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EDITORIAL 
 
 
O JSPR tem uma nova vida em 2022 pois recebe um novo impulso com uma nova estrutura editorial com 
o apoio da direção da SCPD. Desejamos que continue a elevar o nível da revista que pertence à Sociedade 
Científica de Pedagogia do Desporto. Com efeito, após a edição de 23 edições da revista entre 2014 e 2021, 
pensamos que é o momento para iniciar um novo ciclo no JSPR. Este ciclo corresponde ao mandato da 
nova direção da SCPD (2022-2026), que tomará as melhores decisões para que a revista continue a pugnar 
pela divulgação da investigação científica produzida no âmbito da Pedagogia do Desporto, possibilitando 
uma oportunidade aos investigadores desta área. Congratulamo-nos pelo trajeto percorrido pelo JSPR e 
pelos resultados alcançados, a periodicidade, a internacionalização, a séria revisão por pares a quem 
agradecemos a extraordinária colaboração, a inclusão do DOI e a implementação do Open Journal System.  
Pretendemos que o JSPR seja indexado em mais bases de indexação, com a valorização dos artigos 
publicados. Neste ciclo, em 2023 a publicação de artigos no JSPR terá uma taxa, com descontos 
significativos para os sócios da SCPD. Esta opção possibilitará um melhor processo de edição gráfica e 
permitirá uma afiliação aos indexes mais evoluídos. Resta-nos agradecer às direções da SCPD a sua 
confiança na direção editorial e a todos os autores e colaboradores que nos 
acompanharam nesta viagem pelo conhecimento da pedagogia do desporto. A todos um bem aja da equipa 
editorial. 
 
 
 
JSPR has a new life in 2022 as it receives a new impetus with a new editorial structure with the support of 
SCPD management. We hope that it will continue to raise the level of the journal that belongs to the 
Scientific Society of Sports Pedagogy. Indeed, after the journal 23 editions between 2014 and 2021, we 
think it is time to start a new cycle in JSPR. This corresponds to the new mandate of the SCPD board (2022-
2026), which will make the best decisions for the journal to continue to the dissemination of scientific 
research produced in the field of Sports Pedagogy, enabling an opportunity for researchers in this area. We 
welcome the path taken by JSPR and the results achieved, the periodicity, internationalization, the serious 
peer review to whom we appreciate the extraordinary collaboration, the inclusion of the DOI and the 
implementation of the Open Journal System. We intend that the JSPR be indexed in more indexing bases, 
with the valorization of published articles. In this cycle, in 2023 the articles publication in JSPR will have 
a fee, with significant discounts for SCPD members. This option will enable a better graphic editing process 
and allow an affiliation to the most evolved indexes. We can only thank the SCPD management for their 
trust in the editorial board and to all the authors and collaborators who accompanied on this journey by the 
knowledge of the pedagogy of sport. Everyone's a good act of the editorial team. 
 
 
 
JSPR tiene una nueva vida en 2022, ya que recibe un nuevo impulso con una nueva estructura editorial con 
el apoyo de la gestión de SCPD. Esperamos que siga elevando el nivel de la revista que pertenece a la 
Sociedad Científica de Pedagogía del Deporte. De hecho, después de la edición de 23 ediciones de la revista 
entre 2014 y 2021, creemos que es hora de comenzar un nuevo ciclo en JSPR. Este ciclo corresponde al 
mandato de la nueva junta directiva del SCPD (2022-2026), que tomará las mejores decisiones para que la 
revista continúe la difusión de la investigación científica producida en el campo de la Pedagogía del 
Deporte, posibilitando una oportunidad para los investigadores en esta área. Acogemos con beneplácito el 
camino emprendido por JSPR y los resultados obtenidos, la periodicidad, la internacionalización, la seria 
revisión por pares a quienes agradecemos la extraordinaria colaboración, la inclusión del DOI y la 
implementación del Sistema de Revistas Abiertas. Pretendemos que el JSPR sea indexado en bases más 
indexadas, con la valorización de los artículos publicados. En este ciclo, en 2023 la publicación de artículos 
en JSPR tendrá una tarifa, con importantes descuentos para los miembros de SCPD. Esta opción permitirá 
un mejor proceso de edición gráfica y permitirá una afiliación a los índices más evolucionados. No podemos 
más que agradecer a la dirección de SCPD su confianza en el consejo editorial y a todos los autores y 
colaboradores que acompañado en este viaje por el conocimiento de la pedagogía del deporte. Todo el 
mundo es un buen acto del equipo editorial. 
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ABSTRACT: 

It is important to analyze whether the way soccer players perceive the leadership of their coaches 
is related to the compatibility they assume about coaches. Studies on Brazilian soccer about this 
topic are still few. Thus, this study has three objectives: (a) analyze whether the compatibility 
between coaches and players differs depending on the coaches' leadership styles; (b) analyze 
whether the compatibility between coach and players differs depending on the closer approximation 
between the current and preferred behaviors of coaches perceived by players, and (c) analyze if 
players’ perception about the leadership styles of the coaches changes according to the age of the 
players. The evaluation protocol included the Multidimensional Scale of Leadership in Sport and 
the Coach-Athlete Compatibility Measure. One hundred and eighteen young players from five elite 
Brazilian football clubs participated in the study. Players who evaluated more positively the 
leadership styles of their coaches assumed higher compatibility with the coaches, and this result did 
not change according to the players’ age. In conclusion, the way players perceive their coaches' 
leadership is related to their compatibility with the coaches, being necessary to improve coaches’ 
leadership styles.   

 
 

 
Estilos de liderança e compatibilidade entre treinadores e jovens atletas de futebol 

 

RESUMO: 

É importante analisar se a forma como os jogadores de futebol percebem a liderança dos seus 
treinadores está relacionada com a compatibilidade que assumem relativamente aos treinadores. Os 
estudos sobre este tema no futebol brasileiro ainda são incipientes. Assim, este estudo tem três 
objetivos: (a) analisar se a compatibilidade entre treinador e jogadores difere em função dos estilos 
de liderança dos treinadores; (b) analisar se a compatibilidade entre treinador e jogadores difere em 
função dos atletas perceberem maior aproximação entre os comportamentos atuais e preferidos dos 
treinadores e (c) analisar se a perceção dos jogadores sobre os estilos de liderança dos treinadores 
muda de acordo com a idade dos jogadores. O protocolo de avaliação incluiu a Escala 
Multidimensional de Liderança no Desporto e a Medida de Compatibilidade Treinador-Atleta. 
Participaram no estudo jogadores de cinco clubes da elite do futebol brasileiro. Os atletas que 
avaliaram mais positivamente os estilos de liderança dos treinadores assumiram maior 
compatibilidade relativamente aos treinadores, sendo que este resultado não variou em função da 
idade dos atletas. Em conclusão, a forma como os jogadores percebem a liderança dos seus 
treinadores está relacionada com a compatibilidade com os treinadores, sendo importante melhorar 
os estilos de liderança dos treinadores. 
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Soccer Coaches’ Leadership Styles and 
Compatibility with Youth Players 

 
The large investments and pressure for results in 
soccer require the constant remodeling of clubs, 
demanding an optimized management model 
(Rebustini & Machado, 2020). For example, 
companies paid US$40 million to be an official 
partner in the 2006 FIFA’s World Cup (Collin & 
MacKenzie, 2006). The management of clubs 
includes undertaking the training of players, and 
considering the expectations of fans, the press, and 
partners (Rebustini & Machado, 2020). One 
important figure involved in the management process 
of clubs is the coach. Coaