrutínio pelo debate interno; (ii) analisar e resolver os problemas que emergem da prática a partir de 
conceitos teóricos, que o ajudam a sistematizar a sua própria ação (iii) implicar-se cognitiva e 
emocionalmente na atribuição de significados, às decisões e ações correntes dos ambientes de prática, o 
que o empodera e aumenta o seu controlo sobre si e os restantes intervenientes.  
Em suma, é premente que os programas de formação e o próprio desenvolvimento profissional do 
treinador possuam um roteiro estruturado de estratégias pedagógicas que visem formar e consolidar 
(respetivamente) o treinador como um prático-reflexivo. Este labor formativo, situado e intencional, irá 
permitir desenvolver treinadores com maior domínio sobre si próprio e dos ambientes onde labuta, o que 
lhe irá permitir aceitar (e querer desenvolver) a premência da sua própria transformação, como algo natural 
e imprescindível, para se reinventar (logo, reconstruir) face às elevadas exigências que assolam o 
quotidiano da prática. 
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Ética e Inovação (Tecnológica) Desportiva 
Rui Matos 
 
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, Politécnico de Leiria 
 
É longa a história de tensões e conflitos entre um natural desejo de criação e progresso e regulamentos ou 
questões de índole ética. Como exemplos paradigmáticos, a invenção da pílula contracetiva ou a temática 
da clonagem. O Desporto, como fenómeno sociocultural, não poderia fugir a esta dialética. Aqui, não 
faltam, ao longo da sua história, momentos e situações em que regulamentos, ética e inovação entraram 
em confronto aceso. Foi assim com a criação dos denominados fatos de natação tecnológicos, ou com a 
criação de próteses – lâminas – para atletas amputados. 
Nesta comunicação, pretende-se mostrar algumas destas situações de conflito no Desporto e apontar 
algumas tendências de inovação tecnológica que irão, inevitavelmente, conduzir a futuros debates 
inflamados. 
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Determinantes à inclusão em Educação Física 
Tadeu Celestino1,2,3, Esperança Ribeiro1, Antonino Pereira1 

 
1Escola Superior de Educação, CI&DEI, Instituto Politécnico de Viseu, Portugal2Agrupamento de Escolas de 
Nelas3Invictus – Viseu 
 
 
O atual paradigma da escola inclusiva objetiva a adaptação da escola à diversidade e à diferença 
perspetivando-se o desenvolvimento de uma sociedade mais equitativa, integradora e inclusiva. 
Efetivamente, pelas suas características, dinâmicas e valores inerentes, a disciplina de educação física (EF), 
quando devidamente potencializada, pode constituir-se como um importante meio catalisador de 
equidade, igualdade e inclusão de todos os alunos e deste modo contribuir para uma escola mais justa, 
equitativa e inclusiva para todos (Block & Obrusnikova, 2007; Qi & Ha, 2012). Não obstante, as principais 
linhas de investigação objetivando a identificação e análise dos fatores determinantes subjacentes aos 
processos inclusivos em EF têm sido pouco exploradas (Haegele, et, al., 2018). Assim, este estudo teve 
como objetivo identificar as determinantes subjacentes à inclusão em EF. Desenvolvido sob o paradigma 
qualitativo de análise, teve como instrumento de recolha de dados a entrevista semiestruturada aplicada a 
um conjunto de 7 professores licenciados em EF com especialização em EF adaptada ou educação especial. 
Este grupo apresentava uma média de idades de 49±4,7 anos, 24±6,29 anos de serviço no total e 13±5,1 
anos de serviço como especialista em inclusão em EF. Os dados foram submetidos à técnica de análise de 
conteúdo (Bardin, 2008). Os resultados identificam duas dimensões de determinantes: i) de carácter 
pessoal/individual, relacionada com a valorização do aluno e as vivências anteriores; ii) de âmbito 
contextual, como sejam: a influência do grupo turma; a partilha entre pares; o apoio individualizado; a 
planificação; o suporte da educação especial; a influência do número de alunos por turma; a 
coadjuvação/apoio dos pares; a adaptação pedagógica; a EF acessível. Em suma, depreende-se que a 
inclusão em EF é um processo multifatorial, porém, esta diversidade de fatores por si só não é garantia 
suficiente para se efetivar a inclusão. Está dependente sempre da interação bem-sucedida destes fatores 
conjugada com a mitigação das barreiras igualmente subjacentes. 
 
Palavras-Chave: Inclusão em Educação Física; Educação Física Adaptada; Formação de Professores.  
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Association between distance physical education teaching purposes and the 
management of classroom time, pedagogical feedback and teacher’s behaviour 
Rita Magalhães1, Daniel Ferreira1, Adilson Marques1, Vítor Ferreira1 
 

1Faculdade de Motricidade Humana - Universidade de Lisboa 

School TV is an educational resource for middle school students that provides a follow-up of the ongoing 
tasks proposed by public schools and teachers. It has the potential to foster and consolidate students' learning 
and may be a way to spread knowledge to those who cannot attend classes. This transversal case-study aimed 
to describe how physical education teachers have organized School TV sessions. It was observed 4 classes of 
3 school aged groups (n=12 classes) taught by pairs of teachers (n=6 teachers). Each lesson lasted 30 minutes 
and the pedagogical contents were grouped for the different school years. Teacher’s behaviour, session time 
management and pedagogical feedback were observed throughout a data collection program “Physical 
Education and Sport Session Observation Systems” 3.0. Data were analysed using descriptive statistics 
through the program results and processed in Excel (2016). Physical education sessions included the 
following time distribution: for specific practice - 39%, instruction - 32%, non-specific practice - 24%, and 
organization - 4%. The most frequent physical education teachers’ behaviours were pedagogical feedback 
(39%) and instruction (30%), but something was very unusually, ‘other’ with 13%. The pedagogical 
feedback was mainly prescriptive and descriptive, mixed and auditory. Most teachers used a class directed 
feedback with positive affectivity. Teachers gave 2.26 feedback per minute (feedback rate average). Based on 
the development and maintenance of physical fitness throughout life and in order to enhance physical activity 
levels during social distancing, School TV should increase the time spent on specific practice and reduce 
instruction with classes focused in physical fitness area. 

Palavras-chave: Covid-19; Middle School; Innovation; Physical Education; School TV; Technology.  
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Razonamiento moral de niños deportistas 
Nicolás Julio Bores-Calle1, Ana Escudero-Montero2, Alejandro Curieses-Varas1 
 
1Facultad de Educación de Palencia - Universidad de Valladolid 2Facultad de Educación - Universidad 
Complutense de Madrid.  
 
En los encuentros deportivos actuales abundan comportamientos antimorales, como trampas o acciones 
violentas. Estas actuaciones cuestionan la afirmación popular de que el deporte favorece el desarrollo moral 
de las personas. Desde un punto de vista educativo, es importante conocer la influencia que este tipo de 
comportamientos puede tener en el razonamiento moral de los escolares. Esta investigación pretende explorar 
cómo niños, jugadores habituales y federados de fútbol, juzgan distintos tipos de transgresiones morales. 
Participaron 27 escolares (de entre 10 y 12 años) integrantes de tres equipos de fútbol de una ciudad 
española. Su tarea consistió en juzgar, con una escala tipo Likert de 6 valores, la transgresión moral (i.e., 
agresión física o engaño) que cometía el personaje de una historia durante la realización de una actividad 
física (i.e., juego motor tradicional o partido de fútbol). En total, se presentaron 8 historias (2 de agresión en 
juego, 2 de engaño en juego, 2 de agresión en fútbol, 2 de engaño en fútbol). Los participantes tuvieron que 
justificar sus respuestas en todos los casos. Se llevó a cabo un ANOVA de medidas repetidas 2 (Transgresión 
moral: agresión, engaño) x 2 (Actividad física: juego tradicional, fútbol). El análisis de resultados indicó que 
todos los niños: (i) consideraron peores las agresiones que los engaños y (ii) que el tipo de actividad física 
donde sucedía la transgresión (fútbol o juego) no afectó a sus valoraciones. La única excepción fue el caso de 
la agresión, que se toleró significativamente más en la situación del partido de fútbol que en la de juego. 
Muchos de los participantes legitimaron ese comportamiento aludiendo a la potencial mejora que podría 
provocar en los resultados de su equipo. De nuestros resultados se desprende que el deporte, por sí solo, no 
siempre repercutiría positivamente en el desarrollo moral de los niños de educación primaria.  
 
Palavras-Chave: Razonamiento Moral; Educación Física; Fútbol; Agresión; Engaño. 
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A Eficácia do Modelo de Educação Desportiva numa Unidade Didática de Aptidão 
Física em Alunos do 3º Ciclo 
Élvio Rúbio Gouveia1,2,3, Helder Lopes1,4, Bruna Gouveia2,3, Andreas Ihle3, Francisco 
Martins1, Cláudia Freitas1, Ana Rodrigues1, Ana Luísa Correia1, Ricardo Alves1, Hélio 
Antunes 1, Adilson Marques5 

 
1Departamento de Educação Física e Desporto, Universidade da Madeira 2Interactive Technologies Institute / 
LARSyS 3Centro para o Estudo Interdisciplinar da Gerontologia e Vulnerabilidades, Universidade de 
Genebra, Suíça 4 Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD) 5Centro 
Interdisciplinar de Estudo da Performance Humana (CIPER) 
 
Introdução: Alguns estudos têm reforçado que uma abordagem na Educação Física utilizando o modelo de 
Educação Desportiva (MED) permite que os alunos tenham experiências de aprendizagem autênticas e 
entusiasmantes. Contudo, a investigação sobre esta abordagem no desenvolvimento das componentes da 
aptidão física é ainda escassa. Assim, este estudo teve como objetivo investigar a eficácia de uma unidade 
didática (UD) de aptidão física baseada no MED na força abdominal, resistência cardiorrespiratória e 
composição corporal em alunos do 3º Ciclo. Metodologia: Participaram numa UD de aptidão física, 70 
alunos (14,1±1,4 anos), de 4 turmas de 3º Ciclo de uma escola pública do Funchal, Ilha da Madeira. Duas 
turmas foram expostas ao MED e as outras duas turmas à educação física tradicional. As UD tiveram uma 
duração de 15h. Os conteúdos foram abordados respeitando as seguintes diretrizes: 25% flexibilidade; 25% 
força muscular; 50% trabalho cardiorrespiratório (ACSM, 2019). Resultados: Os resultados mostram um 
aumento estatisticamente significativo nos scores da força abdominal (p <.001), resistência 
cardiorrespiratória (p =.003) e uma diminuição da percentagem de massa gorda (p <.001) apenas nas turmas 
expostas ao MED. Numa análise de variância mista inter e intra-sujeitos identificou-se uma interação 
significativa entre o tipo de abordagem utilizada na UD e o tempo, na força abdominal (Wilks’ Lambda =.83, 
F (1, 65) = 13.56, p < .001, ηp2= .17), na resistência cardiorrespiratória Wilks’ Lambda = .92, F (1, 61) 
=5.44, p = .023, ηp2= .08) e percentagem de gordura Wilks’ Lambda = .86, F (1, 67) = 10.66, p = .002, ηp2 = 
.14). Conclusão: Este estudo demostrou que uma UD de aptidão Física baseada no MED foi eficaz na 
melhoria da força e resistência abdominal, resistência cardiorrespiratória e composição corporal 
imediatamente após a intervenção. 
 
Palavras-Chave: Aptidão Física; Educação Física; Modelo de Educação Desportiva 
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Avaliação da Usabilidade do Google Classroom com ferramenta na implementação 
da sala de aula invertida na disciplina de Educação física (perspetiva dos alunos) 
Leonel Rodrigues1 
 
1Agrupamento de Escolas de Estarreja 
 
Introdução: O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Google Classroom pode ser utilizado como um 
suporte para o professor em sala de aula ou no modelo invertido permitindo a utilização de diferentes 
aplicações, promovendo diferentes atividades, melhorando a interatividade, a colaboração e facilitar uma 
aprendizagem mais significativa. Métodos/metodologia: Procurámos na Investigação-Ação o referencial 
teórico-metodológico para a condução da pesquisa, tomando como premissa a asserção de que a exploração 
reflexiva que o professor faz da sua prática, contribui para a resolução do problema e mais importante ainda, 
para a planificação e introdução de alterações dessa mesma prática (Coutinho et al., 2009). Pretendemos 
averiguar o grau de usabilidade do Google Classroom com o objetivo de melhorar a relação pedagógica com 
os alunos no formato híbrido ("Aula Invertida"). Para facilitar a recolha de dados, foi disponibilizado um 
inquérito no formato Formulário Google em que foi utilizada, para avaliar a satisfação com a usabilidade de 
71 alunos do 5.º ano de escolaridade (2.º ciclo), a versão portuguesa da System Usability Scale -SUS), 
(Martins et al., 2015). Resultados/Conclusões. O índice médio de satisfação do utilizador (que varia de 0 a 
100) foi de 73,3 e de acordo com Brooke (2013) uma pontuação acima de 68 pode ser considerada acima da 
média. Os resultados obtidos permitem considerar um bom nível de satisfação e usabilidade do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem Google Classroom possibilitando um ambiente favorável à mediação pedagógica e 
permitindo operacionalizar atividades com metodologias ativas como a "Aula Invertida". 
 
Palavras-Chave: Ambientes Virtuais de Aprendizagem; Google Classroom; Aula Invertida.  
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Avaliação da Usabilidade do Google Sala de Aula (GSA) e possibilidades de 
utilização na sala de aula invertida na disciplina de Educação física (perspetiva dos 
professores). 
Leonel Rodrigues1 
 
1Agrupamento de Escolas de Estarreja 
 
Introdução: O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Google Sala de Aula (GSA) ou Google Classroom 
permite integrar diferentes tipos de conteúdos e atividades tais como questionários, vídeos, simulações, 
promovendo elevados níveis de interação com os alunos. A sala de aula invertida considera que o aluno é o 
protagonista do processo de aprendizagem, motivo pelo qual recorre aos recursos tecnológicos digitais para 
potenciar o dinamismo e a interação no processo educativo. Métodos/metodologia: Pretendemos averiguar o 
grau de usabilidade do Google Classroom com o objetivo de averiguar se a mesma poderá ser utilizada no 
formato híbrido (aula invertida). Foi solicitado o apoio na divulgação do questionário a diferentes 
representações distritais da Associação de Professores de Educação Física e do Centro de Formação 
Intermunicipal de Estarreja, Murtosa e Ovar. Para facilitar a recolha de dados, foi disponibilizado um 
inquérito no formato Formulário Google em que foi utilizada a versão portuguesa da System Usability Scale -
SUS), (Martins et al., 2015) para avaliar a satisfação com a usabilidade de 15 professores do Ensino Básico e 
Secundário. Resultados: A taxa de preenchimento do questionário evidenciou uma fraca adesão e interesse 
dos professores. O índice médio de satisfação do utilizador (que varia de 0 a 100) foi de 73,1 e de acordo 
com Brooke (2013) uma pontuação acima de 68 pode ser considerada acima da média. Da amostra 66,7% 
dos inquiridos afirmaram a pretensão de utilizar o GSA em situação de ensino presencial. Relativamente às 
vantagens na utilização do mesmo 86,6% dos professores consideraram que o GSA facilitou o 
armazenamento dos conteúdos e 80% assinalaram que a mesma promoveu a interação entre o professor e os 
alunos. Os resultados obtidos permitem considerar um bom nível de satisfação e usabilidade do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem Google Classroom permitindo assinalar o mesmo como um ambiente favorável 
para a utilização no ensino híbrido. 
 
Palavras-Chave: Usabilidade; Google Classroom; Sala de Aula Invertida.  
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As crianças aprendem através do movimento, da exploração e manipulação de objetos, do brincar e do jogo. 
O bloco de Jogos, no âmbito do Programa de Expressão e Educação Físico-Motora (EEFM), pode ser 
trabalhado de uma forma interdisciplinar com a Matemática, proporcionando à criança uma aprendizagem 
mais enriquecedora, tanto em termos motores como cognitivos. Perceber de que forma o jogo pode 
influenciar a aprendizagem da Matemática, aumentando o conhecimento das crianças do 2.º ano do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico (1.º CEB) em determinadas áreas, é nosso objetivo e reforça a pertinência do presente 
trabalho. Durante 3 semanas, com uma turma de 23 alunos numa escola no Porto, foram operacionalizadas 
seis sessões, três no âmbito da EEFM, intercaladas com três de cariz interdisciplinar (Jogos e Matemática). 
Nas sessões de EEFM os alunos realizaram três Jogos por aula com diferentes habilidades motoras (eg. 
correr, saltar, rastejar), tendo sido avaliados através de uma grelha de observação e uma ficha dos jogos. Nas 
sessões interdisciplinares foram aplicadas as fichas de desempenho de Matemática (pré-teste e pós-teste), que 
contemplaram os três domínios de conteúdo específico da área curricular (números e operações; geometria e 
medida; e organização e tratamento de dados), bem como uma ficha interdisciplinar, após a 
operacionalização do plano de aula, que visava perceber qual foi a perceção dos alunos relativamente aos 
conteúdos trabalhados na aula. Pela análise das sessões e das fichas de desempenho observámos que a 
vivência dos conteúdos matemáticos através dos Jogos poderá ter levado a melhorias de aprendizagem na 
consolidação dos conceitos matemáticos, assim como maior interesse pela área, regra-geral não muito 
apreciada pelos jovens com estas idades. 
 
Palavras-Chave: Interdisciplinaridade; Jogos; Matemática; Programa de Expressão e Educação Físico-
Motora. 
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A técnica e a tecnologia aparecem hoje como uma das maiores invenções da humanidade, resultado dos 
sonhos/figurações/representações do homem. Este fenómeno deu lugar a uma outra (nova) civilização como 
um abrir de portas para uma mudança profunda – a redefinição cultural e identitária. Vivemos assim perante 
duas realidades: o homo-naturalis (o natural) assente no orgânico (corpo, biologia, psicológico, etc) e o 
homo-artificialis (o virtual) assente no inorgânico (hibridez, próteses, engenharia genética, clonagem, varias 
tecnologias de comunicação etc). Nesta dialética entre o orgânico e o inorgânico, este último começa a 
ganhar terreno. O inorgânico apoderou-se (entrou) na história, na cultura, nas mentes e nos corpos. Ele trouxe 
também a produção de novas emoções e sensibilidades. É nesta nova cultura que se vai decidir o humano: Se 
antes, o desejo, a emoção, o pensamento/razão, o valor das coisas, a ética, a moral jogava-se no homo-
naturalis – presença, rosto, corpo, contacto; agora, com o homo-tecnicus emergem novos desejos, novas 
emoções, novos valores – apresentados em simulacros, máscaras, artifícios. O objetivo desse ensaio foi, 
apoiando-se na literatura e na experiência/saber profissional e investigativo dos autores, realizar um exercício 
teórico/reflexivo/dialético entre o homo-naturalis, o homo-artificialis na Pedagogia do Desporto e na 
Educação Física escolar. Pretendemos fazer um elogio à técnica/tecnologia, mas apenas como instrumento de 
ajuda, de complemento e não, como decisora do humano. A reflexão ao convocar o corpo/movimento vai 
mostrar que o Desporto e a Educação Física ainda é (poderá ser) um dos últimos redutos do homo-naturalis. 
Conclui-se, para tal, a necessidade de que o Desporto e a Educação Física Escolar e seus profissionais, não 
esqueçam esta dialética, onde o homo-naturalis deverá aparecer na sua expressão radical. 

Palavras-Chave: Desporto; Educação Física; Técnica e Tecnologia; Homo-naturalis e Homo-artificialis; 
Cultura. 
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La intervención del docente tiene un papel primordial para el desarrollo de las competencias de los 
estudiantes por ser considerado el medio para que el alumnado se oriente, descubra y construya sus propios 
aprendizajes y desarrolle su proceso de crecimiento personal. El presente trabajo es una revisión sistemática 
de la literatura que tiene como objetivo buscar investigaciones que analicen la intervención del docente en el 
área de Educación Física con la intención de conocer qué enfoque de investigación (cualitativo, cuantitativo y 
mixto) y diseño metodológico han empleado para el desarrollo del estudio y los instrumentos empleados para 
ello. Se siguió la propuesta de análisis realizada por la metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for 
Systematic reviews and Meta-Analyses). Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos Web of 
Science, Scopus y SciELO, seleccionando los artículos más relevantes para la investigación. Se emplearon 
los siguientes criterios de inclusión: estar publicado en inglés, español o portugués; que analice la 
intervención del docente; que la intervención sea en Educación Física; y que la investigación se realice en 
algún nivel del sistema educativo español: Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, y/o Estudios Universitarios. La muestra quedó reducida a 59 artículos. Según los resultados 
obtenidos, el enfoque más empleado es el cuantitativo (69,5%), destacando dentro de este enfoque los 
estudios cuasiexperimentales (22%). En relación con los instrumentos, predominan los cuestionarios y/o 
escalas en los estudios cuantitativos (34,1%) y mixtos (66,7%), y destacan las entrevistas (44,4%) en los 
estudios cualitativos. Los instrumentos más empleados son aquellos que aportan datos cuantitativos de una 
forma rápida y económica. Estos datos sirven a los investigadores y docentes para conocer diferentes 
instrumentos y diseños de investigación con los que analizar la intervención didáctica y mejorar así el 
desarrollo de las sesiones, así como las carencias en la investigación. 

Palavras-Chave: Intervención Docente; Educación Física; Enfoque de Investigación; Instrumentos.
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Sintra Cresce Saudável: Formação contínua de professores do 1.º Ciclo do Ensino 
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Introdução: No “Sintra Cresce Saudável” (SCS), projeto para promover estilos de vida ativos e saudáveis nas 
escolas, implementámos uma formação, com o tema “Qualidade da Educação Física para a promoção da 
saúde e dos estilos de vida ativos no 1.º Ciclo de Escolaridade – A importância da Competência Motora”, em 
blended learning, para professores titulares. O objetivo deste trabalho é dar conhecimento da formação e, 
particularmente, a inovação da plataforma digital (PD) de registo de avaliação das competências motoras 
(CM). Métodos: A formação teve quatro sessões, decorreu durante a pandemia (10/2020), e prolongou-se 
pelo ano letivo. Na primeira sessão aplicámos um questionário sobre as atitudes dos professores face à 
atividade física e Educação Física (EF). Nas sessões 1 a 3 (online) abordaram-se conteúdos de didática da EF 
e desenvolvimento das CM. Na sessão 4 (presencial), os formandos puderam conhecer e implementar o 
MOBAK. Os formandos entregarão um trabalho de avaliação focado no desenvolvimento das CM seus 
alunos. Resultados: A PD gere automaticamente o relatório do aluno e da turma após a inserção dos níveis 
das CM. Solicitámos que os formandos implementassem o MOBAK, utilizassem esta PD, e com base nos 
resultados pudessem aplicar estratégias pedagógicas, potenciando as CM. No 3.º período, deverão aplicar 
novamente o MOBAK e comparar com os resultados do 1.º momento. A análise dos trabalhos de avaliação 
poderá, assim como a avaliação das CM de 415 alunos nos dois momentos pela equipa do SCS, permitir 
aferir as estratégias adotadas, as perspetivas dos professores sobre o MOBAK e PD, e os respetivos 
resultados em contexto de pandemia. Conclusões: Alguns formandos assumiram lacunas na lecionação em 
EF e a formação procurou contribuir para o aumento do seu conhecimento para potenciarem as 
aprendizagens e CM dos alunos. A PD é útil na análise das CM e no planeamento das aulas.  
 
Palavras-Chave: Alunos; Competências motoras; Educação Física; Formação de professores; MOBAK; 
Plataforma digital 
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O professor de Educação Física (EF) e os alunos desempenham um importante papel fazendo parte do 
processo de inclusão educacional (Fiorini & Manzini, 2014). No entanto, muitos professores não se sentem 
profissionalmente preparados e têm dificuldades em incluir crianças com deficiência nas suas aulas 
(Lieberman & Houston- Wilson, 2009), revelando não saber o que e fazer e como adaptar os conteúdos das 
suas aulas para promover a inclusão destes alunos (Munster, 2013). O desconhecimento acerca da condição 
dos alunos e a falta de informação no processo do aluno não facilita a preparação e trabalho do professor. O 
Plano de Ensino Individualizado aplicado à EF é um documento que existe e é aplicado noutros países 
(Munster et al. 2014; Samalot-Rivera et.al 2017). Pensamos, que em Portugal também é necessário um 
documento desse género adequado às necessidades e realidade portuguesa. A literatura refere várias 
barreiras/dificuldades descritas pelos professores de EF para incluir crianças com deficiência nas suas aulas 
de Educação Física. Através de um questionário elaborado para perceber as questões relacionadas com a 
inclusão na aula de EF (Carla Lourenço & Dulce Esteves, 2021), foram questionados 155 professores de EF, 
sendo que 95,5% referiu que consideraria útil a existência de registos dos alunos, de modo a poder 
compreender melhor a evolução individual. Quando questionados se existindo essa ficha/plano com 
informação detalhada sobre o aluno (informação médica, características motoras, comportamentais, etc.) 
poderia ser uma mais-valia na sua planificação, 98,7% referiram que do que sim. Assim sendo, tendo como 
base o PEI-EF de Munster et al. (2014) adaptamos o documento à realidade portuguesa e criamos uma equipa 
de juízes que analisou o documento e apresentou sugestões de alteração do mesmo. Esses dados ainda se 
encontram em fase de tratamento e brevemente teremos o documento final. 

Palavras-Chave: Inclusão; Educação Física; Plano de Ensino Individualizado. 
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A pandemia da COVID-19 criou a maior disrupção da história no sistema educativo contemporâneo, 
afetando cerca de 1.6 biliões de alunos em mais de 190 países em todos os continentes. O encerramento das 
escolas e de outros espaços de aprendizagem teve impacto em 94% da população estudantil do mundo. 
Subitamente, estava-se a exigir a professores e estudantes que prosseguissem o seu processo de ensino-
aprendizagem de forma remota, sem que, nem uns nem outros, tivessem previamente desenvolvido 
competências para tal. Tendo-se vivido intensamente esta realidade, decidimos propor aos estudantes do 
Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário de 2020-2021, na disciplina de 
Didática da Educação Física II, que elaborassem, em grupo, um instrumento pedagógico em formato digital, 
facilitador do ensino remoto de uma modalidade desportiva. O presente trabalho consiste na apresentação dos 
resultados desta experiência pedagógica, traduzida na análise dos 16 instrumentos, produzidos pelos 79 
estudantes do mestrado (dos 21 aos 38 anos), quanto ao software utilizado, conteúdos mobilizados e 
objetivos de aprendizagem definidos. Desta análise pudemos retirar que o software foi pouco diversificado, 
essencialmente Kahoot, Vídeos e Zoom, e que os instrumentos pedagógicos criados se centraram em 
propostas de ensino de conteúdos teóricos da modalidade desportiva em causa (normas e regras) ou de gestos 
técnicos isolados. Apesar disto, foi evidente o esforço na construção de instrumentos que apelassem à 
interatividade de toda a turma, sobretudo através de situações jogadas e/ou lúdicas, frequentemente de caráter 
competitivo (Quiz, Certo-Errado, Monopólio, etc.). Estes resultados permitiram-nos entender que a 
dificuldade dos nossos estudantes não está tanto no domínio das novas tecnologias, mas sim no seu uso com 
propósitos educativos (definição de objetivos de ensino-aprendizagem, seleção de conteúdos e definição dos 
respetivos critérios de êxito) para um ensino não presencial. Tal confirma a pertinência desta experiência 
pedagógica, orientando-nos em futuras propostas. 
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The changes recently occurred in the school context, with the reinforcement of the values of inclusive 
education, the strengthening of curriculum flexibility or the definition of the student profile upon leaving 
obligatory education, challenge teachers to act in new areas and, consequently, the need for develop new 
skills and intervention skills. However, little is known about the particularities and specificities that should 
characterize the physical education teacher who aims to be included in their classes. Therefore, this study 
aims to identify the characteristics and skills that should determine the inclusive physical education teacher 
profile. For this purpose, three university professors were interviewed, working in teaching functions within 
the scope of special educational needs in Master's courses in Physical Education teaching in Basic and 
Secondary Education at four higher education institutions (3 public and 1 private) in mainland Portugal. The 
content analysis technique was used to process the information. In their speeches, the professors highlight six 
attributes to be considered in the definition of that profile: i) human formation, strengthened by the ethical 
dimension from which values and inclusive ethics emerge; ii) be a promoter/facilitator of inclusion; iii) have 
a high degree of motivation to make it happen; iv) have specific disabilities knowledge; v) demonstrate 
mastery of technical skills; vi) demonstrate ability to adapt to diversity and the unforeseen. In short, the 
representation that an inclusive physical education teacher must demonstrate an inclusive intention 
materialized in acting, being, and being stands out, where, beyond the dimensions of achievement, the 
dimensions of human education assume equal relevance. 

Palavras-Chave: Teacher Education; Humanity; Inclusive Ethics.  

 

  



Journal of Sport Pedagogy and Research  7(5) - (2021) 30 
https://doi.org/10.47863/EZZH7523  

Journal of Sport Pedagogy & Research, 7(5), 2021 30 

Motivação para a prática de atividades de corrida nas aulas Educação de Física em 
alunos do ensino secundário: Um estudo quase-experimental com recurso a uma 
aplicação de corrida 
Carlos Miranda1, Flávia Rosinha1, Raquel Jorge1, Rui Jorge 1, José Pedro Ribeiro2, João 
Martins3 
 

1Faculdade de Motricidade Humana, Universidade de Lisboa 2Escola Básica e Secundária de Gama Barros, 
Sintra 3Centro de Estudos de Educação, Faculdade de Motricidade Humana e UIDEF, Instituto de Educação, 
Lisboa, Portugal 

O objetivo deste estudo foi analisar a influência que uma intervenção com recurso a uma aplicação de corrida 
pode ter na motivação dos alunos para atividades de corrida nas aulas de Educação Física. Foi realizada uma 
intervenção do tipo quasi-experimental, cuja duração foi 6 meses. A amostra foi constituída por alunos de 
ensino secundário de uma escola pública portuguesa. Foram formados 2 grupos: grupo experimental (n=97, 
de 4 turmas do 10º ano) e grupo de controlo (n=47, de 3 turmas dos 10º e 11º anos). A intervenção foi 
dividida por 3 fases: apresentação da aplicação aos alunos, experimentação da aplicação nas aulas e 
utilização orientada para os pressupostos da motivação intrínseca da teoria da autodeterminação (autonomia, 
competência e relação). Esta última foi inicialmente aplicada em regime presencial e posteriormente adaptada 
para um regime de ensino à distância. Pré e pós intervenção, foi aplicada uma adaptação da 3ª versão do 
Behavioral Regulation Exercise Questionaire (BREQ-3). O grupo de intervenção reportou correr, no total, 
3848 km. Entre os dois momentos foi possível observar uma diminuição significativa, no fator regulação 
externa, no grupo experimental. Verificou-se ainda neste grupo, um aumento não significativo da motivação 
intrínseca e autoeficácia. Os alunos que realizaram mais atividades nas aulas de EF revelaram estar 
intrinsecamente mais motivados, para atividades de corrida. Dentro deste grupo, 60% dos alunos referiram 
que a sua motivação para a corrida aumentou com o uso de uma aplicação móvel. As razões mais apontadas 
foram a possibilidade de monitorização do desempenho e a perceção de evolução. Garantindo a autonomia 
dos alunos, assegurando a diferenciação pedagógica, promovendo a interação entre os pares e, existindo em 
simultâneo uma monitorização eficiente e adequada do professor, a utilização desta tecnologia em EF parece 
ter um papel preponderante nos níveis de motivação e envolvimento nas atividades de corrida. 
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O presente estudo pretendeu comparar os motivos dos alunos para a prática das aulas de Educação Física, 
considerando a maturação e o efeito do período de confinamento (Covid 19). A amostra foi constituída por 
64 alunos da Escola Secundária da Lousã, distribuídos do seguinte modo: 18 alunos do 6º ano, 16 do 9º ano e 
30 do 12º ano de escolaridade, e com idades compreendidas entre 11 e 12 anos, 14 e 16, e 17 e 19 anos, 
respetivamente. A avaliação da motivação foi realizada através da aplicação do questionário QMAD versão 
traduzida e validada por Serpa e Frias (1991). Na análise dos resultados foi consideramos as 8 dimensões 
propostas por Fonseca, A. e Maia, J. (1996): 1) Estatuto, 2) Emoções, 3) Prazer, 4) Competição, 5) Forma 
física, 6) Desenvolvimento de competências, 7) Afiliação geral e 8) Afiliação específica. Os dados foram 
tratados no software SPSS 17.0 (Statistical Package for the Social Sciences). O enquadramento dos alunos 
nas categorias maturacionais foram utilizadas as equações propostas por Mortatti et al (2013). Não foram 
encontradas diferenças na motivação entre categorias maturacionais, nem entre momentos de pré-
confinamento (M1) e o pós-confinamento (M2). Após o confinamento (M2), observou-se uma redução na 
importância atribuída a todas as dimensões, com enfase nas dimensões Competição e Afiliação Específica 
que apresentaram valores estatisticamente significativos. As diferenças encontradas entre os ciclos de estudo 
em M1, foram diluídas durante o confinamento, não sendo verificadas em M2. Relativamente à variável sexo 
não foram encontradas diferenças em nenhum dos momentos. Os dados que obtivemos na comparação entre 
o M1 e o M2, demonstram que o período de confinamento influenciou negativamente a motivação para a 
Educação Física constituindo uma hipotética fonte de impacto negativo na saúde física e mental dos alunos. 

Palavras-Chave: Motivação, Atividade Física, Confinamento 

 
  



Journal of Sport Pedagogy and Research  7(5) - (2021) 32 
https://doi.org/10.47863/VEZE6685  

Journal of Sport Pedagogy & Research, 7(5), 2021 32 
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A análise das tarefas formativas é essencial para conhecer com maior precisão o processo de ensino-
aprendizagem em contexto escolar. Foi elaborado um estudo com abordagem mista quantitativa / qualitativa. 
Do ponto de vista quantitativo, o objetivo do estudo foi comparar três programas baseados em diferentes 
métodos de ensino-aprendizagem, Abordagem de Jogos Táticos (TGA), Instrução Direta (DI) e Unidade de 
Basquete do Professor de Serviço (STBU) para o ensino de basquete; para analisar com qual método se 
assemelha o programa STBU elaborado por um professor em fase de serviço, DI ou TGA. O objetivo 
qualitativo foi analisar as decisões tomadas pelo professor durante a concepção da sua unidade didática. A 
amostra foi composta por 148 tarefas e foram analisadas as variáveis pedagógicas e de carga externa (eTL) 
cadastradas no Sistema Compreensivo de Análise de Tarefas de Treinamento (SIATE). Os programas de 
intervenção foram comparados por meio dos testes estatísticos Qui-quadrado, Kruskal-wallis H e resíduos 
padronizados corrigidos (RTC). A força de associação foi calculada usando os coeficientes V de Cramer e 
Epsilon Square. Os resultados indicam semelhanças entre o programa DI-STBU e diferenças entre os 
programas TGA-DI e TGA-STBU. O programa de ensino TGA obteve a maior quantificação média de eTL e 
eTL × tempo. O professor na fase de serviço não aplica seus preconceitos na concepção de sua unidade 
didática para o ensino do basquete escolar. 
 
Palavras-Chave: Unidade Didática; Abordagem Metodológica; Professor de Serviço; Entrevista; SIATE. 
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O Papel das Tecnologias no Ensino à Distância: a Opinião dos Alunos 
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Em contexto pandémico, assistimos à elaboração de um conjunto de diretrizes que conduziram à suspensão 
da atividade letiva e posteriormente a recomendação de lecionação em regime não presencial e, nesta 
conjuntura, as novas tecnologias assumem particular destaque. Com esta investigação de natureza transversal 
e de caracter qualitativo, pretende-se descrever a opinião dos alunos sobre a implementação de várias 
ferramentas tecnológicas nas aulas de Educação Física. Participaram no estudo 42 jovens de ambos os sexos, 
com idades entre os 14 - 17 anos, distribuídos por 7 grupos de foco. A condução do grupo de foco foi 
realizada por dois investigadores treinados, sustentado num guião de entrevista semiestruturado, concebido 
através de debate e consenso entre 3 especialistas na área do ensino da Educação Física. Os grupos de foco 
possuíram uma duração que oscilou entre os 13 e os 18 minutos, sendo os mesmos transcritos e 
posteriormente realizada uma análise de conteúdo com categorização à priori. Relativamente às ferramentas 
tecnológicas utilizadas: i) todos os grupos referem o desenvolvimento de tarefas através de desafios 
semanais, com registo em vídeo e/ou relatório submetido em plataformas e/ou email (100%); ii) o 
desenvolvimento de atividades através de aplicações como Quizz, Kahoot, Sworkit e/ou Darebee (81.8%); e 
iii) utilização de plataformas digitais de videoconferência (63.6%). As aulas com estes recursos tecnológicos 
foram caraterizadas como “diferentes” (100%), “desafiantes” (85,7%), “inovadoras” (42.9%) e 
“enriquecedoras” (28.6%), mas também “cansativas” (42.9%) e “difíceis” (28.6%). O desenvolvimento de 
competências como autonomia (36.8%) e competências tecnológicas (31.6%) são igualmente aspetos 
positivos realçados pelos alunos, bem como a interação com ferramentas tecnológicas na lecionação das 
aulas. Apesar de ser evidente a perceção positiva dos alunos sobre as tecnologias, torna-se necessário o 
desenvolvimento de estudos que explorem a utilização e rentabilização das tecnologias em contexto de 
ensino presencial, bem como o desenvolvimento de estudos de intervenção. 
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1Departamento de Educação Física e Desporto, Universidade da Madeira, Funchal 2Interactive Technologies 
Institute / LARSyS 3 Centro para o Estudo Interdisciplinar da Gerontologia e Vulnerabilidades, Universidade 
de Genebra, Suíça 4 Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD) 5 
Escola Secundária Francisco Franco, Funchal 

A utilização de ferramentas didáticas digitais que promovam a autonomia e responsabilidade dos alunos 
("accountability") poderá contribuir para que as aulas se tornem mais autênticas, significativas e 
democráticas, favorecendo o desenvolvimento integral dos alunos (Siedentop, Hastie & Van der Mars, 2019). 
Este trabalho teve como objetivo aferir o desenvolvimento das competências socio-afetivas e das capacidades 
físicas dos alunos do ensino secundário, através da utilização de uma ferramenta didática digital, nas aulas de 
Educação Física. Com base no programa FITescola® foi construída uma ferramenta didática digital 
constituída por um leque diversificado de exercícios para desenvolver a atividade física e aptidão física. 
Todos os exercícios estavam categorizados, apresentavam a respetiva descrição, as componentes críticas, a 
duração da execução/número de repetições, o tempo de repouso e um vídeo demonstrativo. Os alunos com 
orientação e supervisão constante, por parte do professor, ao longo de 19 aulas, planeavam e dinamizavam as 
atividades recorrendo à ferramenta.  Integraram o estudo 44 alunos (6 rapazes e 38 raparigas), com uma idade 
média de 16.8 + 0.65 anos, pertencentes a duas turmas do 12º ano de escolaridade de uma escola secundária 
do Funchal-Madeira. As competências socio-afetivas foram avaliadas através de um questionário construído 
de raiz e composto por 12 questões respondidas através de uma escala de likert com 5 níveis de 
concordância, posteriormente convertida em três (1 - concordância mínima e 3 - concordância máxima). A 
consistência interna das dimensões revelou-se moderada a elevada (valores de α entre 0.74 e 0.90).  
Para avaliar a aptidão física antes e após a aplicação da ferramenta, recorreu-se às seguintes baterias de 
testes: - Fitnessgram (The Cooper Institute for Aerobics Research, 1999): senta e alcança; flexão dos ombros; 
vaivém (20m); - Eurofit: impulsão horizontal (salto em comprimento s/ corrida); - FITescola®: abdominais; 
flexão de braços; impulsão vertical; velocidade (20m); agilidade (4x10m). Os alunos percecionaram que a 
utilização da ferramenta didática contribuiu para a melhoria do trabalho de grupo (M=2.5), da autonomia 
(M=2.6) e da satisfação e interesse nas aulas (M=2.4). Mostraram-se também concordantes quanto ao facto 
de terem desenvolvido as suas capacidades físicas (M=2.4).    Esta última perceção é confirmada pelos 
resultados obtidos nos testes das avaliações diagnóstica e final (após a intervenção). Assim, verificou-se uma 
evolução significativamente positiva, com melhoria nos seguintes testes: i) salto em comprimento (t=-2.0; 
p<0.05); ii) abdominais (t=-8,7; p<0.001); iii) flexões de braços (t=-5.4; p<0.001); iv) velocidade 20 metros 
(t=4.4; p<0.001); v) vaivém (t=-5.3; p<0.001). A utilização da ferramenta didática digital favoreceu o 
desenvolvimento de competências no domínio sócio-afetivo, da aptidão aeróbia e da aptidão neuromuscular 
dos alunos. 
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Prudente1,2, Duarte Sousa1, Hélio Antunes1, Élvio Gouveia1, 3 
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Introdução: A atitude dos alunos perante a Educação Física (EF) pode ser um elemento fundamental para o 
sucesso do processo pedagógico. Estudar os fatores que estão na base da atitude dos alunos, nomeadamente 
atitudes negativas, deve ser uma prioridade para que a EF atinja os seus objetivos. Objetivo: Investigar os 
fatores que predizem a probabilidade de os alunos reportarem uma atitude negativa relativamente à EF.  
Metodologia: Participaram 237 alunos, 118 raparigas e 119 rapazes com 14.9 (1.56) anos de idade. No que 
respeita à questão, “O que pensas sobre a disciplina de EF?” foram dicotomizadas as opções de resposta em: 
(1) Atitude negativa relativamente à EF onde se incluíram as opções “Não gosto nada”; “Não gosto lá 
muito”; “É-me indiferente”; e (2) Atitude positiva onde se incluíram as opções “Gosto bastante”; “Gosto 
mesmo muito”. Foram utilizados os testes e procedimentos do EFERAM-CIT (Lopes et al., 2019). 
Resultados: Apresentaram uma atitude negativa 28.2% dos alunos. A regressão logística foi realizada para 
avaliar o impacto de cinco variáveis independentes [idade, sexo, percentagem de gordura (% MG), Vo2máx, 
motivação] sobre a probabilidade de os alunos reportarem uma atitude negativa. Três deram uma 
contribuição única estatisticamente significativa para o modelo (% MG, Vo2máx, motivação). O preditor 
mais forte para reportar atitude negativa relativamente à EF foi a motivação (mestria). O odds ratio de 0,58 
para a motivação foi inferior a 1, indicando que para cada unidade adicional no score de motivação, os alunos 
tinham 1,73 vezes menos probabilidade de reportar uma atitude negativa relativamente à EF, controlando 
para outros fatores no modelo. Conclusões: O clima motivacional (mestria), a resistência cardiorrespiratória e 
a % MG são fatores a considerar na rentabilização de um processo pedagógico que tenha em conta a 
mudança de atitude dos alunos relativamente à EF. 
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O presente estudo tem como objetivo investigar se a aplicação do Modelo de Educação Desportiva (SEM), a 
prática Desportiva Federada e o género implicam mudanças na motivação dos alunos para a prática de 
atividade física dentro e fora do contexto escolar. A amostra deste estudo foi constituída por alunos de ambos 
os sexos, num total de 337 inquiridos, dos quais 143 são indivíduos do sexo masculino e 192 do sexo 
feminino, apresentado uma média de idades de 15,83 anos. Foram aplicados como instrumentos, o QMAD - 
Questionário de Motivações para as Atividades Desportivas, na sua versão adaptada e traduzida para 
português por Frias e Serpa (1991). Os resultados não evidenciam uma influência significativa do SEM na 
motivação dos alunos para a prática de atividades físicas e desportivas, embora este estudo demonstre que 
alunos inseridos em contextos de práticas desportivas federadas apresentem índices motivacionais superiores 
aos alunos que não praticam qualquer atividade desportiva fora do contexto escolar. Verifica-se ainda que os 
rapazes demonstram maiores níveis motivacionais para uma prática desportiva em equipa, assim como maior 
importância a fatores relacionados com a imagem e saúde. Já as raparigas, valorizam mais a libertação de 
energia e a socialização durante a realização de atividade física. 

Palavras-Chave: Motivação; Modelo de Educação Desportiva; Educação Desportiva; Educação Física; 
Género.  

  



Journal of Sport Pedagogy and Research  7(5) - (2021) 37 
https://doi.org/10.47863/QESS2801  

Journal of Sport Pedagogy & Research, 7(5), 2021 37 
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O desporto do futebol exige o desempenho de gestos técnicos e de consciência tática. A avaliação da 
competência técnica e tática dos estudantes deve ser abordada pelos professores de Educação Física. O 
objetivo do estudo foi comparar se os meninos e as meninas começam com o mesmo nível de competência 
técnica-tática quando jogam futebol na escola. Foram avaliados 35 estudantes (19 meninos, 54.29%; 16 
meninas, 45.71%) do quinto nível do Ensino Primário (M ± DP, 10.63 ± 0.49 anos). Os estudantes jogaram 5 
situações de jogo 3vs.3, sem guarda-redes e em espaços reduzidos, que foram gravados por câmaras de vídeo 
(30 situações de jogo no total). O Instrumento para a Medição da Aprendizagem e do Desempenho no 
Futebol (IMLPFoot) foi utilizado para avaliar as ações de jogo de cada estudante e em relação a índices de 
desempenho específicos. Para cada uma das ações de jogo registadas e analisadas, foram calculados três 
índices: (1) Índice de Desempenho de Tomada de Decisão; (2) Índice de Desempenho de Execução Técnica; 
(3) Índice de Desempenho de Resultado Final. Estes índices determinam o Índice de Desempenho Total do 
jogo, que foi utilizado para analisar as diferenças de acordo com o género (meninos/meninas). Foram 
utilizados os testes Mann-Whitney U (variáveis não paramétricas) e T para amostras independentes (variáveis 
paramétricas). Existem diferenças significativas (p < 0.05) nas ações de jogo: condução da bola, remate, 
passe, controlo, desmarcação após passe, ocupação de espaços livres, marcação do jogador com a bola e 
marcação do jogador sem a bola. Por outro lado, não há diferenças significativas (p > 0.05) nas ações do 
jogo: rejeição da bola (captada por atacantes e defensores) e ajuda/alteração defensiva. Assim, os meninos 
início a prática do futebol escolar com mais competência técnica-tática que as meninas. Os professores 
devem ter isto em conta quando ensinam este desporto nas suas aulas de Educação Física. 

Palavras-Chave: Ação de jogo; Análise Observacional; IMLPFoot.  
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Motivation is considered the basis of human actions and knowing that this subject has a great potential to 
help the integral development of the students, it is important to understand what motivates the students 
towards this subject. Thus, this study aims to understand the motivations of students of different genders, 
ages and school grade on Physical Education before and after 2021 Covid-19 lock down. This study analysis 
2 independent samples, composed by 97 and 89 students from the 7th and 11th grade of schooling of both 
genders, that shares the same school context. The Portuguese version of the “Participation Motivation 
Questionnaire” (PMQ) (Serpa & Frias, 1991) was applied in two samples, one before the Covid-19 lock 
down and the other after it, considering the Januário et al. (2012) version with 6 dimensions of analysis, 
namely: Status, Technical Learning/Fitness, Extrinsic Influence, Teamwork, Energy Spending and 
Socialization. The results of this study demonstrate that the factors that most influence the motivation of 
young people for these classes are Technical Learning, Teamwork and Socialization, with no differences 
considered significant between genders, but rather between students from different school grades. The 
confinement period did not cause significant differences in the students' perception of this subject. This study 
may be useful to understand the impact of Covid-19 lock down within students’ motivations and for physical 
education teachers to adapt their practices to the motivations of their students. 
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Cada vez é mais frequente a adoção os comportamentos sedentários em crianças e jovens portugueses. Estes 
hábitos adquiridos na infância tendem a manifestar-se na idade adulta, afetando a saúde e bem-estar da 
população adulta. A par de questões alimentares e de estilos de vida, a ausência de exercício e de atividade 
física desempenham uma influência decisiva para este quadro. Para contrariar este problema justifica-se 
perceber os motivos que desincentivam a participação dos jovens escolares em atividade física. O presente 
estudo investigou a relação entre os motivos dos alunos para a prática da Educação Física considerando, 
género dos alunos e a localização geográfica das escolas em alunos do 9º ano de escolaridade. A amostra foi 
constituída por 99 alunos das três escolas: Escola Básica e Secundária de Velas, Escola Básica e Secundária 
da Figueira da Foz e da Escola Secundária da Lousã, (41 sujeitos masculinos e 58 femininos) e com idades 
compreendidas entre 13 e 16 anos. A motivação para a atividade física foi obtida através da aplicação do 
questionário QMAD versão traduzida e validada por Fonseca, A. e Maia, J. (1996).  Os principais resultados 
revelam a inexistência de diferenças nos motivos identificados em função do género. A comparação em 
função da escola (localização geográfica) revelou diferenças nas dimensões “estatuto”, “prazer”, 
“competição”, “forma física” e “afiliação específica”. Os resultados do estudo apontam para a relevância 
cultural (geográfica) na determinação dos motivos para a prática da Educação Física.  O conhecimento das 
particularidades regionais poderá auxiliar os professores de Educação Física no desenvolvimento de 
estratégias promocionais do exercício tendo em conta as razões indutoras da adesão à prática do exercício 
nomeadamente nas aulas de Educação Física, do 9º ano de escolaridade. 
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Physical Education aims to promote sports values and cultures characteristic of a healthy lifestyle, and they 
should be pedagogically oriented towards the development of students. The aim of this study was to analyze 
the students’ motivations for physical education classes before and after the lockdown due to the covid-19 
pandemics seeking for differences between athletes and non-athletes. Two independent samples participated, 
one with 97 teenagers, from 11 to 17 years of age and another with 89 teenagers, from 12 to 18 years old, 
sharing a context. The data were obtained through the application of the translated and adapted version of the 
“Participation Motivation Questionnaire (PMQ) (Frias & Serpa, 1991). The Portuguese PMQ was applied in 
two samples, one before the Covid-19 lock down and other after it, considering the Januário et al. (2012) 
version with 6 dimensions of analysis, namely: Status, Technical Learning/Fitness, Extrinsic Influence, 
Teamwork, Energy Spending and Socialization. The comparison according to sports practice revealed 
significant differences in four out of six factors: Socialization (p = 0.000), Teamwork (p = 0.000), Technical 
Learning (p = 0.003) and Extrinsic Influence (p = 0.047). 1The results show the intrinsic reasons as most 
important for the practice. No statistically significant relationships were identified between the motivations in 
relation to the two tests. The association between factors in relation to the two tests revealed a negative 
correlation. The motivations of the students tended to decrease after the confinement period. 

Palavras-Chave: Motivations; Sports; Learning; Physical Education; Lifestyle; COVID-19.  
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before and after lock down due to the Covid-19 pandemic: Comparative Study 
among Gender and Grade 
Rafael Marques1,2, Bruno Bizarro1,2, João Saraiva1,2, Elisabete Silva1,2, Ivo Rego1,2, Carlos 
Gonçalves2, Luís Rama2, Bruno Avelar-Rosa2,3,4 
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Motivation is a fundamental strength to carry out a given activity. Regarding sports practice, this can be 
understood as a facilitator for student’s adherence. This study identifies and compares the motivations of 
students to Physical Education considering their grade and gender, before and after the lock down caused by 
the COVID-19 pandemic. Two independent samples were used, composed at first by 97 students and at the 
second by 89, both from the same school context in the city of Coimbra, aged between 11 and 17 years old, 
attending the 7th and 11th grade. To carry out the study, the Portuguese version of the “Participation 
Motivation Questionnaire” (PMQ), validated for the Portuguese school population by Serpa and Frias (1991), 
was applied twice. The first moment took place before the lockdown (Dec. 2020) and the second after the 
coming back to school (Apr. 2021). The SPSS statistical program was used for the treatment and descriptive 
and comparative analysis of the data. The results indicate that intrinsic motives are the ones that most 
contribute for young people to get involved in sport and there is a decrease of motivation to Physical 
Education subject while students are getting older. Regarding the motivation to practice sports, according to 
gender, the male is the most motivated to practice. Regarding the influence of the lock down in student’s 
motivation, there were no relevant differences, however it was found that “Socialization” motives were 
mostly valued. These conclusions converge with studies already carried out, valuing even more the relevance 
and need for Physical Education in the school curricula. 

Palavras-Chave: Motivation; Sports Practice; Physical Education; Gender; Age; School Grade; COVID-19.  
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The motivation for the practice of Physical Education and its differences can be an explanatory factor for the 
different levels of performance and involvement that students show during and outside classes. The present 
study sought to identify the motivations of primary and secondary education students to practice Physical 
Education before and after confinement due to the COVID-19 pandemic, to verify the existence of 
statistically significant differences between the motivational indices of six dimensions, with the control 
variables: sex and number of weekly practice. The sample required the participation of students aged between 
11 and 17 years old, attending the 7th and 11th year of schooling, from a school in Coimbra. The 
“Participation Motivation Questionnaire” (PMQ) was applied, (Portuguese version validated by Serpa & 
Frias, 1991). The questionnaire was answered by students in two independent samples. The first moment 
took place before the confinement (Dec. 2020), and 97 students participated, and the second moment took 
place in the return to classroom classes (Apr. 2021), with 89 students participating. The SPSS statistical 
program was used for the treatment, descriptive and comparative analysis of the data. The results obtained 
indicate that intrinsic motivations have the greatest influence on the participation of young people in sport. 
According to the variables used, we can observe a greater motivation to physical activity and sport in 
accordance with increasing the number of weekly practice, and males are the most motivated to practice 
sports. Comparing the moments before and after confinement, we found that there were no statistically 
significant differences, among the motivational dimensions analysed. However, “socialization” was the one 
where the greatest appreciation was verified, given the return to face-to-face activity. These results are 
similar to previous studies, which allows us to highlight the importance of Physical Education in the school 
curriculum. 

Palavras-Chave: Motivaton; Sport Practice; Physical Education; Gender; COVID-19.  
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A Pedagogia do Esporte e a Educação Física Escolar no Brasil: Uma Revisão 
Sistemática 
Zenaide Galvão1, António Camilo Cunha1 
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O objetivo deste estudo foi analisar os caminhos da produção científica em pedagogia do esporte no Brasil. 
Trata-se de um estudo bibliográfico que se utilizou do método de revisão sistemática. Foram consultados dez 
periódicos do Portal Capes - área da Educação Física, selecionados por sua relevância e pelo número de 
artigos publicados na área da Educação Física escolar entre 2016 e 2021. Buscamos produções relacionadas à 
Educação Física Escolar que envolviam aspetos pedagógicos do ensino aprendizagem do esporte. Os 
descritores foram: Pedagogia and Esporte, encontrados no título, resumo e/ou palavras-chave do estudo.  
Foram encontrados trinta artigos, os quais foram alocados em cinco categorias: Ensino e aprendizagem – 
estratégias; Produção de Conhecimento; Jogos Esportivos Coletivos; Valores e Atitudes e Praxiologia 
Motriz. A produção ainda é escassa mais estudos são necessários. Além disso, observamos a prevalência do 
mesmo grupo de pesquisadores nas publicações 

Palavras-Chave: Pedagogia do Esporte, Educação Física Escolar, Jogos Esportivos Coletivos 
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A aprendizagem de padrões de movimentos básicos treino de Força com Edpuzzle e 
Screencastify 
Leonel Rodrigues1 
 

1Agrupamento de Escolas de Estarreja 

Introdução: O confinamento provocou a implementação de metodologias de "aprendizagem invertida" 
baseada nos quatro pilares, a saber: ambiente flexível, cultura de aprendizagem, conteúdo dirigido e 
facilitador profissional de acordo com a Flipped Learning Network (2014). A aprendizagem dos movimentos 
Métodos/metodologia: No final do período de confinamento oitenta alunos do 2.º ciclo do Ensino Básico 
responderam ao questionário enviado em formato Google Forms tendo sido solicitada uma resposta em 
relação à utilização da aplicação Edpuzzle e Screencastify e a sua importância na aprendizagem/melhoria e 
execução dos movimentos/técnicas realizadas (agachamento, afundo lateral, prancha lateral e prancha 
frontal). Resultados/conclusões: De acordo com as opções de respostas, e considerando a escala original de 5 
pontos, os alunos poderiam optar pelas seguintes opções: 1) discordo totalmente, 2) discordo, 3) isem 
opinião, 4) concordo e 5) concordo totalmente. A maioria dos alunos concordou que as aplicações utilizadas 
foram importantes para a aprendizagem dos movimentos/técnicas apresentadas. 

Palavras-Chave: Treino de Força; EdPuzzle/Screencastify; Padrões Básicos de Movimento.  
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Generating value in Physical Education Teacher Education programs through 
Communities of Practice: Pre-service Teachers journey from learning to 
implementing Student-centered Approaches 
Carla Valério1, Cláudio Farias1, Isabel Mesquita1  
 

1CIFI2D, Faculdade de Desporto, Universidade do Porto  

To support pedagogical innovation, Physical Education Teacher Education (PETE) programmes have been 
applying communities of practice (CoP) as a strategy for social and knowledge development support 
(Goodyear and Casey, 2015). Although the importance of CoPs is well evidenced researched in Teacher 
Educators (TE) professional development (MacPahil et al., 2014), less is known about Pre-Service Teachers’ 
(PST) engagement in CoPs during their PETE and how such involvement may impact their professional 
development towards implementation of innovative pedagogies such as Student-centred approaches (SCA). 
Hence, this ethnographic work sought to achieve an in-depth two-year follow-up understanding of the CoP 
role in the processes which influence PSTs professional development within of a PETE. The setting was a 
two-year PETE programme. In year-one, the participants were three university TEs and their respective 25 
PSTs. In year-two, the participants were 5 PSTs, who were followed-up during their school placement, 1 
University Supervisor, 2 Cooperative Teachers (CT) and an ethnographer. Data was collected through 
participant observations, meetings with the mentoring team and an ethnographer’s field diary and analysed 
within the constant-comparative grounded theory method. Findings showed that, in the 1st year, the mains 
constraints to effective training of PSTs included: PSTs being part of different working groups in each unit; 
lack of knowledge transition between units; and task splitting instead of group work. In addition, PSTs did 
not feel confident, or willing to implement SCAs in their school placement as they consider their year-one 
learning experience mismatched with the real school scenario. In the second year, the CoP meetings were 
considered unproductive due to the lack of the facilitators’ (CT) specific SCA pedagogical knowledge. 
Despite PSTs’ attempts to create group solutions, they were not effective due to the lack of a shared 
enterprise. PSTs revealed that SCA implementation occurred mostly due to institutional pressure. 

Palavras-Chave: Physical Education Teacher Education; Pre-service Teachers; Student Centered approach; 
Communities of practice; Ethnography. 
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Dependência ao Exercício, (In)Satisfação com a Imagem Corporal e Ansiedade em 
Praticantes de Crosstraining Durante o Confinamento Covid19 
Rogério Salvador1,2, Joana Mourão1, Roberta Frontini2,3 
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Considerando a pandemia COVID-19 e os confinamentos associados, torna-se relevante analisar variáveis 
psicossociais em praticantes de exercício físico, tais como os níveis de ansiedade e a (in)satisfação com a 
imagem corporal. A condicionante do confinamento obrigatório torna ainda mais relevante estudar a 
dependência ao exercício. O objetivo do presente trabalho foi caracterizar os níveis de dependência ao 
exercício físico, a (in)satisfação com a imagem corporal e os níveis de ansiedade em praticantes de 
crosstraining durante o segundo confinamento imposto pela COVID-19. Foi aplicado um questionário online 
a 84 praticantes (34.23±7.56 anos; 41,7% mulheres e 51,3% homens) que englobou as versões portuguesas 
da Escala de Dependência ao Exercício de Hausenblas & Symons Downs, a Escala de silhuetas Sorensen e 
Stunkard e o State-Trait Anxiety Inventory, para avaliação dos níveis de ansiedade. Os dados revelaram que 
esta amostra apresenta maioritariamente sintomas de dependência ao exercício. Encontraram-se diferenças 
entre os géneros na ansiedade-estado (t=-2.868;p<.05;d=-0.630), com o género feminino a apresentar níveis 
superiores. A correlação entre as variáveis ansiedade-estado e (ins)satisfação com a imagem corporal foi 
significativa apenas no género feminino (r = 0.357). Entre as restantes variáveis não foram encontradas 
correlações significativas em ambos os géneros. A dependência ao exercício deverá merecer a atenção por 
parte de investigadores e profissionais do crosstraining. Os resultados das diferenças entre género nos níveis 
de ansiedade-estado vão ao encontro de outros estudos efetuados durante o período de confinamento e 
sugerem que as diferenças se encontram presentes também em praticantes de crosstraining. Investigadores e 
profissionais do exercício físico devem ter em consideração as diferenças entre géneros ao nível das variáveis 
ansiedade-estado, nomeadamente em períodos sem interação física com os praticantes. Futuros estudos 
devem estender a análise a outros grupos de prática, nomeadamente utilizadores de health clubs e praticantes 
de outras modalidades desportivas. 

Palavras-Chave: Crosstraining, Dependência ao Exercício, Imagem Corporal, Ansiedade 
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Educação Física, Desporto e Exercício: Unificar a Pedagogia ou Adequar ao 
Contexto? 
Hugo Vieira Pereira1,2, Susana Franco3,4 

 
1 Faculdade de Educação Física e Desporto. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 2Centro 
de Investigação em Desporto, Educação Física, Exercício e Saúde (CIDEFES)3 Escola Superior de Desporto 
de Rio Maior, Instituto Politécnico de Santarém 4CIEQV - Centro de Investigação em Qualidade de Vida.  
 
Introdução: O objetivo último de treinadores, professores de educação física e fisiologistas do exercício é 
promover a sustentabilidade da prática de exercício e atividade física. Com este propósito em mente, a 
qualidade do processo de ensino/aprendizagem, assim como a transmissão de valores, conhecimentos e 
competências, foram desde a sua génese, alvo de estudo da pedagogia do desporto. Um dos pressupostos de 
uma relação pedagógica eficaz é o da adaptabilidade das estratégias utilizadas ao contexto e ao praticante. O 
objetivo deste trabalho foi realizar uma confrontação das características do processo ensino-aprendizagem 
nos clubes desportivos, escolas e health-clubs e investigar a necessidade de diferenciação de 
subespecialidades dentro da pedagogia. Metodologia: Foi realizada uma revisão da literatura sobre o âmbito, 
objetivo, contexto e características dos praticantes de desporto, alunos de educação física e praticantes de 
exercício em health-clubs. Resultados: Os resultados sugerem diferenças na definição, objetivos da prática, 
contexto e características dos praticantes, reforçando a necessidade de adaptação da intervenção pedagógica 
ao contexto e aos praticantes, assim como a adoção de linhas de investigação diferenciadas para os vários 
ramos da pedagogia (desporto, educação física e exercício). 
 

Palavras-Chave: Contexto; Praticantes; Intervenção; Investigação; Pedagogia; Desporto; Educação, 
Exercício.  

  



Journal of Sport Pedagogy and Research  7(5) - (2021) 50 
https://doi.org/10.47863/ITGO1516 

Journal of Sport Pedagogy & Research, 7(5), 2021 50 

A Relação entre o Perfil Antropométrico e a Capacidade Cardiorrespiratória com a 
Performance Académica nos Estudantes Universitários 
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Miguel Camões1, Bruno Silva1, Filipe Clemente1, Ricardo Lima1 
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Cada vez mais são os estudos que relacionam a aptidão física com a melhoria da performance académica nos 
estudantes universitários. Pretendeu-se com o estudo investigar e compreender os efeitos entre o perfil 
antropométrico e a capacidade cardiorrespiratória nos estudantes universitários, com as classificações das 
unidades curriculares práticas e teóricas relativas aos dois primeiros anos da licenciatura. Para isso, 
realizaram-se testes de avaliação antropométrica e capacidade cardiorrespiratória (Teste Cooper) e foram 
recolhidas as classificações académicas de 58 alunos a frequentar a Licenciatura em Desporto, com idades 
compreendidas entre os 20 e os 39 anos (21,86 ± 2.53 anos). Os resultados apresentaram, apenas no sexo 
masculino, uma correlação negativa fraca entre as classificações das unidades curriculares práticas e a razão 
cintura/anca (r=0.351; p<0.05), assim como uma correlação positiva fraca entre a capacidade 
cardiorrespiratória e as classificações das unidades curriculares teóricas (r=0.380; p<0.05). Relativamente ao 
sexo feminino, não foram encontradas correlações significativas. Pode concluir-se que a capacidade 
cardiorrespiratória pode influenciar a performance académica nos alunos do sexo masculino. No entanto, os 
dados não permitem retirar ilações concretas sobre essa mesma influência nos alunos do sexo feminino. 

Palavras-Chave: Aptidão Física; Performance Académica; Estudante Universitário; Componente Prática; 
Desempenho Cognitivo. 
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O Ensino Misto (Presencial e Online) na Formação de Ensino Superior em 
Desporto: Opinião dos Estudantes Sobre os Aspetos Positivos, Negativos e 
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Introdução: O ensino misto (presencial e online) é uma metodologia de ensino que cresceu derivado dos 
constrangimentos da pandemia COVID-19. O objetivo deste estudo foi conhecer a opinião dos estudantes 
acerca dos aspetos positivos, negativos e sugestões de melhoria da utilização do ensino misto no Ensino 
Superior em Desporto, nomeadamente na Licenciatura em Desporto, Condição Física e Saúde (DCFS), da 
Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM). Metodologia: Durante o ano letivo 2020/2021, por 
causa dos constrangimentos da pandemia COVID-19, os cursos de licenciatura na área do Desporto, da 
ESDRM, funcionaram com as aulas teóricas em regime totalmente online, e as aulas teórico-práticas e 
práticas em regime misto, estando metade dos estudantes da turma presencialmente com o docente e a outra 
metade online. 
Para a recolha de dados foi construído um questionário online, na plataforma SurveyMonkey, com perguntas 
abertas, onde 150 estudantes de DCFS (47% do género masculino e 53% do feminino; média de idades 
20,27±2,34 anos) manifestaram a sua opinião relativamente aos aspetos positivos, negativos e sugestões de 
melhoria do ensino-misto na sua licenciatura. As respostas foram submetidas a análise de conteúdo, tendo 
sido criadas categorias e determinada a percentagem de estudantes que as referiram. Resultados/Conclusões: 
Os aspetos positivos relacionados com o ensino misto foram a segurança em relação ao risco de contágio por 
COVID-19 (30%), a comodidade do ensino à distância (19%) e uma maior facilidade na organização dos 
estudantes (21%). Os aspetos negativos foram: dificuldades na aprendizagem (53%), pior 
intervenção/eficácia do professor (17%) e dificuldades na avaliação/testes/trabalhos (12%). As sugestões de 
melhoria relativamente ao ensino misto, mais apontadas pelos estudantes foram: melhoria da intervenção do 
professor (49%), melhoria do funcionamento e acesso à tecnologia (21%) e necessidade de maior número de 
aulas presenciais (21%). Os resultados apresentados pretendem constituir-se como uma mais-valia para a 
melhoria do sistema de ensino misto e melhor adaptação dos estudantes, professores e sistema escolar a esta 
crescente realidade imposta pela pandemia provocada pela doença COVID-19.  
 

Palavras-Chave: Ensino Misto; Ensino Superior; Desporto; COVID-19.  
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Insatisfação com a Imagem Corporal em Jovens Durante o Período de 
Confinamento (Covid-19): Prevalências e Fatores Associados 
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Introdução: Em resposta à disseminação massiva do coronavírus em Portugal, o Governo ordenou em janeiro 
de 2021 um novo encerramento das escolas e o dever de recolhimento obrigatório. Estas medidas geraram 
nos adolescentes medos, incertezas, ansiedade e distanciamento social dos pares afetando o seu bem-estar e 
qualidade de vida. O objetivo deste estudo foi caracterizar a prevalência de insatisfação com a imagem 
corporal   dos jovens durante este período e os fatores associados. Metodologia: A amostra foi constituída por 
1113 alunos de escolas públicas (11-19 anos), de ambos os sexos (496 rapazes; 627 raparigas). Foi 
desenvolvido e aplicado um questionário no google forms, durante março de 2021, para recolher os dados: 
idade, sexo, nível de stress, qualidade e horas de sono, atividade física, imagem corporal, perceção do estado 
de saúde. Resultados: Verificou-se que apenas 31,4% dos alunos encontram-se satisfeitos com o seu peso, 
50% pretendem perder peso e 17,8% ganhar peso. Através do teste do qui-quadrado verificou-se que o sexo 
se associou à insatisfação com a imagem corporal (p<0,001), pretendendo as raparigas principalmente perder 
peso e os rapazes ganhar. Quando se verificou as variáveis associadas à insatisfação com a imagem corporal 
por sexo, nos rapazes apenas a perceção geral de saúde foi significativa (p<0,001) e nas raparigas foram as 
horas de sono (p=0,009), o stress (p=0,025) e também a perceção geral de saúde (p<0,001). Conclusões: 
Durante a fase de confinamento provocada pela pandemia COVID 19 a insatisfação com a imagem corporal 
foi elevada, associando-se à perceção do estado de saúde em ambos os sexos. As horas de sono e o stress 
apenas se se associaram no sexo feminino.   

Palavras-Chave: Insatisfação com a Imagem Corporal; Jovens; COVID-19; Perceção do Estado de Saúde, 
Sono e Stress.  
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Introdução: O socorrista aquático desempenha um trabalho de vital importância, na medida em que, muitas 
vezes a sua intervenção ocorre onde a possibilidade de perder vidas humanas é real. Por outro lado, é 
responsável pela prevenção de acidentes, vigilância de zonas concessionadas e naturalmente é o responsável 
pela intervenção inicial de uma situação de afogamento (Palacios, J. 2010). As pranchas tradicionais e rígidas 
no salvamento aquático têm sido rejeitadas nos vários episódios de socorro pelos problemas que criam. A 
experiência com pranchas insufláveis tem demonstrado muitas vantagens e as objeções sobre este 
equipamento estão a desaparecer e começam a ser usadas em maior escala (Palacios, J. et al 2018). Objetivo: 
Constituir uma metodologia de salvamento aquático com pranchas de Stand Up Paddle, ajustada aos atuais 
padrões do salvamento e regate aquático. Metodologia: Foi feita uma revisão da literatura para averiguar o 
estado da arte relativamente aos procedimentos vulgarmente usados para o salvamento aquático com 
pranchas. Resultados: Da análise feita, aos padrões de salvamento com prancha do ISN (2021), FEPONS 
(2021), United States Lifeguard Standards (2019), Szpilman, D. (2016) e Lifesaving society (2021), referem 
a fulcral importância que a prancha possui, como meio de salvamento. Destacando ainda que, a maioria dos 
acidentes ocorrem numa distância inferior a 100 metros da costa e que a prancha consegue uma deslocação 
significativa, aquando comparada com outro meio, ou mesmo, com o simples nado. Conclusões: A 
metodologia que apresentamos, vai parcialmente ao encontro de algumas técnicas já usadas. Assim, a 
aproximação em prancha pode ser feita em remada deitado ou de joelhos, aproximação à vítima a distância 
superior a 2 metros, avaliação do tipo de naufrago, rotação da prancha no eixo longitudinal de 180º, viragem 
da prancha com a vítima e transporte para a costa. 

Palavras-Chave: Salvamento Aquático; Stand Up Paddle; Lifesaving; Resgate Aquático; Pranchas 
Insufláveis.  
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Programas de Exercício Físico para Indivíduos com Dificuldade Intelectual e 
Desenvolvimental 
Miguel Jacinto1,2, Anabela Vitorino3,4, João Brito2,3, Rafael Oliveira2,3,4, Rui Corredeira5,6 
 
1Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física - Universidade de Coimbra2 Centro de Investigação 
em Qualidade de Vida (CIEQV)3 Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Instituto Politécnico de 
Santarém 4Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD)5 Faculdade de 
Desporto da Universidade do Porto6Centro de Investigação em Atividade Física, Saúde e Lazer (CIAFEL) 

Introdução: os indivíduos com Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental (DID) demonstram estilos de vida 
maioritariamente sedentários, tendo contribuído para o aumentando risco de desenvolvimento de problemas 
de saúde, destacando-se as doenças crónicas. Neste contexto, é identificado um conjunto de barreiras à 
prática de atividade física, de carácter ambiental, pessoal, familiar ou social. Além disso, identificam-se 
barreiras que podem justificar a reduzida taxa de prática efetiva, tais como: a falta de programas de exercício 
físico (EF) adaptados a esta população, que sejam motivadores e economicamente facilitadores. A adesão a 
programas de EF é uma estratégia eficaz para combater o sedentarismo e diminuir o risco de desenvolver 
comorbilidades relacionadas com os estilos de vida. Objetivo: o presente estudo teve como objetivo a 
elaboração e apresentação de duas propostas de intervenção ao nível do EF, com base nas recomendações da 
American College of Sports Medicine (2017) para indivíduos institucionalizados com DID, sendo que uma se 
desenrola em contexto indoor e outra em outdoor (com materiais de baixo custo), visando promover 
adaptações nas capacidades cognitivas, sociais e físicas (nomeadamente a força, a resistência, o equilíbrio e a 
flexibilidade) e, por conseguinte, a sua qualidade de vida, baseada no Modelo Conceptual de Schalock et al. 
(2002). Metodologia: ambos os programas de EF estão estruturados em três etapas: i) contexto; ii) 
estruturação; iii) proposta didático-pedagógica de intervenção de acordo com a metodologia/protocolo 
Consensus on Exercise Reporting Template (CERT) (Slade et al., 2016). Resultados/conclusões: estes 
programas de EF são disponibilizados, para que técnicos, com formação especifica, os possam replicar em 
todas as instituições e/ou organizações que prestam apoio aos indivíduos com DID. 
 

Palavras-Chave: Condição Física; Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental; Programas de Exercício 
Físico; Qualidade de Vida; Saúde. 
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Comportamentos de Risco à Saúde em Adolescentes Brasileiros Residentes em 
Região com Baixo e Médio Idh 
Arley Santos Leão1,2, Roberto Silva3, 4, 5, Júlio Martins2, 6 
 

1Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas - IFAL - Brasil2 Estudante de 
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3Universidade Federal de Sergipe - UFS – Brasil 4Programa de Pós-Graduação em Educação Física - 
PPGEF/UFS – Brasil 5Núcleo de Pesquisa em Aptidão Física e Olimpismo de Sergipe - NUPAFISE/UFS – 
Brasil 6Centro de Pesquisa Ciências do Esporte, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD) 

Introdução: Conhecer os contextos social, cultural e econômico são importantes no estudo de 
comportamentos de risco à saúde em adolescentes. Objetivo: Identificar a prevalência de comportamentos de 
risco à saúde em adolescentes, residentes em regiões com médio e baixos Índices de Desenvolvimento 
Humano (IDH), do Estado de Alagoas, Brasil. Métodos: A amostra foi composta por 856 estudantes do 
Ensino Médio Integrado, de ambos os sexos, regularmente matriculados em 10 campi do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL), com idades entre 13 e 19 anos. Foram identificados 
indicadores sociodemográficos e de comportamentos de risco. Utilizou-se o Youth Risk Behavior Survey 
Questionnaire - YRBS – Brasil, para os comportamentos de risco, e ABEP – Associação Brasileira de 
Empresas de Pesquisa, para a classificação sociodemográfica. Recorreu-se à estatística descritiva, e a 
Regressão Logística para análise das associações, com nível de significância de 5%. Resultados: Os escolares 
mais velhos apresentaram mais chances de desenvolver baixos níveis de atividade física; os estudantes que 
consumiam bebida alcoólica tiveram mais chances de apresentar baixos níveis de atividade física;  o 
consumo de salada atuou como protetor;  a não aceitação do corpo (imagem corporal de risco) aumentou as 
chances dos adolescentes apresentarem baixos níveis de atividade física; o Índice de Massa Corporal – IMC, 
classificado como risco também aumentou a chance dos estudantes desenvolverem baixos níveis de atividade 
física. Com relação aos Comportamentos Simultâneos de Risco, a maior prevalência foram dois 
comportamentos (40.8% dos estudantes). Conclusões: Os jovens desse estudo, com idades menores ou iguais 
a 19 anos, que consumiam bebida alcoólica e não consumiam salada, que estavam insatisfeitos com seu corpo 
e que apresentaram IMC de “risco”, apresentaram mais chances de desenvolver baixos níveis de atividade 
física, indicando a necessidade de ações e políticas públicas voltadas a esse público. 

Palavras-Chave: Adolescentes; Comportamentos de Risco; Escola Pública; Nordeste Brasileiro; IDH.  
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Motivação para a Atividade Física e Desportiva 
João Moreno1, Vyacheslav Shysh1, João Peres1, Pedro Augusto1, Inês Martins1, Vitor 
Ferreira1, Nuno Januário1 
 
1Faculdade de Motricidade Humana- Universidade de Lisboa 
 

Introdução/Objetivos: Conhecer os motivos que levam as populações a serem fisicamente ativas, é um ponto 
de partida para entender a sua motivação, sendo o conhecimento das motivações dos praticantes essencial 
para a intervenção do profissional desta área (Paim & Pereira, 2004). O presente estudo pretendeu estudar a 
relação entre os motivos para a prática desportiva e algumas características dos praticantes, como o nível de 
escolaridade, género, idade e a frequência de prática de atividade física. Métodos: A amostra do presente 
estudo foi constituída por 462 alunos portugueses (240 do género feminino e 222 do género masculino, com 
idades entre os 11 e os 19 anos). Os dados foram obtidos através da aplicação do Questionário de Motivações 
para as Atividades Desportiva s-QMAD (Frias & Serpa, 1991). Foram usados seis fatores previamente 
estudados e validados por Januário et al., (2012). Recorreu-se ao software SPSS 27 para fazer a análise 
estatística descritiva e inferencial das variáveis (teste T para amostras independentes). Utilizou-se ainda a 
Correlação de Spearman. Resultados: Os fatores mais valorizados foram a Aprendizagem técnica/fitness, 
trabalho em equipa e socialização, enquanto o fator menos valorizados foi o estatuto.  As comparações 
realizadas permitiram identificar diferenças estatisticamente significativas em função do género e do nível de 
escolaridade. Verificou-se uma correlação estatisticamente significativa em alguns fatores considerando com 
a idade dos alunos e a frequência de prática por semana. Verificou-se que quanto maior o número de dias de 
prática por semana, maior é a importância que os jovens atribuem a fatores como a Estatuto, Aprendizagem 
técnica/fitness, Influência extrínseca e Trabalho de equipa. Conclusões: A motivação para a atividade física e 
desportiva é diferenciada considerando algumas das características demográficas dos praticantes, 
nomeadamente, o género, a idade, o nível de escolaridade e a frequência de prática por semana. 

Palavras-Chave: Motivação; Desporto; Atividade Física; Frequência; Idade; Género.  
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Pedagogia do Esporte e sua Verticalização via Política de Formação em Gestão do 
Esporte e do Lazer no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte- Ifrn 
Marta Souza¹ Lenina Silva² Kadydja Chagas³ 
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IFRN) / martamariane.s@outlook.com 2Doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio 
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Pós Doutoranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (PPGEP-IFRN) e Professora do 
Programa de Pós-Graduação em Uso Sustentável de Recursos Naturais (PPgUSRN-IFRN) / 
kadydja.chagas@ifrn.edu.br 

Objetivou-se, nessa pesquisa, analisar a inserção da pedagogia do esporte nos currículos dos cursos de Gestão 
do Esporte e do Lazer, no Instituto Federal do Rio grande do Norte- IFRN, pelo viés da política que 
promoveu sua verticalização, em nível de graduação e pós-graduação lato sensu. O percurso metodológico 
ancorou-se em um estudo comparativo que buscou similitudes e diferenças existentes entre esse componente 
curricular em cada modalidade de ensino. Para tanto, a pesquisa analisou os currículos do Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer e da especialização em Programas e Projetos de Esporte e de 
Lazer na Escola, ofertados no Campus Natal-Cidade Alta. Para a coleta de dados, nos utilizamos de 
investigação documental pelo acesso ao acervo dos dois Projetos Político-Pedagógicos dos Cursos e dos 
respectivos planos de ensino referentes à disciplina, disponível na internet em domínio público. Os resultados 
demonstram como a Pedagogia do Esporte se organiza no âmbito das propostas de ensino para a educação 
superior no IFRN - nas peculiaridades de cada curso, e denotam foco para a abordagem das práticas de lazer 
relacionadas ao interesse físico-desportivo. Na graduação, observou-se uma aproximação ao legado 
procedimental, destinado à construção das práticas, e associações sobre as questões metodológicas da 
Pedagogia do Esporte aplicada. Já no curso de especialização, verificou-se uma concepção mais crítico-
reflexiva, versando sobre o entendimento desse componente enquanto elemento da cultura corporal, com 
vistas à pluralidade de conhecimentos necessários para a atuação como gestor. Conclui-se que, a 
característica da política de formação mostrou-se na configuração das ofertas que corroboram a 
verticalização do ensino proposta na legislação da educação brasileira vigente, que visa proporcionar uma 
carreira estruturada em fases de aprendizagens condizentes com as necessidades do profissional de gestão do 
esporte e do lazer pela apropriação de conhecimentos que possibilitem sua atuação em variados espaços 
profissionais. 

Palavras-Chave: Pedagogia do Esporte; Instituto Federal do Rio Grande do Norte; Componentes 
curriculares; Política de Formação. 
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Laboratório de Atividades Rítmicas Expressivas na Universidade da Madeira - 
(LabARE) 
Ana Luísa Correia1; Élvio Gouveia1,3,4; Ana Rodrigues1; Ricardo Alves1; Hélio Antunes1; 
Hélder Lopes1,2 
 

1Departamento de Educação Física e Desporto, Faculdade Ciências Sociais, Universidade da   Madeira, 
Portugal 2Centro de Investigação em Desporto Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD) 
3LARSYS/Instituto de Tecnologias Interativas 4Centro para o Estudo Interdisciplinar da Gerontologia e 
Vulnerabilidades, Universidade de Genebra, Suíça  

Reconhecendo a pertinência das Atividades Rítmicas Expressivas (ARE) em diversos domínios da expressão 
motora e contextos da atividade humana, o Departamento de Educação Física e Desporto da Universidade da 
Madeira aprovou a criação do Laboratório de Atividades Rítmicas Expressivas (LabARE) para responder aos 
desafios existentes na pesquisa, identificação, recolha, sistematização, monitorização, divulgação, promoção 
e formação, no âmbito das ARE. O LabARE tem por objetivos: 1 - Desenvolver investigação para a 
caracterização e estudo da eficácia da utilização das ARE (s) em diversos contextos e aplicações; 2 - 
Organizar uma base de dados para registar as diferentes danças do Património Regional; 3 - Propor 
estratégias didáticas adequadas a diferentes contextos e populações alvo. O LabARE implementa estratégias 
diferenciadas de acordo com os contextos expressivos: 1- Pesquisa e análise de informação credível no 
âmbito das ARE; 2- Registo das danças regionais, com uma sistematização que permita uma 
homogeneização adequada na terminologia empregue pelos diferentes agentes; 3 - Criação de material 
didático diversificado ajustado às necessidades de diferentes públicos-alvo e contextos; 4 - Estabelecimento 
de parcerias, com Instituições Educativas, Socioculturais e Desportivas; 5 - Propostas de projetos de I&DT 
na área das ARE, caracterizando a eficácia da sua utilização em diferentes contextos: Saúde, Educação, 
Turismo, Lazer e Recreação e Cultura. O trabalho desenvolvido no LabARE, tem impacto transversal e 
abrangente em diversos contextos: Educativo/Formativo - âmbito curricular e extra-curricular, numa 
perspetiva formativa inicial e contínua; Turismo/Recreação - preservação conservação do Património 
Cultural, na sua expressão dançada; Investigação - monitorização, registo e análise da solicitação metabólica 
do movimento dançado, criação de programas interativos com modelos reais e virtuais, estudos 
experimentais utilizando módulos de ARE na base da prescrição do exercício para pessoas com condições 
especiais (i.e., idosos, pessoas com deficits ou problemas degenerativos). O LabARE permite, assim, 
conhecer, compreender e partilhar a pertinência da abordagem das ARE, abrindo inovadoras perspetivas de 
investigação e intervenção.  
 

Palavras-Chave: Laboratório; Atividades Rítmicas Expressivas; Educação, Saúde; Turismo.  
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Caraterização do Perfil de Comunicação Cinésica e Proxémica em Atividades de 
Grupo Distintas: Estudo de Caso 
Mónica Sousa1, Maria Brito1, Susana Alves1,2 

 
1Escola Superior de Desporto de Rio Maior – Instituto Politécnico de Santarém 2Centro de Investigação em 
Qualidade de Vida (CIEQV)  
 
No contexto do ensino das atividades físico-desportivas a diferença entre professores, técnicos e instrutores 
com e sem sucesso está frequentemente associada com a eficácia do processo comunicativo. Este processo 
comunicativo assume características próprias no que se refere ao ensino das atividades de grupo de Fitness, já 
que o instrutor geralmente adota um estilo de ensino por comando, realizando os exercícios em simultâneo 
com os alunos, onde por vezes as condições acústicas dificultarem a comunicação verbal (e.g., música alta e 
rápida; muitos alunos; salas grandes) e onde a deslocação pelo espaço e a proximidade física e emocional 
com os praticantes são por vezes difíceis de operacionalizar (e.g. salas grandes; vários praticantes) importa 
compreender como os instrutores se adaptam às características das atividades e como comunicam em termos 
cinésicos (i.e., gestos das mãos, antebraços e braços) e proxémicos (i.e., uso do espaço). Este estudo pretende 
caracterizar o perfil de Comunicação não-verbal cinésica e proxémica de uma instrutora duas atividades de 
grupo de Fitness com características distintas. Foram filmadas duas aulas de grupo distintas (i.e. 
Hidroginástica e Treino funcional) de uma instrutora de Fitness experiente (i.e., 10 anos de experiência 
profissional) com formação superior. Os comportamentos de comunicação cinésicos e proxémicos foram 
codificados com recurso aos sistemas de observação SOCIN-Fitness e SOPROX-Fitness utilizando o 
software LINCE®. Os resultados revelaram diversidade na utilização da comunicação cinésica e proxémica 
tendo sido possível traçar o perfil de comunicação não-verbal da instrutora e um ajuste do perfil de 
comunicação não-verbal em função da atividade. A capacidade de adaptação da comunicação cinésica e 
proxémica por parte dos instrutores ao tipo de atividade e às suas especificidades pode beneficiar o processo 
de ensino-aprendizagem dos praticantes. 
 
Palavras-Chave: Comunicação Não-verbal; Metodologia Observacional; Aulas de grupo; Fitness 
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Comunicação Proxémica dos Instrutores de Fitness Experientes e Inexperientes em 
Contexto Pandémico: Comportamento Observado 
Fabiana Firmino1, José Rodrigues1, 2, Nuno Couto1 & Susana Alves1, 2, 3 
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Vários estudos referem que os aspetos técnicos do ensino nas aulas de grupo de fitness estão associados à 
capacidade de comunicação do instrutor onde a dimensão não-verbal assume um papel importante. Contudo a 
pandemia provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 levou à imposição de normas de distanciamento 
social pela OMS, pelo que importa perceber como os instrutores de aulas de grupo de fitness, na presente 
realidade, usam o seu espaço interpessoal enquanto produto cultural específico e quais as suas estratégias de 
ensino. Participaram neste estudo 6 instrutores de Fitness divididos em dois grupos em função da sua 
experiência profissional: instrutores experientes (n = 3); instrutores inexperientes (n = 3). As aulas de grupo 
foram filmadas e os comportamentos proxémicos dos instrutores foram codificados com recurso ao Sistema 
de Observação da Comunicação Proxémica - Fitness (SOPROX-Fitness). Para comparar os dois grupos 
aplicou-se o teste estatístico não paramétrico de U de Mann-Whitney (p ≤ 0.05). Os resultados obtidos 
revelaram um perfil de comunicação proxémica em ambos os grupos com algumas diferenças no uso do 
espaço por parte dos instrutores não sendo essas diferenças estatisticamente significativas. Atualmente, em 
resposta ao controlo pandémico, foram surgindo novas formas de organização do espaço em atividades de 
grupo e uma possível padronização da atuação profissional como forma de controlo do risco de transmissão 
da doença. 
 

Palavras-Chave: Comunicação Não-verbal; Metodologia Observacional; Fitness.  
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A pandemia COVID-19 e os confinamentos associados tornaram premente a análise de variáveis 
psicossociais em praticantes de exercício físico. De facto, considerando o fecho dos ginásios, torna-se 
importante avaliar a (in)satisfação com a imagem corporal e os níveis de ansiedade associados. O objetivo do 
presente trabalho foi caracterizar os níveis de (in)satisfação com a imagem corporal e a ansiedade em 
utilizadores de ginásio com e sem apoio de personal trainer (PT) durante o segundo confinamento imposto 
pela COVID-19. Foi aplicado um questionário online a uma amostra de 101 praticantes (34.66±13.42 anos; 
71,3% mulheres e 28,7% homens) que englobou a Escala de silhuetas Sorensen e Stunkard e o State-Trait 
Anxiety Inventory, para avaliação dos níveis de ansiedade. Não foram encontradas diferenças entre os grupos 
com PT e sem PT na ansiedade-estado e na (ins)satisfação com a imagem corporal. Entre os géneros 
encontraram-se diferenças na ansiedade-estado (t = -2.196; p < .05; d = -0.480). A correlação bivariada entre 
as variáveis ansiedade-estado e (ins)satisfação com a imagem corporal foi significativa no grupo com PT (r = 
0.619). Os resultados deste estudo sugerem que existe insatisfação com a imagem corporal nos praticantes de 
fitness, pelo que a (ins)satisfação com a imagem corporal deverá merecer a atenção por parte de 
investigadores e profissionais desta área. As diferenças nos níveis de ansiedade-estado entre géneros 
acompanham os resultados de outros estudos efetuados durante o período de confinamento, estando presentes 
também em praticantes e utentes de ginásio. As diferenças entre género na ansiedade-estado devem ser tidas 
em consideração por investigadores e profissionais do exercício em períodos sem interação física com os 
praticantes. A relação entre (in)satisfação com a imagem corporal, a ansiedade e a necessidade de 
acompanhamento personalizado também deverá ser explorada. Estudos futuros devem estender a análise a 
outros grupos de prática. 
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Introdução: Este estudo tem como objetivo caracterizar a perceção dos treinadores personalizados (PTs) 
acerca da sua forma de atuar com os seus praticantes antes e após a pandemia COVID-19. 
Metodologia: Para tal foram entrevistados 10 PTs na área do fitness. As entrevistas, compostas por um guião 
com 4 perguntas abertas, foram gravadas em vídeo, tendo depois o texto sido transcrito e se procedido à 
análise de conteúdo, com criação de categorias por tema das perguntas. Resultados/conclusões: Em termos de 
serviço presencial antes da pandemia COVID-19, os PTs referiram que a sua atuação se baseava 
essencialmente na intervenção direta com o cliente, corrigindo, com toque, e motivando, para além de 
avaliar, planear e prescrever, focando-se nas necessidades do cliente e individualizando, com um serviço 
seguro, de mais fácil aplicabilidade e diferenciado. Ao nível do que foi alterado na atuação após a pandemia, 
os PTs identificaram o uso do online, domicílio e outdoor, o distanciamento e falta de empatia, dificuldade na 
correção, e falta de tocar, tendo passado a explorar mais a comunicação não-verbal, a capacidade de 
adaptação, e o desinfetar, medidas de proteção e restrições no serviço. Como aspetos positivos da nova 
realidade os PTs referiram o online, a adaptação, a entreajuda dos PTs, o uso da comunicação não-verbal, 
menos gastos e menos cansaço, maior proximidade e afluência. Quanto aos aspetos negativos da nova 
realidade, os PTs identificaram a falta de toque, feedback mais verbal, a necessidade de desinfetar, usar 
máscara, insegurança, menor empatia e proximidade, falta de material, falta de presencial e de qualidade nas 
ligações online. Concluímos que os PTs adaptaram a sua forma de atuar, apesar das dificuldades trazidas pela 
pandemia COVID-19, e, apesar dos aspetos negativos inerentes, foram encontrados também aspetos positivos 
nesta nova forma de atuação que se expandiu mais a novos contextos. 
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Introdução: O online é um contexto de aulas de fitness, que, derivado da pandemia COVID-19, passou a ser 
abruptamente frequentemente utilizado pelos instrutores. O presente estudo de caso teve como objetivo 
conhecer a perceção e a preferência dos praticantes acerca da qualidade de uma instrutora da atividade de 
grupo de Pilates que passou a atuar online, verificando a congruência entre ambas. Existindo maior 
congruência entre a perceção e a preferência, à partida os praticantes estarão mais satisfeitos com a 
intervenção da instrutora. Metodologia: O questionário Qualidade do Instrutor de Fitness - Atividades de 
Grupo (QIF-AG; Campos, Simões & Franco, 2016) foi aplicado online, a uma amostra de 37 praticantes 
femininas de Pilates online, com idades entre os 27 e os 65 anos, de uma instrutora do Essenz Body & Mind 
Studio, na Ilha Terceira. Este questionário apresenta 25 indicadores da qualidade dos instrutores em aulas de 
grupo de fitness. Para cada uma das versões do questionário, nomeadamente perceção e preferência, foi 
utilizada uma escala de likert de 7 níveis: 1 discordo totalmente; 7 concordo totalmente. Para cada indicador, 
foi calculada a frequência relativa de cada nível e a congruência entre a perceção e a preferência. 
Resultados/Conclusão: A maioria das praticantes respondeu o nível 7 em todos os indicadores, sendo que, na 
versão perceção em 16 deles existiu também uma pequena percentagem no nível 6 e em 9 no nível 5 e 6, o 
que revela uma elevada qualidade percebida, e na versão preferência em 13 indicadores existiu uma pequena 
percentagem no nível 6 e em 12 no nível 5 e 6. Embora tenha existindo uma elevada congruência entre a 
perceção e a preferência dos praticantes acerca dos indicadores de qualidade da instrutora de Pilates online, 
verificou-se uma menor congruência na Adequabilidade, Dinamismo, Formação e Disponibilidade, pelo que 
estes serão alguns aspetos que devem ser levados em conta para melhorar na intervenção, no sentido de 
promover a satisfação dos praticantes neste contexto. 
 
Palavras-Chave: Qualidade; Instrutor de Fitness; Online; Pilates.  
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Introdução: A intervenção pedagógica do instrutor de fitness contribui para a satisfação dos praticantes e 
consequentemente para a sua adesão à prática de exercício. O objetivo deste estudo foi analisar a opinião dos 
praticantes, de aulas de grupo de atividades pré-coreografadas de treino de resistência muscular (ginástica 
localizada), acerca do impacto que os vários comportamentos pedagógicos do instrutor têm na sua satisfação 
com o instrutor. Metodologia: O questionário Comportamento do Instrutor de Fitness (Q-CIF) foi aplicado 
online a 157 praticantes de aulas de grupo de atividades pré-coreografadas de treino de resistência muscular 
(86% do género feminino; média de idades: 38±10,7 anos; 9% com experiência prática inferior a 6 meses). 
Foi utilizada uma escala de Likert de 7 níveis sobre o impacto de cada um dos 32 comportamentos na 
satisfação dos praticantes com o instrutor: 1 – impacto totalmente negativo na satisfação; 7 – impacto 
totalmente positivo na satisfação. Resultados/conclusões: Na opinião dos praticantes, os comportamentos 
pedagógicos dos instrutores, em aulas de grupo de atividades pré-coreografadas de treino de resistência 
muscular, que mais impacto positivo têm na satisfação são: demonstração complementada com informação 
verbal/gestual; encorajamento estando o instrutor a fazer exercício com os praticantes; informação estando o 
instrutor a fazer exercício. Os com impacto mais negativo na satisfação são: demonstração sem informação 
complementar; foco exclusivo no próprio treino físico do instrutor; comportamentos de repreensão e 
desagrado; comportamentos que não se centrem na classe e que foquem a atenção do instrutor para elementos 
exteriores à classe. 
Em conclusão, os resultados do estudo confirmam a importância da intervenção pedagógica do instrutor de 
fitness para a satisfação dos praticantes de aulas de grupo de atividades pré-coreografadas de treino de 
resistência muscular. Foram identificados vários comportamentos pedagógicos que, na opinião dos 
praticantes, tem mais impacto positivo na sua satisfação com o instrutor, e que por isso poderá ser 
recomendada a sua utilização. Em sentido inverso poder-se-á desaconselhar a utilização dos comportamentos 
pedagógicos dos instrutores que revelaram impacto negativo na satisfação dos praticantes. 
 
Palavras-Chave: Comportamento Pedagógicos; Instrutores de Fitness; Satisfação; Aulas de Grupo Pré-
coreografadas; Resistência Muscular.  
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Proposta Tecnológica de Monitorização do Ensino-Aprendizagem nas Técnicas de 
Golfe  
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O golfe é talvez, dos desportos, em que os praticantes mais podem usar tecnologia no decurso do treino ou da 
competição. Hoje, no desporto moderno, consegue-se receber avaliações em tempo real sobre determinada 
maneira de atuar, e, se necessário, corrigir erros técnicos, sendo cada vez mais preponderante para o 
praticante receber feedback em tempo real sobre a sua performance. HWANG et al. (2019) declaram que à 
medida que o golfe fica mais popular, o interesse na análise e correção da postura do movimento do golfe 
aumenta. O movimento da tacada é chamado de “golf swing”, considerado como um dos movimentos mais 
difíceis entre vários desportos (ROTELLA e CULLEN, 2004; MARRIOTT, NILSSON e SIRAK, 2007). 
Assim, o objetivo deste trabalho consiste em desenvolver uma proposta tecnológica de monitorização da 
evolução das técnicas de golfe, nomeadamente nas pancadas longas e no movimento de “swing”, com 
utilização de dois instrumentos tecnológicos, o “Flight Scope” e “Bushnell”, que se complementam, 
aplicados também a situações de animação turístico desportiva em resorts com condições para a prática desta 
modalidade desportiva. Não existem muitos estudos nesta área em português, mas um dos mais recentes: “A 
influência da tecnologia no golfe – um estudo comparativo ao longo de duas gerações”, de Au-Yong 
Oliveira, em que um equipamento mais moderno o TrackMan, de apoio ao treino, foi visto como sendo parte 
integrante do mesmo, por jovens jogadoras de competição, tem uma aplicação diferente desta proposta, por a 
tecnologia ser menos dispendiosa e estar direcionada para jogadores de recreação que praticam a modalidade 
em contexto de lazer, ainda assim conclui com relativa facilidade que a utilização de equipamento 
tecnológico numa modalidade tão exigente tecnicamente não pode nem deve ser negligenciada, uma vez que 
se constitui como uma poderosa ferramenta de progressão técnica dos praticantes. Na utilização das duas 
tecnologias que proponho, aplicadas ao contexto recreativo podem ser criados testes personalizados com a 
escolha do número de pancadas que o praticante quer executar, a escolha das distâncias dessas mesmas 
pancadas e a possibilidade de optar por bater as bolas por ordem crescente, decrescente ou aleatória dos 
tacos, de acordo com o objetivo para o treino do controlo de distâncias. O “Flight Scope” dá ainda, a 
possibilidade, do praticante receber um relatório com a imagem gráfica da sua performance e inúmeras 
informações, entre as principais estão: a pontuação total, a pontuação para cada distância, a distância média 
do alvo, precisão das tacadas, detalhes de cada uma das distâncias. Através deste trabalho, verifica-se que o 
uso dos instrumentos tecnológicos “Flight Scope” e “Bushnell”, em contexto de treino ou animação 
desportiva, são adequados ao objetivo dos potenciais frequentadores dos resorts, por serem os mais acessíveis 
e adequados ao objetivo da visualização e interiorização daquilo que o praticante faz ou pode fazer para 
melhorar a sua performance, em aspetos particulares das pancadas longas do golfe, em especial no 
movimento de “swing”. 
 
Palavras-Chave: Golfe; Tecnologia; Eficiência Técnica; Feedback; Swing; Turismo Desportivo.  
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Condicionantes nas aulas de natação para crianças durante a pandemia de Covid19 
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Questões de segurança relacionadas com a utilização das piscinas surgiram durante o confinamento, 
aumentando as preocupações sobre como e quando reabrir piscinas e como otimizar a sua gestão enquanto o 
Covid-19 circula na população. Os professores tiveram de ajustar as suas metodologias, os seus planeamentos 
e os seus equipamentos para que pudessem conduzir as sessões de natação com toda a segurança que estes 
tempos de pandemia impõem. É de grande importância manter o cumprimento das normas e recomendações 
feitas pela Direção Geral de Saúde (DGS), no que toca ao distanciamento e/ou utilização de máscara ou 
viseira facial. Pretende-se com este estudo reunir e analisar informações relativamente àquelas que foram as 
adaptações necessárias nas aulas de natação para crianças entre os 3 e os 7 anos. Foi aplicado um 
questionário dirigido aos professores de natação. Recebemos 86 questionários válidos que integram a nossa 
amostra.  Podemos verificar que 37.2% dos professores/as usam viseira de proteção facial na água e 68.6% 
usam máscara de proteção facial. Pouco mais de 30% fez adaptações ao nível do plano da aula e que 15.1% 
dos professores não utilizam material didático. No que diz respeito à necessidade de distanciamento entre 
professor/aluno e entre alunos, 38% afirmaram que passaram a dar a aula fora de água. Os professores que 
permanecem na água indicam que tentam evitar o toque ou mantém os alunos separados e fazem trabalho 
individualizado. Julgamos necessário e pertinente o acompanhamento e monitorização das consequências que 
estas adaptações poderão ter no desenvolvimento e aquisição da competência aquática das crianças. 
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Introdução: De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os afogamentos são a terceira causa de morte 
acidental em todo o mundo. Estima-se que sejam responsáveis pela perda de 372 mil vidas todos os anos, 
totalizando cerca de 42 mortes por hora. Em Portugal, os dados do Observatório do Afogamento da 
Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores (FEPONS) revelam que só no primeiro semestre de 2020 
morreram 64 pessoas afogadas, mais 20 do que no mesmo período em 2019. Objetivo: A evolução 
tecnológica em que vivemos, podem tornar a atividade de Stand Up Paddle mais segura. Nesta área, 
encontramos dois dispositivos, um colar e uma bracelete salva-vidas, com características específicas que 
iremos procurar evidenciar e com isso salvar vidas. Metodologia: Na pesquisa feita a dispositivos de 
salvamento, com destaque aos desportos náuticos, encontramos dois dispositivos de salvamento. As suas 
especificidades merecem atenção uma vez que, modalidades como o SUP estão em franco desenvolvimento. 
Resultados: O colar salva-vidas, ativa-se, em situações de inconsciência, imobilidade, ataques de pânico, 
convulsões e apneia, pressionando o botão de pânico manual ou gritando debaixo de água. O sistema lança 
depois um sinal SOS para as autoridades de segurança. A bracelete salva vidas, após a sua ativação demora 1 
a 2 segundos a encher através de uma pequena garrafa de CO2 que, pode ser substituída e tem a capacidade 
de suportar até 120 kg de peso. Conclusão: Ambos equipamentos refletem uma importância fulcral naquilo 
que é a mitigação do perigo e manutenção da segurança. Na nossa opinião o colar salva vidas tem a vantagem 
de garantir um posicionamento da vítima com as vias aéreas desobstruídas, porém, o preço da bracelete é 
altamente competitivo aquando comparado ao colar. Naturalmente que o fator de preço não se deve 
considerar quando estão em jogo vidas humanas. 

Palavras-Chave: Dispositivo; Salva Vidas; Afogamentos; Segurança aquática; Inovação tecnológica.  
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A lei de Fitts estabelece a relação entre tempo, amplitude e precisão do movimento. É associada à 
coordenação motora fina e à óculo-manual, fundamental para aprendizagens e para o sucesso nas atividades 
de vida diária. O objetivo deste estudo foi averiguar a existência de diferenças entre crianças (destrímanas, 
1ºCiclo do Ensino Básico, 9.20±1.25 anos, 9 rapazes e 3 raparigas), população adulta em geral (destrímanos, 
32.81±12.20 anos, 8 homens, 8 mulheres) e população adulta com dificuldade intelectual e desenvolvimental 
(DID) (destrímanos, 32.14±8.93 anos, 10 homens, 11 mulheres), numa tarefa de pontilhação alternada de 
Fitts (índice de dificuldade 2, alvos com largura de 2 cm e afastados 4 cm entre si). Foi verificada a 
normalidade e homogeneidade dos resultados. As diferenças entre grupos foram verificadas através de uma 
Anova de uma via e o equivalente não paramétrico Kruskal-Wallis e as correlações pelo coeficiente de 
correlação de Pearson e Spearman, para p<0.05. Verificou-se a existência de diferenças significativas entre 
os grupos, tanto na tarefa realizada com a mão preferida (p<0.001) como na realizada com a não preferida 
(p<0.001), apresentando a população adulta em geral melhores resultados. Nos três grupos, os resultados 
obtidos com a mão preferida foram significativamente superiores aos obtidos com a mão não preferida. Os 
resultados obtidos com a mão preferida correlacionaram-se de forma forte com os obtidos com a não 
preferida, tanto em crianças (r=0.817, p=0.001), como na população adulta em geral (r=0.889, p<0.001) e de 
forma moderada no grupo de população adulta com DID (r=0.669, p=0.001). Este estudo mostra a margem 
de progressão de controlo/coordenação motora óculo-manual existente nas crianças e o défice que existe nos 
indivíduos com DID, comprometendo o desempenho nas tarefas de vida diária. Salienta-se a importância da 
utilização de estratégias de formação eficazes e adequadas nestes dois grupos, atuando como facilitador no 
processo de aprendizagem. 
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Introdução: O modelo de ensino no Stand Up Paddle (SUP) constitui uma etapa fundamental na formação das 
competências dos agentes de ensino para o processo de aprendizagem em SUP. Ensinar e aperfeiçoar as 
técnicas de SUP são atos pedagógicos que decorrem do processo ensino/aprendizagem da competência dos 
agentes de ensino. Objetivo: Apresentar uma proposta metodológica que promova e desenvolva as 
habilidades básicas, de forma a adquirir as destrezas físicas inerentes ao ensino do SUP. Método: Após 
pesquisa literária, identificamos propostas pedagógicas e exercícios de referência, selecionando um conjunto 
de exercícios similares e junto de experts validamos a metodologia apresentada, aplicada a uma amostra de 
praticantes com pouca experiência. Resultados: O modelo de ensino das habilidades básicas e posteriormente 
as específicas em SUP resulta de um processo de aprendizagem que permite construir um repertório motor de 
movimentos, de forma sequenciada e organizada de forma a adquirir o gesto na sua globalidade. A proposta 
apresentada possui um conjunto de exercícios que após a sua aplicação em contexto controlado e após 
avaliação final da amostra, identificou-se melhorias na técnica e no rendimento. Os exercícios podem ser 
aplicados em contexto de formação inicial ou intermédia, refletidos na literatura, com ajustes, devido a sua 
utilização pelos pares, durante o seu processo de ensino aprendizagem realizado aos longo do percurso 
profissional. Conclusões: Neste sentido, procuramos dar uma resposta aos problemas que os agentes de 
ensino se deparam quotidianamente durante o processo de aquisição e desenvolvimento das aprendizagens 
motoras e físicas durante a aquisição das técnicas em SUP. Efetivamente o agente de ensino adapta os seus 
recursos aos diferentes meios e métodos. Ajustando o seu modelo pedagógico ao nível e limitações dos 
praticantes. 
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Com esta comunicação pretendemos apresentar alguns resultados de uma investigação em sociologia do 
desporto. Está centrada na compreensão das condições de acesso na prática desportiva, nomeadamente do 
judo e do aikido. O judo presta-se à explicitação do que se entende por “norma desportiva”. A situação de 
entrada na disciplina e a conquista das graduações permitem compreender as modalidades de socialização 
desportiva. É um desporto codificado, cujo acesso e a apropriação passam pela aceitação e incorporação de 
maneiras de ser e de fazer convencionais, ao nível do vestuário, dos rituais e da linguagem. O aikido, prática 
não competitiva, assumiu um lugar importante na Europa, mas para alguns instrutores avançados na prática 
ele ainda continua a ser uma “arte misteriosa”. Ao contrário do judo, no aikido prevalece uma vaga 
sentimental anticompetitiva, rejeitando-se o desporto, tendo em vista a medalha. O aikido coloca a tónica na 
“arte corporal”. Ele propõe a quem o pratica regularmente uma regra de vida moral e física. Para os 
praticantes, e seguindo a vontade extrema do seu fundador, “é uma arte de paz”. Reivindica-se uma “ética do 
combatente”, uma “ética cavalheiresca”. Em termos metodológicos, no aprofundamento do nosso objeto de 
estudo, delimitámos o objeto empírico aos treinadores de judo e aikido em Portugal, na época desportiva 
2018/2020. Apoiamo-nos nos dados de um inquérito por questionário aplicado aos treinadores e na realização 
de entrevistas semi-diretivas aos praticantes. Resultados apurados, até ao momento, permitem verificar que as 
condições de acesso à prática desportiva para o judo e para o aikido são semelhantes, mas os objetivos 
prosseguidos são diferentes. Em termos de conclusão, é de referir que cada disciplina é definida por um 
nomos particular, um princípio de visão e divisão e um princípio de construção da realidade objetiva. 
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Importância das Competências Profissionais entre Treinadores e Selecionadores 
Grau 2 – PNFT 
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A análise das práticas, condutas e importâncias dadas a diferentes variáveis desportivas entre Treinadores e 
Selecionadores, permite-nos ter a noção de que a reflexão crítica deverá ser produzida, não apenas, por 
aqueles que analisam externamente as realidades, mas, sobretudo, por quem está por dentro da mesma, de 
modo que se articulem opções coerentes com as modificações qualitativas que se pretendem promover na 
formação de Treinadores e Selecionadores de Futebol. Foram realizadas 8 entrevistas (4 treinadores e 4 
selecionadores), com média de idades 35.6 anos e desvio padrão de 8.2 anos, seguindo um guião composto 
por 5 partes: a Caracterização pessoal e socioprofissional, a Importância dada pelos entrevistados às 
Competências: “Saber-Saber, “Saberes-Fazer” e “Saberes-Ser”. Com este estudo pretendeu-se caracterizar o 
perfil de competências demonstradas pelos treinadores e selecionadores e perceber quais são as suas 
convergências e divergências. Através dos resultados obtidos podemos refletir acerca da formação dos 
Treinadores e das competências profissionais que estes sentem que são as mais importantes. Devido ao 
número reduzido de entrevistados, não podemos generalizar os dados obtidos, porém foi possível observar 
que ambos os grupos atribuíram relativa importância aos diversos “Saberes”, todavia foram os selecionadores 
que apresentaram resultados mais elevados, referindo (65.9%) dos itens do (PNFT). Observou-se ainda que o 
“Saber” onde os Selecionadores apresentaram maiores resultados foi o “Saber Fazer” (68.1%), enquanto nos 
Treinadores foi o “Saber-Ser” (63.8%). 

Palavras-Chave: Competências Profissionais; Futebol; Formação; Treinadores; Selecionadores. 
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Os modelos de formação de treinadores no desporto e os diferentes graus, é um tema que tem estado na 
ribalta devido aos acontecimentos que o futebol profissional tem trazido para a os meios de comunicação. 
Também as diferenças com outros modelos de formação, já existentes em outros países provoca interesse por 
parte dos treinadores em evoluir o que está neste momento a ser utilizado. Para este desenvolvimento têm de 
ser ouvidos os treinadores, assim sendo, neste trabalho foram entrevistados 12 Treinadores Grau II (6 futebol 
masculino e 6 futebol feminino), com média de idades de 35 anos, e desvio padrão 8,9. Aplicou-se um guião 
da opinião sobre as competências profissionais a treinadores Grau II, com intuito de analisar as dimensões 
dos “Saberes-Saber”, “Saberes-Fazer“ e “Saberes-Ser” do referencial de formação geral dos treinadores Grau 
II e encontrar diferenças nas competências para o contexto. Os resultados obtidos sugerem que não existem 
diferenças na perceção dos treinadores em relação às competências definidas no PNT comparando os 
diferentes contextos, mas observando-se, no entanto, maior ênfase nos “saberes ser” relacionados com 
valorização dos estilos de comunicação adaptáveis às circunstâncias pelos treinadores no futebol feminino. 

Palavras-Chave: Formação de Treinadores, Modelos de Formação, Competências Profissionais, Futebol 
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Capturing the interplay between training and competition: A process-oriented 
approach to research designs 
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Introduction: Despite the long-standing premise that competitive performance data should inform 
performance preparation (training designs), researchers tend to investigate athlete performance behaviours 
that emerge in competition and practice separately. Analyses of performance in training or competition 
environments tend to adopt a product-oriented perspective, typically ignoring pedagogical and didactical 
processes underpinning functional achievement of performance goals (i.e., the how and why of performance 
evolution). To advance understanding of sport pedagogy and athlete performance development a different 
perspective is needed: a radical transition which may require modifications to current applied research 
designs and scientific paradigms. Aims: This critical research note aimed: First, to outline the relevance of 
integrating training and competition data. Second, to suggest sophisticated research designs that enable 
contextualised monitoring, exploration, and in-depth explanations of the pedagogical processes underlying 
sport performance and athlete development. Third, to highlight the role of experiential knowledge of coaches 
in bridging practice and theory. Methods: Based on ecological dynamics framework, which integrates 
principles of ecological psychology, dynamical systems theory, and complex sciences we articulate, in a 
critical fashion, how sport performance has been investigated, and what needs to be rethought in future 
research avenues. Findings: Explicitly, we endorse the integration of nonlinear performance metrics with 
robust and linear statistical methods within action-research designs. A key suggestion is that the development 
and implementation of an informationally-regulated competition-coach-training triad should be thoroughly 
investigated in future research. Further, use of mixed-methods research, combined with action-research 
designs, may improve contextual understanding of the effectiveness of planned modifications to coaching 
practice over time. This innovative research approach will allow applied scientists to record and analyse data 
on competitive performance and athlete development, quantitatively and qualitatively, through exploring 
perceptions of coach and athletes. Such a complementary approach integrates experiential and empirical 
knowledge ongoingly to bridge the gap between theory and practice. 

Palavras-Chave: Sport Pedagogy; Process-oriented Approach; Coach and Athlete Experiential Knowledge; 
Action-based Research Designs; Athlete Development.  
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Inventário de Habilidades Táticas (Tacsis): tradução, análise fatorial e medidas de 
consistência interna em amostras independentes 
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As ações táticas, incluído aquelas que acontecem com o portador da bola dependem, em grande medida, do 
posicionamento e das relações entre jogadores da mesma equipa e com os adversários.  Acreditando que as 
habilidades cognitivas aplicadas aos jogos desportivos possuem características declarativas e procedimentais, 
Elferink-Gemser et al. (2004) propuseram um inventário de habilidades táticas no desporto (TACSIS). Para 
obter uma versão portuguesa, o enunciado original foi traduzido por dois técnicos de tradução linguística e, 
em paralelo, por dois doutorados em ciências do desporto com estudos realizados no Reino Unido e Estados 
Unidos da América, propondo-se quatro formulações em português para cada um dos 34 itens, cabendo 
posteriormente a decisão final sobre a escolha da melhor proposta a dois peritos, doutorados e docentes 
universitários em unidades curriculares atinentes à Pedagogia do Desporto. O TACSIS-P (versão portuguesa) 
foi aplicado a duas amostras independentes, uma de 214 jogadores de basquetebol (175 masculinos; 39 
feminino; idade: 15.6±1.4 anos) tendo sido possível extrair quatro fatores (dois itens, 17 e 28, apresentaram 
carga fatorial <0.40; os itens 3, 7 e 23 surgiram ambiguamente em mais do que um fator). A agregação de 
quatro fatores foi a seguinte: F1 (itens: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19, 16); F2 (15, 21, 23, 26, 27, 29, 20, 31, 32, 34); 
F3 (18, 19, 20, 22, 24, 25); F4 (11, 12, 13, 14). De forma independente, o instrumento foi aplicado a 221 
basquetebolistas (180 masculinos; 41 feminino; idade: 15.1±1.0 anos) permitindo a determinação 
coeficientes alfa de cronbach para apreciar a consistência interna: F1 (alfa=0.70; items: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10); 
F2 (alfa=0.68; items: 18, 19, 20); F3 (alfa=0.73; items: 21, 23, 30, 32); F4 (alfa=0.64; items: 12, 13, 14), 
tendo sido interpretados como posicionamento e decisão (F1), conhecimento sobre as ações com bola (F2), 
conhecimento sobre os outros (F3), atuação em situações de mudança (F4). Todos os itens foram re-
colocados nos fatores de acordo com a estrutura original. 
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Importância dada às Competências Profissionais entre os Treinadores Experientes e 
os Treinadores Jovens do Futebol Distrital 
José Carvalho Araújo1,2, Renato Fernandes1. 
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A formação de treinadores de futebol é um tema de bastante análise e constante desenvolvimento. Cada vez 
mais o futebol apresenta uma heterogeneidade nos treinadores, seja em termos de experiência como 
treinador, da idade, do contexto de intervenção e, até da prática passada como jogador. Essa heterogeneidade 
poderá ser mais evidente no futebol distrital, uma vez que é a base deste desporto, onde a maioria dos 
jogadores e treinadores começam as suas carreiras. Assim, o futebol distrital pode apresentar um “choque” 
entre idade e experiência dos treinadores., o que leva a diferentes visões e intervenções por parte dos 
mesmos. Portanto, é pertinente analisar a importância que os treinadores (experientes e jovens) deste 
contexto dão às diferentes competências profissionais, para perceber quais as suas convergências e 
divergências. Foram realizadas 40 entrevistas (20 treinadores experientes e 20 treinadores jovens) com média 
de idades de 35.6 anos e desvio padrão de 8.62 anos, seguindo um guião composto por cinco partes: a 
Caracterização pessoal e socioprofissional, a Importância dada pelos entrevistados às Competências: 
“Saberes-Saber”, “Saberes-Fazer” e Saberes-Ser” do PNFT. Observamos que ambos os grupos dão 
importância aos diversos “saberes” porém, são os Treinadores Jovens que apresentam melhores resultados, 
com (51%) dos itens do (PNFT-RCFG). No que diz respeito ao “Saber-Saber” foram os treinadores jovens 
que apresentaram os melhores resultados com 52,7% comparado aos 50% dos treinadores experientes. Já no 
“Saber Fazer” foram os treinadores experientes a apresentarem melhores resultados, com 44,7% comparado 
aos 39,6% dos treinadores jovens. Por fim, no “Saber-Ser” foram de novo os treinadores jovens a 
apresentarem os melhores resultados com 60,6% das referências, comparado aos 55,6% dos treinadores 
experientes. Devido ao número reduzido de entrevistados, não podemos generalizar os dados obtidos, porém 
podemos concluir que ambos os grupos dão relativa importância aos diversos “saberes”, com maior pendor 
para os Treinadores Jovens 
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Auto Perceção das Competências Profissionais nos Treinadores de Futebol – 
Comparação entre os Treinadores de Futebol Masculino e Treinadores de Futebol 
Feminino  
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O futebol feminino tem crescido muito em Portugal nos últimos anos. O crescimento do futebol feminino 
português, seja em termos de atletas, infraestruturas, apoios, patrocínios, visibilidade, leva a que cada vez 
mais existam equipas, competições e tudo o que acarreta o desporto de competição e de rendimento. Os 
treinadores veem no futebol feminino uma área de trabalho, com vista a uma maior notoriedade dentro do 
futebol. Sendo assim é pertinente perceber as diferenças em termos da importância dadas as diversas 
competências profissionais entre os treinadores de futebol masculino e os treinadores de futebol feminino, já 
que a formação base é igual, para duas áreas tão distintas. Foram realizadas 20 entrevistas (10 treinadores de 
futebol masculino e 10 treinadores de futebol feminino com média de idades de 34.1 anos e desvio padrão de 
9.31 anos, seguindo um guião composto por cinco partes: a Caracterização pessoal e socioprofissional, a 
Importância dada pelos entrevistados às Competências: “Saberes-Saber”, “Saberes-Fazer” e Saberes-Ser” do 
PNFT. Observamos que ambos os grupos dão importância aos diversos “saberes” porém, são os treinadores 
de futebol feminino que apresentam melhores resultados, com (60.9%) dos itens do (PNFT-RCFG). No que 
diz respeito ao “Saber-Saber” foram os treinadores de futebol masculino que apresentaram os melhores 
resultados com 67.7% comparado aos 56.15% dos treinadores de futebol feminino. Já no “Saber Fazer” 
foram os treinadores de futebol feminino a apresentarem melhores resultados, com 60% comparado aos 50% 
dos treinadores de futebol masculino. Por fim, no “Saber-Ser” foram de novo os treinadores de futebol 
feminino a apresentarem os melhores resultados com 66.7% das referências, comparado aos 53.3% dos 
treinadores de futebol masculino. Devido ao número reduzido de entrevistados, não podemos generalizar os 
dados obtidos, porém podemos concluir que ambos os grupos dão relativa importância aos diversos 
“saberes”, com maior pendor para os Treinadores de Futebol Feminino. 
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Importância dada às diferentes Competências Profissionais do PNFT entre os 
Treinadores e as Treinadoras de Futebol  
José Carvalho Araújo1,2, Renato Fernandes1. 
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O desenvolvimento da sociedade leva naturalmente, ao desenvolvimento do desporto. Devido a isso, 
atualmente existem cada vez mais mulheres a olharem para a profissão de treinadora, como algo para se fazer 
carreira. Este aumento das treinadoras a frequentarem o curso e a ingressarem nas equipas de futebol leva a 
que muitas questões sejam levantadas, nomeadamente a maneira como elas vêm, sentem e pensam o futebol, 
comparado com os treinadores. Dito isto é, sem dúvida alguma, pertinente analisar a importância que ambos 
os géneros de treinadores dão às diferentes competências profissionais, para perceber as suas divergências e 
as convergências, bem como tentar perceber as razões das mesmas. Foram realizadas 20 entrevistas (10 
treinadores e 10 treinadoras com média de idades de 30.3 anos e desvio padrão de 6.57 anos, seguindo um 
guião composto por cinco partes: a Caracterização pessoal e socioprofissional, a Importância dada pelos 
entrevistados às Competências: “Saberes-Saber”, “Saberes-Fazer” e Saberes-Ser” do PNFT. Observamos que 
os treinadores dão importância a menos de 50% das competências profissionais enquanto as treinadoras 
ultrapassam os 55% dos itens do (PNFT-RCFG). No que diz respeito ao “Saber-Saber” foram os treinadores 
que apresentaram os melhores resultados com 50% comparado aos 49.23% das treinadoras Já no “Saber 
Fazer” foram as treinadoras a apresentarem melhores resultados, com 57.27% comparado aos 47.27% dos 
treinadores. Por fim, no “Saber-Ser” foram de novo as treinadoras a apresentarem os melhores resultados 
com 61.11% das referências, comparado aos 52% dos treinadores. Devido ao número reduzido de 
entrevistados, não podemos generalizar os dados obtidos, porém podemos concluir que as treinadoras dão 
maior importância aos diversos “saberes” do que os treinadores. 
 

Palavras-Chave: Futebol, Formação de Treinadores, Competências Profissionais, Treinador, Treinadora 
 

  



Journal of Sport Pedagogy and Research  7(5) - (2021) 80 
https://doi.org/10.47863/KAUP6758 

Journal of Sport Pedagogy & Research, 7(5), 2021 80 
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O interesse em torno do desenvolvimento de carreiras duplas, nomeadamente no que se refere à conciliação 
do percurso escolar e académico com o desempenho desportivo, tem vindo a emergir e a entrar em discussão 
pública e na ação política, indo ao encontro das recomendações da União Europeia. O reconhecimento de que 
as medidas de apoio ao desenvolvimento do desporto de alto rendimento/seleções nacionais, previstas no DL 
n.º 272/2009, de 1 de outubro, se têm revelado insuficientes para fazer face à prossecução dos objetivos dos 
alunos-atletas, evidencia a necessidade de implementar medidas que visem melhorar e facilitar o ambiente e 
o percurso escolar dos alunos-atletas. O surgimento de novos diplomas legislativos, com o estabelecimento 
do estatuto do estudante atleta do ensino superior e a criação das Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na 
Escola (UAARE), vem preconizar a aplicação de novas medidas que visam reconhecer e valorizar a 
conciliação na carreira dupla. O estudo apresentado tem como principal finalidade conhecer as condições de 
execução das UAARE e averiguar da continuidade dos apoios aí consignados ao nível do ensino superior. 
Desenvolveu-se uma metodologia qualitativa de investigação, recorrendo à análise documental e à entrevista 
como técnicas de recolha de dados. Os resultados apontam melhorias significativas nos apoios e na criação 
de condições para a conciliação da carreira dual dos alunos-atletas do ensino básico e secundário, através das 
UAARE, enquanto que as alterações introduzidas no ensino superior limitar-se-ão ao alargamento do leque 
de estudantes atletas que podem usufruir do respetivo estatuto e à uniformização de um conjunto de direitos 
mínimos facilitadores do acesso à prática desportiva, incentivando à participação em competições em 
contexto desportivo do ensino superior. Conclui-se que as UAARE criaram o suporte estrutural necessário à 
conciliação da carreira dupla, sendo que no ensino superior este continua praticamente inexistente. 

Palavras-Chave: Alto rendimento; Carreira Dupla; Desporto; Estatuto Estudante Atleta; Unidades de Apoio 
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Observação e Análise do Processo Defensivo no Futebol. Padrões defensivos 
associados à recuperação da posse de bola em diferentes contextos de jogo. (Estudo 
de caso com uma equipa amadora - Campeonato de Inatel de Santarém - 2019/2020) 
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Introdução: A Observação, Análise e Interpretação no Futebol tem evoluído exponencialmente nos últimos 
anos. Neste seguimento, existe uma maior necessidade de inserção de equipas técnicas multidisciplinares que 
incluam um observador, com o objetivo de melhorar o rendimento da equipa, e que esta seja bem-sucedida. 
Objetivos: O presente estudo visa identificar um conjunto de ações e comportamentos defensivos que 
favoreçam a recuperação da posse de bola, verificando a forma e a zona da recuperação da bola que estão 
relacionadas com a posterior evolução das sequências ofensivas em diferentes contextos do jogo de futebol. 
Metodologia: Realizou-se uma análise dos dados, onde se verificou e descreveu a frequência e a percentagem 
da frequência das ações em função das variáveis contextuais. De modo a caracterizar a relação entre a direção 
do primeiro passe após a recuperação da posse de bola e as variáveis da performance e do contexto foi 
utilizado o método de regressão logística. Este método permitiu determinar que variáveis da performance e 
do contexto melhor explicariam a direção do primeiro passe. Resultados: Da análise surgiram 833 ações de 
recuperação da posse de bola que foram analisadas em função da qualidade do adversário e do resultado 
momentâneo do jogo. Os resultados revelaram que as ações da equipa no momento de recuperação da posse 
de bola modificam-se em função do resultado corrente e da qualidade do adversário. A zona de recuperação 
da posse de bola, forma de aquisição da posse de bola e a zona do primeiro passe após a recuperação da bola 
foram influenciadas pela qualidade do adversário. Conclusões: Este estudo reúne os artigos científicos 
recentes sobre o taekwondo associado à metodologia observacional. Para pesquisas futuras, sugere-se 
explorar os princípios que, atletas de elite, atribuem aos indicadores de desempenho. 
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Introduction: Taekwondo has its origin in oriental martial arts, a modern combat sport and recently as an 
Olympic discipline with of 70 million worldwide practitioners (World Taekwondo Annual Report, 2020). 
The main of this paper was to conduct a scoping review literature associated to observational methodology as 
a technology innovation method using to gauge athlete’s performance. The Observational Methodology uses 
a designs tools and software analysis, combining field formats and category systems, to gather information 
with multiple variables that interact in the sport context. Objectives: This study aim is carry out a scoping 
review in of the observational methodology as a method in sport, to estimate and improve the athlete’s 
performance. Methodology: The PubMed electronic database was explored for published studies, through 
February 18th 2021, according to the keywords: “taekwondo” and “observational methodology”. Inclusion 
criteria were: i) mention at least some of the characteristics of observational methodology, ii) only articles, 
iii) Full text available, and iiii) Written in Spanish, English or Portuguese. The connectors (And-Y-E) were 
used. Results: The sample considered articles papers. A total of 486 were found the first search step, using 
the first term selected. After including the second keyword 14 documents were selected, but only nine 
documents (n=9) meet the inclusion criteria established, were related to the motor behavior, motor 
development, sport medicine, and sport and exercise physiology discipline. Conclusion: This study gathers 
the recently scientific articles on taekwondo associated with observational methodology. For future research, 
it is suggested to explore the tenets that, elite athletes, attribute to performance indicators. 
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This study analyzes coach-athletes’ communication using the Communication Behaviors Evaluation System 
(CBES). This system provides a broad and complete perspective regarding the interactions between coaches 
and athletes by including data from coaches, athletes, and from an observer. The CBES was used to monitor 
the communication between coaches and athletes from four different teams, during one game (observation). 
Athletes and coaches evaluated their communication behaviors using the Communication Behaviors 
Questionnaire (CBQ). The study included sixty-four futsal male athletes aged between 13 and 43 years-old 
(M = 18.98, SD = 7.05) and their coaches, all male and aged between 29 and 43 years-old (M = 35.75, SD = 
5.26). Results revealed six important aspects: (1) the CBQ assumed a two-factor structure of positive (α = 
.90) and negative (α = .83) behaviors but one item has deleted (KMO = .764; Bartlett's Test = 564.224, df = 
105, p < .001; Explained variance = 56%); (2) coaches assumed positive behaviors more frequently than 
negative behaviors; (3) positive spontaneous behaviors were slightly more frequent than positive reactive 
behaviors; (4) coaches perceived themselves as displaying more negative reactive behaviors than negative 
spontaneous behaviors; (5) positive feedback and encouragement after failure were the most frequent positive 
behaviors; and (6) negative feedback was the most frequent negative behavior. In sum, CBES is a useful tool 
to evaluate coaches-athletes’ communication.  
 

Palavras-Chave: Coaches’ Communication; Performance; Sports oaches; Sports Leadership.  
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Athletes’ Perception of Coaches’ Leadership in Relation to Their Perceptions of 
Goal Achievement and Sport Results 
A. Rui Gomes1, Liliana Fontes2, Albino Almeida3, Rui Resende4 
 

1Psychology Research Centre. School of Psychology. University of Minho. Portugal 2Adaptation, 
Performance, and Human Development Research Group. School of Psychology. University of Minho. Braga, 
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In this study, we examined whether athletes’ perceptions of coaches’ leadership differ according to their sport 
performance and their perceptions of achieving individual and team goals. We collected data at the beginning 
and end of the sport season from 180 soccer players (aged 16-18 years old). We evaluated three leadership 
areas (transformational, transactional, and decision-making) and the participants’ perceptions of individual 
and team performance during the sport season. General linear models (GLM) with ANOVA repeated 
measures was used to analyze data, with leadership measures as dependent variables, time as a within-
subjects factor, and group as a between-subjects factor. Results showed that (a) athletes with a perception of 
better individual goal achievement evaluated their coaches more positively; (b) athletes with  perceptions of 
better team goal achievement started the sport season with a less positive evaluation of their coaches but 
ended the season with a more positive evaluation; and (c) athletes with better sport performance evaluated 
their coaches less positively in two domains of transformational leadership but ended the season by 
attributing less negative feedback and passive management to their coaches. In conclusion, these athletes’ 
evaluations of coaches’ leadership behaviors differed according to their perceptions of goal achievement and 
their own sport performance. 

Palavras-Chave: Leadership; Goals; Team Performance; Individual Performance; Coaches; Sports Season 
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O e-portfolio como ferramenta pedagógica de utilidade na formação de treinadores 
estagiários – Um exemplo no futebol 
Carlos Moreira1, 2, Paulo Malheiro 2, Maria Emília Alves2 ,3, Victor Maçãs1, Luís Ferreira2 
 

1Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)2 Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro 
(ISCE Douro)3 Centro de Investigação em Actividade Física, Saúde e Lazer (Faculdade de Desporto - UP) 

Introdução: A construção de um dossiê de treinador faz parte das tarefas exigidas tanto aos alunos da 
disciplina de estágio das licenciaturas ligadas ao desporto, como aos formandos dos cursos de treinadores 
efetuados pelas Federações ou Associações. Assim, propõe-se o e-portofolio como forma inovadora e criativa 
de apresentação de informação. Esse dossiê digital surge como um documento de consulta permanente, 
sujeito a uma atualização e aperfeiçoamento progressivo, acrescido de elevada relevância para a avaliação 
por parte do orientador/supervisor de estágio.  Metodologia: Para a construção do e-portfolio foi escolhida a 
ferramenta Google Slides. Esta é uma plataforma com dimensões técnicas e funcionais de fácil 
aprendizagem, apresenta uma capacidade de armazenamento digital adequada, é de fácil atualização, permite 
uma personalização tanto na aparência como na apresentação de conteúdos, tem a vantagem de ser 
disponibilizada a custo zero e de poder ser consultada e manipulada tanto em smartphones, tablets, como em 
computadores. Para o desenvolvimento do e-portefolio foi proporcionada aos treinadores estagiários uma 
formação de 6 horas, sobre o funcionamento técnico da plataforma Google Sites e a sua integração com as 
diferentes ferramentas Google, nomeadamente o Google Drive. Nessas sessões foram ainda apresentados os 
pontos fundamentais que devem constar do e-portfolio, as metodologias de preenchimento e arquivo de 
informação e as estratégias de acompanhamento e registo de feedback durante a sua elaboração por parte do 
orientador/supervisor de estágio.  
Conclusão: O e-portfolio, com base na plataforma Google sites, revelou-se como uma ferramenta de fácil 
aquisição técnica, bem como um sistema que permite uma ótima apresentação da informação, uma 
organização flexível e uma reorganização dos conteúdos, ou seja, um instrumento de grande utilidade para os 
treinadores estagiários e orientadores/supervisores de estágio. 
 

Palavras-Chave: E-portfolio; Formação; Treinador; Futebol; Estágio.  

 
  



Journal of Sport Pedagogy and Research  7(5) - (2021) 86 
https://doi.org/10.47863/PZAD1415 

Journal of Sport Pedagogy & Research, 7(5), 2021 86 

Análise da Transição Defensiva no Futebol numa equipa de futebol do campeonato 
de Portugal, na Época 2020/21 
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O futebol é um desporto coletivo complexo e caracterizado por uma grande variabilidade e aleatoriedade. A 
metodologia observacional, como procedimento científico, permite dotar os analistas e treinadores com dados 
que representem as regularidades que emergem da natureza caótica do jogo. No estudo que apresentamos 
recorremos à metodologia observacional para analisar o contexto em que ocorrem as transições defensivas no 
futebol e os momentos imediatamente após a transição defensiva. Foi construído um sistema de observação 
composto por 20 categorias e foram analisados 11 jogos em casa de uma equipa semiprofissional a competir 
no Campeonato de Portugal. Os vídeos para análise foram gravados em plano aberto e os dados foram 
recolhidos com recurso ao registo num ficheiro Excel. As ações que originaram transições defensivas 
ocorreram sobretudo por perdas de bola por parte dos extremos e médios centro. As perdas de bola ocorreram 
predominantemente como resultado de passes médios falhados (35.78%) ou de ações incorretas de relação 
com bola (23.55%). Nos momentos de perda de bola registou-se em 50.15% das ocasiões inferioridade 
numérica relativa no centro de jogo (INRcj) por parte da equipa que perdeu a posse de bola. Tanto nas zonas 
adjacentes ao centro de jogo como atrás da linha da bola a relação numérica mais verificada foi superioridade 
numérica relativa (40.98% e 58.72% respetivamente). Após a perda da bola a equipa reagia com pressing 
coletivo com ações de recuperação em 51.99% das ocasiões. Em 37.31% das ações o adversário conseguiu 
retirar a bola do centro de jogo para uma zona adjacente mais próxima da baliza da equipa analisada e em 
50.46% das transições analisadas em momento algum existiu um jogador adversário livre com bola 
controlada. 37.92% Das ações analisadas terminaram em recuperação da posse de bola por parte da equipa 
observada. 
 
Palavras-Chave: Futebol; Sistema de Observação; Transição Defensiva; Competição.  
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A utilização de instrumentos e tecnologias no âmbito da formação dos futuros 
profissionais de Educação Física e Desporto - Um Exemplo Prático 
Duarte Sousa1, Francisco Martins1, Ana Rodrigues1, Catarina Fernando1,2, Hélder Lopes1,2, 
João Prudente1,2 
 
1Departamento de Educação Física e Desporto, Faculdade Ciências Sociais, Universidade da Madeira, 
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Introdução: Do ponto de vista dos futuros profissionais de educação física e desporto, torna-se necessário 
dotá-los de competências na utilização de instrumentos e tecnologias digitais que poderão utilizar no seu 
futuro profissional. Assim, no âmbito da formação inicial torna-se fundamental o domínio da metodologia 
observacional (Anguera, 1990), por permitir observar a ocorrência de condutas percetíveis, em contexto 
natural, dos participantes e a utilização de instrumentos e tecnologias que permitam um grau de fiabilidade 
adequado na recolha e análise da informação, de modo a tomar as decisões mais adequadas a cada momento 
e situação, quer no âmbito do ensino da educação física quer do treino desportivo. Metodologia: Recorreu-se 
à metodologia observacional e a um instrumento de observação misto de formato de campo com sistema de 
categorias construído ad hoc. O mesmo foi validado por consenso por peritos. O instrumento tem como 
objetivo verificar a influência do sistema defensivo na eficácia da defesa e do guarda-redes perante o ataque 
organizado. Intervieram no processo dois observadores que antes realizaram um período de treino para a 
observação e tendo sido avaliada a sua fiabilidade através do Coeficiente Kappa (resultados foram > 0,70). O 
teste de generalização foi utilizado tendo-se obtido o valor de 99.84% da variância explicada associada à 
faceta categorias. O índice G (relativo e absoluto) foi de 0.99, demostrando um elevado nível de fiabilidade e 
de precisão. Resultados: Os resultados obtidos na fiabilidade e generalização no estudo piloto revelam que o 
instrumento é adequado e garantem a fiabilidade na utilização do instrumento para o estudo da influência do 
sistema defensivo na eficácia da defesa e do guarda-redes no andebol. Com esta informação o treinador 
poderá detetar debilidades e intervir no processo de treino de modo a corrigir e aumentar a eficácia defensiva 
e da colaboração defesa-guarda-redes. 

Palavras-Chave: Metodologia Observacional; Instrumento de Observação; JDC; Educação Física.  
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A ausência de público tende a influenciar o desempenho da arbitragem e não o das 
equipas – estudo de caso da Liga NOS (épocas 19/20 e 20/21) 
Pedro T. Esteves1,2, José Araújo1, Tomás Recatia1, Gonçalo Brazão1, Pedro Rodrigues1, 
Daniel Amaral1 
1Instituto Politécnico da Guarda2Research Centre in Sports Sciences, Health Sciences and Human 
Development, CIDESD, Portugal 

Introdução: A pandemia COVID-19 teve fortes repercussões em diferentes vetores da sociedade. No âmbito 
desportivo, e do futebol em particular, durante um extenso período temporal os jogos foram realizados na 
ausência de público nos estádios. Considerando a associação na literatura entre a vantagem competitiva de 
jogar em “casa” e a variável “público” (Gómez et al., 2012), surge como desafio comparar o desempenho 
competitivo das equipas e da arbitragem em função da presença e ausência de público na Liga NOS. 
Métodos: A amostra foi composta por um total de 540 jogos sendo que destes 300 jogos foram realizados 
com público (época 2019/2020) e 240 jogos sem público (época 2020/2021). Mediante o acesso a base de 
dados digitais com acesso livre (www.flashscore.pt) foram recolhidas as seguintes variáveis, tanto para as 
equipas que jogavam em “casa” como “fora”: % de pontos ganhos; golos marcados, golos sofridos, posse de 
bola, faltas, cartões amarelos, cartões vermelhos. Resultados/Conclusões: Os resultados indicam que a 
percentagem de pontos ganhos pelas equipas que jogavam em “casa”, embora mantendo-se superior às 
equipas que jogavam “fora”, não foi influenciado pela existência de público. Não se verificaram ainda 
diferenças significativas ao nível dos golos marcados, golos sofridos e percentagem de posse de bola. 
Contudo, a média de faltas averbadas às equipas que jogavam em “casa”, por jornada, subiu 
significativamente (p < 0.05, d= 0.85) de 141 (jogos com público) para 152 (jogos sem público). Em 
paralelo, registou-se ainda uma diminuição significativa (p < 0.05, d= 0.71) da média de cartões amarelos 
exibidos às equipas que jogavam “fora” (25, jogos com público vs 22, jogos sem público). Em suma, este 
estudo sugere que o desempenho da arbitragem tende a ser influenciado pela ausência de público. Em 
paralelo, o efeito positivo de jogar em “casa” parece assumir uma lógica multidimensional, incluindo outros 
fatores contextuais para além da existência de público.  

Palavras-Chave: Covid-19; Futebol; Performance.  
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“Maior orçamento, mais vitórias”? Associação entre valor de mercado e posição 
classificativa em 4 ligas europeias na época 2020/2021 
Simões, D.1, Daniel, S.1Mateus, N.2,3, Esteves, P. T.1,2 
1Instituto Politécnico da Guarda 2Research Centre in Sports Sciences, Health Sciences and Human 
Development, CIDESD, Portugal 3Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douto, Portugal. 

Introdução: É unânime considerar que o futebol atual apresenta um valor de mercado bastante elevado e um 
correspondente fluxo financeiro que se reflete no investimento em diferentes vetores que contribuem para 
níveis elevados de performance. Uma das variáveis que tem vindo a ser referenciada na literatura como 
importante preditor do sucesso competitivo é o valor do plantel (Gerhards & Mutz, 2016). Neste sentido, o 
objetivo deste estudo passou por analisar a associação entre o valor do plantel de equipas pertencentes a 
quatro diferentes ligas europeias e a sua respetiva posição classificativa. Metodologia: A amostra incluiu 58 
equipas que constituem 4 das principais ligas europeias: liga portuguesa (18 equipas), liga espanhola (20 
equipas), liga italiana (20 equipas) e liga inglesa (20 equipas). O valor do plantel de cada uma das equipas foi 
calculado com base na informação presente no website de acesso livre www.transfermarkt.com. A posição 
classificativa foi consultada nos websites oficiais de cada liga. Com o intuito de avaliar a associação entre o 
valor de plantel de cada equipa e a sua posição classificativa no final da época realizou-se uma correlação de 
Spearman entre ambas as variáveis. Foi ainda aplicada uma ANOVA para comparar os valores de plantel 
entre as diferentes ligas consideradas. Resultados/conclusões: Em primeiro lugar verificou-se a existência de 
diferenças estatisticamente significativas entre o valor de plantel das diferentes ligas consideradas, F(4, 
97)=7.034, p<0.001. Resultados dos testes de post-hoc indicam que a liga portuguesa apresenta um valor 
médio de plantel significativamente inferior às restantes ligas (p < 0.005). Os resultados indicam ainda uma 
correlação significativa e negativa entre o valor de plantel das equipas e a sua posição classificativa, tanto na 
liga portuguesa (rs(18)= .-59, p < 0.01), como na liga espanhola (rs(20)= .-85, p < 0.01), liga italiana (rs(20)= 
.-82, p < 0.01), e liga inglesa (rs(20)= .-88, p < 0.01). Estas evidências reforçam a ideia de que o valor do 
plantel tende a associar-se de forma significativa ao desempenho competitivo em algumas das principais ligas 
europeias. 

Palavras-Chave: Talento; Futebol; Performance.  
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O efeito da ausência de público nos estádios no desempenho das equipas das ligas 
profissionais de futebol 
Fernando Santos1,2,3, Diogo Silva1, Fábio Pires1, João Russiano1, Cátia Ferreira1,4, Teresa 
Figueiredo1,2, Mário Espada1,2 
1Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Setúbal 2Centro de Investigação em Qualidade de 
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Em consequência da pandemia COVID-19 os jogos disputados na diferentes Ligas de futebol apresentaram 
ausência de público. O nosso estudo pretende verificar de que forma a ausência de público influenciou o 
desempenho das equipas. Foram analisadas as equipas classificadas nos três primeiros lugares da Liga 
Portuguesa, Italiana, Espanhola, Inglesa, Alemã e Francesa nas épocas desportivas 2018-2019 e 2020-2021. 
A recolha dos dados decorreu através do site www.zerozero.pt. A análise descritiva foi realizada através do 
software Microsoft Excel. Nas duas épocas analisadas, verificámos na Liga Portuguesa uma diminuição dos 
golos marcados em casa (47.33±13.65; 32.00±3.61), na Liga Francesa um aumento das vitórias fora 
(8,50±3,32; 5, 12,00±0,82), na Liga Inglesa um aumento dos golos sofridos em casa (14,75±6,90; 15; 
20.75±4.99), diminuição dos golos marcados em casa (46.00±11.83; 33.50±5,45), diminuição de vitórias em 
casa (14.25±3,86; 9.75±1.50) e na Liga Italiana o aumento dos golos sofridos em casa (13.33±3.51; 
19.67±3,79) e aumento dos golos marcados fora (28.33±3.79; 38.67±2.52). Comparando as épocas 2018-
2019 e 2020-2021, podemos observar diferenças significativas nas vitórias fora (p=0.01) e verificámos um 
efeito moderado da presença de público nas variáveis vitórias fora (d=-0.93) e vitórias em casa (d=-0.65). 
Apesar de não se registar diferenças significativas, foi possível verificar uma maior eficácia das equipas 
visitantes com ausência de publico, bem pouco uma menor concretização das equipas na condição de 
visitado. Estes factos podem colocar em causa o efeito da vantagem de jogar em casa, quando não existe 
publico nas bancadas. Em conclusão, podemos referir que a presença/ausência de público influenciou o 
rendimento das equipas em algumas variáveis.  
 
Palavras-Chave: Futebol; Análise do Desempenho; Público.  
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Introdução: O estudo da carreira desportiva ajuda-nos a compreender a realidade profissional dos praticantes 
(Arliani, et al., 2014; Turner et al., 2013). Contudo, e de acordo com Lemez e Baker (2015), a reflexão 
promovida à volta desta temática tem sido limitada. Numa lógica retrospetiva, o presente estudo procurou 
caraterizar os indicadores sociodemográficos relativos à carreira desportiva dos ex-jogadores profissionais de 
futebol portugueses. Para tal, desenvolveu-se um estudo qualitativo, com coleta de dados por meio de uma 
entrevista. Metodologia: A amostra foi constituída por 75 ex-jogadores de futebol portugueses com, pelo 
menos, 8 anos de carreira profissional, entre 1978 e 2018. Aplicou-se o guião de entrevista “O estudo dos 
impactos da carreira desportiva na qualidade de vida dos ex-jogadores profissionais de futebol portugueses”, 
desenvolvido por Teixeira, Silva, Loureiro, Costa e Vicente (2021). Posteriormente, transcreveram-se as 
respostas relativas às 6 questões da área 2 (a carreira profissional), nomeadamente as que estavam incluídas 
no vetor relativo ao percurso sociodemográfico durante a carreira. Para o tratamento de dados utilizou-se a 
estatística descritiva e a análise de conteúdo através da utilização do software QSR Nvivo. Resultados: Os 
resultados evidenciaram as seguintes tendências: i) a carreira profissional dura em média 13,7 anos; ii) 
durante a carreira os jogadores não acumulam outras atividades profissionais; iii)  a maioria dos jogadores 
vive fora da sua área de residência (93%) mas os agregados familiares acompanham-nos nas várias 
experiências profissionais; vi) apenas 18% dos ex-jogadores realizaram formação académica e/ou técnica; e 
vii) a maioria dos ex-jogadores considera que os ordenados auferidos durante a carreira eram altos ou muito 
altos, quando comparados com o salário médio do país. Conclusões: Os ex-futebolistas portugueses têm uma 
carreira profissional relativamente curta, tal como evidenciado pela literatura, e com idiossincrasias que 
levantam a necessidade de se estudarem os impactos sociodemográficos da sua atividade a longo prazo. 

Palavras-Chave: Futebol; Ex-Futebolistas Profissionais; Análise Sociodemográfica. 
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Introdução: Conhecer os motivos que levam ao abandono da prática desportiva dos estudantes universitários 
é fundamental para o desenvolvimento e promoção da atividade desportiva, nomeadamente, permitindo a sua 
segmentação e a consequente oferta de serviços desportivos de maior qualidade (Januário et al., 2012). Com 
este trabalho, tentamos identificar os motivos que levaram, os estudantes universitários portugueses, a 
abandonar a prática de atividade física e desportiva. Procurou-se verificar se existiam diferenças, 
considerando o género, o âmbito da prática desportiva e o nível de escolaridade no momento do abandono. 
Métodos: Participaram 104 estudantes universitários, com idades entre os 18 e 54 anos, tendo-se utilizado o 
“Questionário sobre abandono da Prática Desportiva” (Rosado & Mesquita, 2005). Recorreu-se ao software 
SPSS 27 para fazer a análise estatística descritiva e inferencial das variáveis (One-Way ANOVA, T-Test e as 
provas de Scheffe e Turkey), considerando-se sempre uma significância de p≤0.05. Resultados: Os principais 
motivos de abandono dos universitários são a má relação com outros praticantes, serem ultrapassados pelos 
outros, a perda de gosto pela modalidade, a pressão da competição, professor pouco exigente e o estatuto na 
equipa. Considerando o âmbito da prática desportiva, o principal motivo para o sexo feminino foi os treinos 
serem aborrecidos, seguido do sentimento de ser ultrapassado pelos outros enquanto para o sexo masculino 
foi a opinião do companheiro quanto ao tempo que dedica à atividade. Quanto à altura de abandono nos 
ciclos de estudo, verificou-se que os universitários que abandonaram na licenciatura o motivo mais relevante 
foi a troca por outra atividade, e os estudantes universitários que abandonaram no secundário e até ao 3º 
ciclo, a quebra de motivação foi o fator mais influente. Conclusões: Os motivos de abandono da prática 
desportiva em estudantes universitários portugueses é diferenciada considerando o género, âmbito da prática 
e momento do abandono. 

Palavras-Chave: Abandono; Desporto; Ensino Superior; Burnout; Género.  
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Motivação para a prática da modalidade de futebol em atletas dos escalões de 
iniciados, juvenis, juniores e seniores 
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Ferreira1, Nuno Januário1 
 

1Faculdade de Motricidade Humana- Universidade de Lisboa 

O presente estudo investigou a relação entre os motivos para a prática do futebol e algumas características 
dos atletas, tais como o género, o escalão, a região de prática e a influência da prática desportiva dos pais. 
Participaram neste estudo 218 atletas de futebol das regiões Centro, Lisboa, Sul e Região Autónoma da 
Madeira, com idades compreendidas entre os 12 e os 38 anos, dos quais 102 do género feminino e 116 do 
género masculino. Os dados foram obtidos através da aplicação do QMAD - Questionário de Motivações 
para as Atividades Desportivas, na sua versão adaptada e traduzida para português por Frias e Serpa (1991). 
Foi utilizada a estrutura fatorial de componentes principais constituída por 6 fatores, validada por Januário et 
al., (2012). Recorreu-se ao software SPSS 27 para fazer a análise estatística descritiva e inferencial (Teste T, 
One-Way Anova e as provas de Tukey HSD, Scheffe e Bonferroni). Os resultados revelaram que o fator 
motivacional mais valorizado para a prática da modalidade foi a Aprendizagem Técnica/Fitness. As 
caracteristicas dos atletas estudadas parecem diferenciar os fatores motivacionais na modalidade de Futebol. 
Assim, as comparações em função do género, dos escalões e da região de prática apresentaram diferenças 
estatisticamente significativas. Por outro lado, a influência da prática desportiva dos pais, não apresentou 
evidências significativas na diferenciação da motivação para a prática desportiva destes atletas. 

Palavras-Chave: Motivação; Futebol; Género; Escalão; Região; Influência dos pais. 
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O treinador assume-se atualmente como uma das figuras centrais no mundo do desporto, sendo determinante 
nos resultados obtidos, em modalidades coletivas ou individuais, exigindo-se-lhe que seja um profissional de 
elevada qualidade (Rodrigues, 2020). Neste sentido, revela-se de extrema pertinência a perceção do que 
valorizar na ação do treinador, que características deve possuir e que competências deve desenvolver.  
No presente estudo foi realizada uma pesquisa na base de dados Web of Science, por autores de referência na 
temática, sendo selecionados através do método de análise documental, 26 artigos publicados nos últimos 5 
anos pelos referidos autores. A liderança do treinador assume destaque na informação recolhida, sendo 
considerada determinante para o desenvolvimento de boas práticas e consequente obtenção de sucesso 
(Lefebvre et al. 2021). As competências de relacionamento interpessoal e de comunicação, associadas às 
experiências sociais, à regulação emocional e à prática reflexiva, são também referidas como importantes na 
eficácia da ação do treinador (Falcão et al., 2019; Newman et al., 2020; Redgate et al., 2020). 
Esta informação permite-nos concluir que a formação dos treinadores deve ir além do conteúdo e do 
conhecimento específico e técnico (fulcral e indispensável), promovendo contextos e ambientes de 
desenvolvimento de diferentes competências (pessoais e profissionais), fundamentais na sua caminhada. 
As Instituições de Ensino Superior e os “Coach Educators” deverão assumir, para além das diferentes 
federações desportivas, um papel de destaque neste âmbito, por direcionarem os conteúdos e ações do seu 
trabalho no desenvolvimento efetivo das competências-chave do treinador. 
 
Palavras-Chave: Treinador, Formação, Competências 
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Efeito da ausência de público na performance das equipas da Liga de futsal Placard 
(épocas 19/20 e 20/21) 
Gonçalo Nunes1, Paulo Pedrosa1, Mário Costa1,2, Jorge Arede2,3, Pedro T. Esteves1,2 
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Introdução: A investigação tem demonstrado que a ausência de público, em resultado do surto pandémico 
COVID-19, influencia a performance de equipas de futebol. Por exemplo, Almeida e Leite (2021) 
demonstraram que a vantagem de jogar em “casa” subsistiu na maioria das ligas europeias em estudo. Por sua 
vez, a ausência de público associou-se ainda a uma redução num conjunto de indicadores como total de 
remates, tackles, remates à balizar e sucesso no passe. Contudo, na modalidade de futsal não existem 
evidências experimentais neste tópico de análise. Assim, o presente estudo visa comparar o desempenho 
competitivo das equipas em função da presença e ausência de público na Liga de futsal Placard. Métodos:  
A amostra foi composta por um total de 424 jogos da fase regular da liga de futsal portuguesa referentes às 
épocas 19/20 (184 jogos com público) e 2020/2021 (240 público). Com base na consulta da informação 
disponibilizada no sítio da Federação Portuguesa de Futebol (www.fpf.pt) foram recolhidas as seguintes 
variáveis de performance, tanto para as equipas que jogavam em “casa” como “fora”: % de pontos ganhos; % 
golos marcados, % golos sofridos, % vitórias, % empates e % derrotas. Aplicou-se o t-teste de medidas 
independentes para comparar as variáveis de performance em jogos com presença vs ausência de público. 
Resultados/Conclusões: Os resultados demonstram a inexistência de diferenças significativas em função da 
presença/ausência de público ao nível da % de pontos ganhos em casa e % de pontos ganhos fora (p=.349, d= 
-0.25; p=.639, d= 0.12). Independentemente da inexistência de diferenças significativas verificou-se uma 
ligeira tendência para as equipas que jogavam em “casa” (52.62% com público vs 48.36 sem público) 
acumularem mais % de pontos do que as equipas que jogavam “fora” (42.18% com público vs 44.36 sem 
público). Não se verificaram diferenças significativas ao nível da % de golos marcados, % de golos sofridos, 
% de vitórias, % de de empates e % e derrotas.  Estes resultados permitem concluir que para equipas de 
perícia de nível elevado, a presença/ausência de público não se traduziu como uma potencial variável de 
relevo sobre a sua performance. Neste sentido, será relevante integrar no futuro um conjunto mais alargado 
de variáveis contextuais que possam contribuir para uma compreensão mais extensiva sobre a vantagem de 
jogar em “casa”, em estreita conexão com o fator público, na modalidade de futsal. 
 
Palavras-Chave: Covid-19; Futsal; Performance.  
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Impacto de las Variables Contextuales en Rendimiento de los Jugadores de Futbol 
Portugués 
Joel Barrera1, Hugo Sarmento1, 2, Filipe Manuel Clemente3, 4, Adam Field5, António J. 
Figueiredo1, 2 
 

1Facultad de Ciencias del Deporte y Educación Física, Universidad de Coimbra2Unidad de Investigación para 
el Deporte y la Actividad Física (CIDAF) 3Escola Superior Desporto e Lazer, Instituto Politécnico de Viana 
do Castelo 4Instituto de Telecomunicações, Delegação da Covilhã 5. Facultad de Ciencias Humanas y de la 
Salud, Universidad de Huddersfield.  

El objetivo fue determinar las demandas específicas en juegos oficiales de fútbol portugués, clasificando a los 
jugadores en diferentes posiciones. Adicionalmente, se determinaron los efectos que diferentes variables 
situacionales tenían sobre el rendimiento físico (ubicación del juego, resultado del juego y primera y segunda 
parte). La cuantificación del rendimiento en el juego se determino mediante un Sistema Global de 
Navegación por Satélite (GNSS) en 11 partidos oficiales de la LigaPro (2019-2020). La información se 
analizo utilizando 6 posiciones diferentes de juego: Porteros (n = 11), defensores centrales (n = 42), 
defensores abiertos (n = 31), mediocampistas centrales (n = 34), atacantes abiertos (n = 28) y centros 
delanteros (n = 14). Los mediocampistas fueron los jugadores que cubrieron una mayor distancia total 
(10.787 ± 1536 m) y en contra parte los defensas centrales cubrieron la menor distancia (9.272 ± 455; p 
<0.001). La mayor distancia a alta y muy alta velocidad fue alcanzada por los atacantes abiertos (1504 ± 363 
m), también alcanzaron el mayor número de desaceleraciones a alta velocidad por partido (11 ± 4) y junto 
con los centros delanteros, fueron los jugadores más rápidos (30.6 ± 1.5 km / h). El resultado favorable o 
empate mostraron mayores distancias cubierta (9978 ± 1963 m – 10.395 ± 875 m) en comparación con los 
juegos perdidos (9415 ± 2050 m) p = 0.036 y p = 0,006, respectivamente. El número de desaceleraciones en 
todas las velocidades disminuyo en la segunda parte (135 ± 37) en relación con la primera (144 ± 39). El 
número de aceleraciones a alta intensidad fue mayor en los partidos fuera de casa (7 ± 5) que en los partidos 
en casa (6 ± 4; p <0.049). Mientras que la distancia total recorrida en los juegos en casa (10.206 ± 1926 m) 
superó significativamente los partidos fuera de casa (9471 ± 1932 m; p <0.001). Los resultados sugieren que 
diferentes variables situacionales, pueden influir en el rendimiento físico de los jugadores de fútbol 
portugués. Lo que nos lleva a sugerir que se deben emplear estrategias de optimización del rendimiento físico 
específicas para cada posición de juego. 

Palavras-Chave: Fútbol; Rendimiento; Contexto; Equipo Profesional.  
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This study evaluated the relationship between the leadership cycles (philosophy, practice, and criteria) and 
the satisfaction of athletes with the leadership evidenced by their coaches, considering the leadership styles 
and the antecedent factors of leadership. Thus, it was tested the Optimized Congruence Hypothesis (HCO) 
proposed by the Leadership Effectiveness Model. In addition, the invariance of the HCO was tested 
according to the modality and gender of the athletes. The study included 255 athletes of both gender from 
basketball and volleyball. The results showed the need for coaches to further explain leadership cycles, 
confirmed the HCO through the mediation of leadership styles and antecedent factors of leadership and 
confirmed the invariance of the HCO according to the modality and gender of the athletes. In summary, 
coaches should meet leadership cycles, leadership styles, and antecedent factors of leadership to increase 
their effectiveness. 

Palavras-Chave: Coach philosophy, Effectiveness Model, Leadership styles, Antecedent factors 
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Abordagem Secular do Desempenho na Disciplina de Salto em Comprimento nos 
Campeonatos Nacionais de Atletismo (ar livre e pista coberta) 
Virgílio Pedro Pinto1, Luís Miguel Massuça1, 2 
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Objetivo: Caracterizar o desempenho na disciplina de salto em comprimento nos Campeonatos Nacionais de 
Atletismo (Ar Livre e Pista Coberta) de 1990 a 2019. Método: Trata-se de um estudo descritivo retrospetivo, 
no qual foram consideradas 1231 participações nos campeonatos Nacionais seniores de ar livre - AL 
(masculino, n = 331; femininos, n = 286) e pista coberta - PC (masculinos, n = 336; femininos, n = 278) 
realizados no período de 1990 a 2019. A recolha de dados foi realizada no sítio da Federação Portuguesa de 
Atletismo (http://www.fpatletismo.pt). Foi calculada, para cada um dos anos sob estudo, a média dos 
desempenhos nesse ano, identificado o melhor registo do ano e calculada a taxa de variação do desempenho 
médio com referência a 1990. Resultados: Os melhores desempenhos médios foram observados em (i) PC 
Masculino - 2001 (+5.47%), 2002 (+5.16%), 2010 (+5.83%) e 2019 (+5.75%); (ii) PC Feminino - 2006 
(+6.01%) e 2007 (+6.62%); (iii) AL Masculino - 2001 (+7.75%), 2003 (+7.52%), 2007 (+7.86%), 2011 
(+7.94%), 2012 (+7.93%), 2017 (+9.86%); e (iv) AL Feminino - 2019 (+6.20%). Conclusões: Parece 
evidente a melhoria secular do desempenho dos atletas de ambos os sexos na disciplina de salto em 
comprimento dos Campeonatos Nacionais de PC e AL. Contudo, o ano 2001 (época desportiva 2000/2001) 
parece ter sido determinante para a melhoria secular do desempenho no salto em comprimento masculino 
(PC, +5.47%; AL, +7.75%). Por último, destacam-se os desempenhos registados no ano 2019 (época 
desportiva 2018/2019), em ambos os sexos (PC masculinos, +5.75%; AL femininos, +6.20%), enfatizando 
assim a evolução desta disciplina do atletismo. 
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Objetivo: Caracterizar o desempenho na disciplina de 800m nos Campeonatos Nacionais de Atletismo (Ar 
Livre, e Pista Coberta) de 1990 a 2019. Método: Trata-se de um estudo descritivo retrospetivo, no qual foram 
consideradas 1599 participações nos Campeonatos Nacionais (CN) seniores de Ar Livre - AL (masculino, n 
= 483; femininos, n = 302) e Pista Coberta - PC (masculinos, n = 501; femininos, n = 313) realizados no 
período de 1990 a 2019. A recolha de dados foi realizada no sítio da Federação Portuguesa de Atletismo 
(http://www.fpatletismo.pt). Foi calculada, para cada um dos anos sob estudo, a média dos desempenhos 
nesse ano, identificado o melhor registo do ano e calculada a taxa de variação do desempenho médio do ano 
com referência ao registo de 1990. Resultados: Observou-se que os desempenhos médios do sexo masculino 
foram: (i) melhores em 2000 (PC, +1.31%), 2003 (PC, +1.32%) e 2002 (AL, +4.07%); (ii) piores em 2016 
(PC, -3.32%) e 2017 (AL, -7.22%); e (iii) -0.13% em PC e +0.35% em AL em 2019. Relativamente aos 
desempenhos médios do sexo feminino, observou-se que foram: (i) melhores em 2008 (PC, -0.02%) e 1993 
(AL, +0.13%); (ii) piores em 1991 (PC, -6.29%) e 2015 (PC, -5.60%) e 2019 (AL, -4.98%); e (iii) -3.48% em 
PC e -4.98% em AL em 2019 (época desportiva 2018/2019). Conclusões: É evidente a diminuição (desde 
1991) do desempenho das atletas do sexo feminino na disciplina de 800m dos CN de PC e AL (2019: PC, -
3.5%; AL, -5%). No sexo masculino, o desempenho médio nos 800m dos CN também diminuiu: (i) desde 
2013 na PC; e (ii) desde 2005 no AL. Em suma, a evolução do desempenho nas provas de 800m dos CN (PC 
e AL) das últimas 3 décadas, e o cenário observado em 2019 (época desportiva 2018/2019), devem despertar 
a reflexão dos agentes desportivos. 
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O objetivo do jogo de futebol é marcar golos, por isso o golo é tão valorizado e deve ser estudado (Simiyu, 
2013). Com este Estudo pretendeu-se analisar a evolução da forma de obtenção do golo nos últimos 9 
mundiais de futebol de acordo com o estatuto posicional. Foram analisados todos os golos dos mundiais 
tendo sido elaborado um sistema de observação com 11 critérios (Competição, Seleção, Continente, Ranking, 
Posição, Tipo de Jogada, Parte do Jogo, Método, Zona de Finalização, Zona da Baliza e Segmento Corporal). 
Foram codificados 1218 golos marcados nos 9 mundiais (488 jogos), com uma média de 2.5 golos por jogo. 
Verificou-se que a maioria dos golos marcados surgiram através de combinações táticas (23.48%), individual 
(18.23%) e cruzamento (15.85%). Um facto interessante é que apenas se verificaram golos através de 
lançamentos de linha lateral após o Mundial de 2006 e seguintes. Quanto ao estatuto posicional e no total de 
todos os mundiais, os avançados foram a posição que mais golos marcaram, 59,03% dos golos e a seguir os 
médios com 27.59%, no entanto no último mundial, na Rússia 2018, os avançados apenas marcaram 38.46% 
dos golos sendo os médios com 42.02%, quem mais golos marcaram. Os avançados marcaram 62.87% dos 
seus golos através de combinações táticas, individual e cruzamentos, já os médios apresentam 50% dos golos 
marcados através de combinações táticas ou individual. Os defesas marcaram maioria dos seus golos através 
de pontapés de canto (25.77%). Este estudo indica que existe uma tendência de os golos serem marcados 
preferencialmente de acordo com estatuto posicional, com os avançados a apresentarem mais diversidade na 
forma marcar. Um dado interessante é a tendência para os avançados, marcarem menos golos e as outras 
posições começarem a marcar mais golos, talvez devido a alterações da dinâmica do jogo e às diferentes 
abordagens estratégicas. 
 
Palavras-Chave: Evolução Futebol; Mundial de Futebol; Golos; Estatuto Posicional.  
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A avaliação e controlo do treino através da carga interna, externa e a sua relação tem vindo a ser amplamente 
estudada pela comunidade científica. O recurso a meios tecnológicos como os GPS é uma das principais 
ferramentas utilizadas para o controlo da carga externa de desportistas em treino e competição. No estudo 
que apresentamos analisamos em 5 microciclos consecutivos, a carga externa em treino e jogo de 24 
jogadores de futebol semi-profissionais com uma média de idades de 26.5 ± 5.89 anos. Apenas foi analisada 
a carga externa dos jogadores que cumpriram no mínimo 45 minutos de jogo e que participaram em todos os 
treinos do microciclo. Em média cada jogador percorreu, por jogo, uma distância total de 8659.03 ± 
2216.22m cumprindo ainda em média 75.08 ± 23.21 acelerações de alta intensidade (acima de 3 m/s/s) e 
84.68 ± 27,70 desacelerações de alta intensidade (acima de 3 m/s/s). Os defesas laterais e os defesas centrais 
foram os jogadores que percorreram maior distância total e os defesas laterais foram quem cumpriu maior 
distância em sprint (superior a 5 m/s) por jogo. Os médios destacaram-se na distância percorrida em zona 3 
(3-5 m/s) com 3363.68 ± 846.80m percorridos em média por jogo. Quando comparadas as diferenças em 
função do tipo de microciclo verificamos que ao nível da distância percorrida total ao longo do microciclo 
existiram diferenças expressivas entre os microciclos compostos por 5 treinos (5dW) e os de 4 treinos (4dW). 
Registou-se também uma grande diferença entre os valores de PlayerLoad em microciclos de 3 treinos e 
microciclos de 5 treinos (1089.70 AU e 1901,90 AU). Em microciclos de 4 e 5 treinos foram os defesas 
laterais e os médios a cumprir maior distância em zona 5 (7-12 m/s) enquanto nos microciclos mais curtos 
(2dW e 3dW) foram os avançados e extremos. 

Palavras-chave: Futebol; carga externa; treino; controlo treino 
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As bolas paradas representam entre 25 a 40% dos golos nos jogos (Herraez, 2003), e os mundiais de futebol 
entre 1982 e 1994 confirmaram esses resultados, tendo existido um aumento no número de golos de bola 
parada, 26% no Espanha 82, 28% no México 86, 32% no Itália 90 e 39% no USA 94 (Garcia, 1995). Nessa 
sequência o objetivo deste estudo foi analisar a influência dos golos de bola parada nos 8 mundiais de futebol 
FIFA entre 1990 (Itália) e 2018 (Rússia). Para este estudo foi utilizado um sistema de observação adaptado 
de Teixeira, Loureiro, Moderno e Sequeira (2015).  Como amostra foram considerados os 366 golos obtidos 
na sequência de bola parada no total dos oito Mundiais, esses 366 golos representaram 30.2% dos golos 
obtidos em todos os mundiais, sendo que África do Sul 2010 apresentou a percentagem mais baixa de todos, 
com 21.8% de golos de bola parada e o último mundial, Rússia 2018 a apresentar a maior percentagem, 
36.7% dos golos através de bola parada. Analisando a preponderância da influência das diferentes bolas 
paradas, verificou-se que no total, 33.3% dos golos de bola parada foram na sequência de pontapés de canto, 
32% foram através de grandes penalidades e 24.6% através de livres indiretos, sendo os restantes golos foram 
na sequência de outras bolas paradas. Com o estudo verificamos que os golos de bola parada continuam a 
representar cerca de 30% do total de golos dos mundiais, sendo que o último mundial apresentou um valor de 
36.7%.  Os pontapés de canto e grandes penalidades são as bolas paradas que originam mais golos, seguidos 
dos pontapés de livre indiretos. 

Palavras-Chave: Futebol; Bolas Paradas; Golos; Sistema de Observação; Mundial Futebol.  
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Introdução: A análise do jogo de futebol tem ganho cada vez maior relevância junto de investigadores e 
treinadores, constituindo um importante contributo para o conhecimento sobre o jogo (Sarmento et al., 2016). 
O objetivo deste estudo foi analisar as ações do jogo de futebol associadas a obtenção do golo em equipa 
participante na fase final do campeonato nacional de iniciados A. Metodologia: Foram analisados 64 golos 
obtidos ao longo de 30 jogos durante a época desportiva 2017-2018. Estudaram-se as ações desde o momento 
de recuperação da posse de bola até a obtenção do golo. O instrumento observacional utilizado foi o Sistema 
de Observação do Golo no Futebol (SOGF) (Santos et al., 2016). Resultados: A recuperação da bola 
previamente a obtenção de golo decorreu fundamentalmente através de interceção (13 ocorrências), e perda 
de bola (12). A zona média ofensiva central foi onde tiveram lugar mais recuperações de bola (9; 14%), em 
oposto, zona defensiva direita e zona ofensiva esquerda foram as zonas do campo associadas a um menor 
número de recuperações de bola (em ambos os casos apenas 2; 3%). A zona de último passe predominante 
foi a zona média ofensiva central (16; 25%), e os golos obtidos fundamentalmente através de ataque rápido 
(23; 36%). 30 golos foram obtidos na grande área, 17 na pequena e apenas 13 fora de área (os restantes 4 de 
grande penalidade). Conclusões: A análise dos golos através de sistema observacional no âmbito da 
pedagogia do desporto permitiu aferir que nesta faixa etária e ao nível do campeonato nacional o golo está 
associado a recuperação de bola com base no erro do adversário, com processo ofensivo a decorrer na zona 
central do campo com rápida dinâmica até obtenção do golo, diagnóstico que é fundamental para prescrição 
das tarefas de treino objetivando a otimização do rendimento desportivo individual e sucesso coletivo. 

Palavras-Chave: Futebol; Campeonato Nacional; Iniciados; Jogo; Dinâmica; Golo. 
 

  



Journal of Sport Pedagogy and Research  7(5) - (2021) 105 
https://doi.org/10.47863/OAQL6696 

Journal of Sport Pedagogy & Research, 7(5), 2021 105 
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Introdução: No futebol, a posse de bola tem sido apontada como relevante para o sucesso de uma equipa 
(Lago-Peñas & Dellal, 2010). Objetivo: Analisar a relação entre a percentagem de posse de bola e o resultado 
nos Campeonatos da Europa de Futebol de Seleções em 2012 e 2016. Metodologia: Foi consultado o site 
oficial da Union of European Football Associations (UEFA) para análise das estatísticas de jogo das 16 
seleções que participaram na fase final da competição em 2012 (total 31 jogos) e também das 24 seleções que 
participaram em 2016 num total de 51 jogos realizados. Resultados: Em 2012 existiram um total de 24 jogos 
com vencedor, destes, em 14 jogos a equipa vencedora teve maior percentagem de posse de bola. Já em 2016 
verificaram-me mais jogos em que a equipa que perdeu apresentou maior percentagem de posse de bola. A 
maioria das equipas semifinalistas em 2012 tiveram uma percentagem de posse de bola na competição, até ao 
jogo da final, perto dos 50% (Espanha 59%; Alemanha 58%; Itália 52% e Portugal 45%), o mesmo foi 
observado em 2016 (Alemanha 63%; Portugal 53%; França 52% e País de Gales 47%). Nas finais, em 2012 a 
Espanha venceu por 4-0 a Itália, com percentagem de posse de bola ligeiramente superior (52% vs. 48%). O 
contrário foi observado em 2016, Portugal venceu França por 1-0, com menor percentagem de posse de bola 
(47% vs. 53%). Conclusões: Os Campeonatos da Europa de Futebol de 2012 e 2016 estiveram associados 
globalmente a grande equilíbrio na percentagem de posse de bola por parte das equipas que alcançaram as 
fases finais da competição (com ligeiras exceções), tendo-se verificado uma tendência em 2016 
comparativamente a 2012 para menor posse de bola por parte das equipas vencedoras dos jogos disputados 
na fase final da competição. A análise das dinâmicas e estatística do jogo constituem-se como uma mais-valia 
no âmbito da pedagogia do desporto com aplicação prática relevante no treino e competição. 
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Estudo piloto das ações técnicas em situações de jogo simplificadas de futebol 
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As situações simplificadas de jogo no futebol são exercícios contextualizados de treino favoráveis ao trabalho 
técnico e tático dos jogadores. O objetivo da investigação é analisar de que forma a utilização de diferentes 
situações simplificadas 1x1 (15x20m), 2x1 (15x20m), 2x2 (20x25m), 3x2 (20x25m) e 3x3 (20x30m), 
estimulam a execução das ações técnicas-táticas ofensivas e defensivas. A concretização do golo era 
conseguida com a passagem da bola controlada em duas balizas de 1m, colocadas a 2m da linha lateral. A 
duração das situações simplificadas de jogo não podia exceder os 2 minutos. Cada exercício foi repetido 3 
vezes, sendo que quando os defensores recuperavam a bola ou a bola saia do espaço de jogo, a situação de 
jogo era interrompida, iniciando um novo grupo. Entre cada exercício houve recuperação de 3 minutos. 
Participaram no estudo 8 jogadores sub-19. Os jogadores tinham no mínimo dez anos de prática da 
modalidade desportiva. A prática das situações simplificadas foi gravada com câmara de filmar e 
posteriormente realizada a análise notacional das ações técnicas. Os dados foram registados e analisados 
através do software Microsoft Excel. Registámos mais ações técnico-táticas nas situações 1x1 de condução 
de bola (CB) (n=9), drible (D) (n=9) e desarme (DES) (n=10); 2x1 Passe (P) (n=24), CB (n=18) e Interceção 
(INT) (n=5); 2x2 P (n=23), CB (n=11) e INT (n=6); 3x2 P (n=31), CB (n=6) e DES (N=5); 3x3 P (n=18), CB 
(n=4) e DES (n=2). Podemos concluir que as situações em superioridade ofensiva são promotoras das ações 
de passe, enquanto as situações em igualdade numérica promovem mais condução de bola e dribles. As ações 
técnico-táticas defensivas ocorrem com maior frequência nas ações com menor número de jogadores. 

Palavras-Chave: Futebol; Treino de jovens; Ações técnicas.  
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Nos dias de hoje, a substituição tem um grande impacto no jogo de futebol. Influenciada por inúmeras 
variáveis, a substituição é uma ferramenta utilizada por todos os treinadores para gerir a sua equipa, através 
do mais pequeno pormenor. Neste estudo, colheu-se uma amostra de 28 equipas de 4 campeonatos distintos 
(Bundesliga, Serie A, La Liga, Premier League). 7 equipas de cada campeonato, em que 4 destas são as que 
se qualificaram para a Champions League e as restantes são as que ficaram na zona de Despromoção. 
Retirou-se todas as substituições de todas as 28 equipas no respetivo campeonato, ao longo da época 
2019/2020, num total de 3421 substituições. Analisou-se as variáveis de cada uma (Local, adversário, liga, 
equipa a observar e sua posição, jornada, nº da substituição, minuto, característica do jogador que entrou, 
resultado parcial, relação numérica). Conclui-se que os jogadores mais requisitados são de carácter ofensivo. 
O intervalo dos 70’ aos 79’ foi o mais utilizado. Realizou-se mais substituições com a equipa a ganhar do que 
a perder. Cerca de 7% das substituições são feitas em desigualdade numérica. A média para a primeira 
substituição é na casa do minuto 58, a da segunda substituição é no minuto 69 enquanto para a terceira 
substituição está entre os minutos 78 e 79. 71% das equipas aproveitam mais de 90% das substituições que 
lhes são possível realizar. Existe uma pequena diferença em termos de minutos entre realizar a substituição 
em vantagem ou em desvantagem no marcador. Não existe grande diferença ao nível das substituições e os 
minutos que elas ocorrem entre as equipas da Champions e da Despromoção. É conclusivo que existem 
substituições padronizadas em termos temporais que, de certa forma, indicam valores de referência para 
quando ocorre o momento da substituição. 
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As grandes penalidades são cada vez mais decisivas no sucesso das equipas de futebol. Estas podem decidir o 
resultado final de um jogo ou até mesmo a conquista de troféus. Este estudo teve como objetivo caracterizar a 
marcação de grandes penalidades nas ligas de futebol profissional de Espanha, França, Inglaterra e Portugal 
durante a época 2019/2020, sendo utilizado um sistema de observação com seis critérios.  
Foram codificadas 433 grandes penalidades, sendo que destas 344 (79.4%) foram convertidas e 89 (20.5%) 
foram falhadas. A zona 4 (canto inferior esquerdo) é a zona mais vezes escolhida pelos jogadores para 
executarem a grande penalidade (38.1%), sendo também a zona da baliza onde existem mais golos (36.9%). 
Das 433 grandes penalidades 344 (79.4%) foram executadas com o pé direito obtendo sucesso 271 vezes 
(78.7%). Das 344 grandes penalidades 89 (20.5%) foram executadas com o pé esquerdo obtendo sucesso 73 
vezes (82%). As equipas quando se encontram em desvantagem apresentam uma percentagem de acerto nas 
grandes penalidades de 79.8%. Quando se encontram empatadas apresentam uma percentagem de acerto nas 
grandes penalidades de 77.7%. Finalmente, quando se encontram em vantagem apresentam uma percentagem 
de acerto nas grandes penalidades de 81,8%. O intervalo de tempo que registou maior número de grandes 
penalidades foi o intervalo entre os 79 e 90 minutos (23.1%). O intervalo de tempo com maior taxa de acerto 
foi entre os minutos 16 e 30 (84.6%) e com maior taxa de erro entre os minutos 61 e 75 (22.7%). Analisando 
as grandes penalidades como fator “casa/fora” é de assinalar o facto de ter havido 245 grandes penalidades 
em “casa” sendo 206 convertidas (84.1%). Este estudo indica que apesar de ocorrerem mais grandes 
penalidades na parte final do jogo as equipas têm um maior acerto na primeira parte e têm mais grandes 
penalidades quando jogam em casa.  
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Atendendo à realidade atual cada vez mais são estudados os fatores e preditores para a identificação de 
talentos no desporto. O maior foco para a predição de talentos tem sido nos modelos de predição da parte 
fisiológica, antropométrica e psicológica criando espaço para a exploração de modelos na vertente técnica e 
tática. O objetivo do estudo foi criar um Sistema de Observação para a Identificação de Talento, na 
Componente Técnica, para a Posição de Avançado (SOITCTA), no futebol, de acordo com a metodologia 
observacional. Este sistema de observação tem como objetivo criar um overall do jogador, permitindo 
comparações entre jogadores assim como a criação de uma base de dados. O estudo teve uma amostra de dois 
jogadores, ambos avançados, de gerações diferentes, mas avaliados no mesmo contexto, quer a nível de 
escalão, futebol 9 sub 12, quer a nível competitivo, avaliados contra os mesmos clubes. O sistema de 
observação foi desenvolvido pelos seguintes passos: criação e definição dos critérios de êxito das categorias, 
constituição dos critérios, formação dos códigos e validação propriamente dita do sistema (inter-
observadores). A aplicação do SOITCTA foi realizada no software Lince (Gabin et al., 2012) e o Excel foi 
usado para a exportação dos dados como a criação da base de dados. Foi então obtido overall de cada um dos 
jogadores, com uma pontuação compreendida entre 0 e 100, assim como a pontuação de cada categoria com 
valores compreendidos entre 0 e 5. Foram identificadas e analisadas quais as categorias com maior e menor 
pontuação em cada jogador e realizada uma comparação entre ambos. Foi criada uma base de dados que 
permite acompanhar o desenvolvimento dos jogadores ao longo do seu percurso e entender se haverá algum 
tipo de relação entre os valores obtidos e o sucesso desportivo. 
 
Palavras-Chave: Futebol; Sistema de Observação; Identificação de Talento; Scouting; Seleção.  
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Ao longo dos anos têm sido desenvolvidas várias propostas para ensino das técnicas de nado em Natação 
Pura Desportiva (NPD), que vão desde o ensino do nado global em seco, até á divisão da técnica em fases; 
contudo ainda existe muita controvérsia relativamente ao melhor método de ensino das técnicas em NPD. A 
técnica de crol apresenta algumas particularidades, como os movimentos alternados e coordenados das 
extremidades superiores e inferiores, o rosto submerso com água ou a respiração lateral. O objetivo deste 
trabalho consistiu em desenvolver uma proposta de ensino aprendizagem para aquisição do 1º nível de ensino 
na técnica de crol, de forma a apoiar professores e alunos na aquisição de um padrão de movimento, 
suportado por um processo de aprendizagem contínuo, de forma orientada e sustentada. O método utilizado 
na presente proposta é o método analítico visto parecer-nos ser o mais ajustado para crianças na faixa etária 
entre os 6-8 anos, considerando que as habilidades motoras estão decompostas em várias fases, o que facilita 
a aprendizagem da habilidade. Assim, no final do processo de aprendizagem ocorre a junção de todas as 
partes, construindo assim a técnica final, neste caso a técnica de crol. Através desta proposta pretende-se que 
os alunos consigam alcançar os seguintes objetivos: domínio motor global; colocação e posição no corpo na 
água em equilíbrio; formas globais e rudimentares de sincronização dos movimentos de braços/pernas e 
respiração, sem que exista perturbação da posição corporal adquirida; trajetória dos movimentos com as 
correspondentes alterações da direção dos movimentos, nas fases propulsivas e não propulsivas das ações 
motoras. Tudo isto através de um programa de exercícios lúdicos, técnicos e específicos em simultâneo. 
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The global pandemic of coronavirus disease (COVID-19), declared by the World Health Organization on 
March 11, 2020, had resulted in social and economic disturbance in many sectors of the society. All over the 
world, almost all training and competitions stopped as well. Because of this, coaches, athletes, referees and 
officers couldn’t work in normal conditions. Portugal obviously was affected. One and a half year later, 
youth sport has returned to a possible normality with the occasional ailments left by the prolonged pandemic 
vacuum that we want to try to identify and quantify. The purpose of this study was to understand the impact 
of COVID-19 on the youth athletes' participation in sports and the role of the sports coach. Semi-structured 
interviews were conducted with four coaches experts in youth training of different sports ranging in age from 
34 to 63 years (M=50.5). We defined expertise in coaches with more than 10 years of coaching young 
athletes. The development of the interview protocol was based on expertise validation. Interviews were 
conducted inside the Zoom platform by a skilled interviewer with in-depth understanding of community sport 
and sport coach training, transcribed verbatim and using content analysis. Results indicated that coaches 
consider that young athletes participating in sports is important for their health, physical condition and fun, 
before, during and “after” the pandemic. Coaches also referred that their way of being and acting as a coach 
was very similar with the one they used before the pandemic. The exception was when they coached online. 
The coaching relationship with the athlete was affected during the online and face-to-face training with 
sanitary restrictions concerning touching affectively athlete. 
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Introdução: O modelo de ensino no Stand Up Paddle (SUP) constitui uma etapa fundamental na formação das 
competências dos agentes de ensino para o processo de aprendizagem em SUP. Ensinar e aperfeiçoar as 
técnicas de SUP são atos pedagógicos que decorrem do processo ensino/aprendizagem da competência dos 
agentes de ensino. Objetivo: Apresentar uma proposta metodológica que promova e desenvolva as 
habilidades básicas, de forma a adquirir as destrezas físicas inerentes ao ensino do SUP. Métodos: Após 
pesquisa literária, procedeu-se à identificação de um conjunto de propostas pedagógicas e exercícios práticos 
de referência, selecionando os mesmos, e junto de experts realizou-se a aplicação dos métodos em praticantes 
com experiência reduzida ou inexistente. Resultados: O modelo de ensino das habilidades básicas e 
posteriormente as específicas em SUP resulta de um processo de aprendizagem que permite construir um 
repertório motor de movimentos, de forma sequenciada e organizada de forma a obter o gesto na sua 
globalidade. A proposta apresentada possui um conjunto de exercícios práticos aplicados em contexto de 
formação e após avaliação final da amostra, identificou-se melhorias na técnica e no rendimento nas distintas 
fases. Os exercícios podem ser aplicados em contexto de nível formativo ou intermédio, refletidos na 
literatura, com adaptações, devido a sua utilização pelos pares, durante o seu processo de ensino 
aprendizagem. Conclusões: Neste sentido, procuramos dar uma resposta aos problemas que os agentes de 
ensino se deparam quotidianamente durante o processo de aquisição e desenvolvimento das aprendizagens 
motoras e físicas durante a aquisição das técnicas em SUP. Efetivamente o agente de ensino adapta os seus 
recursos aos diferentes meios e métodos. Ajustando o seu modelo pedagógico ao nível e limitações dos 
praticantes. 
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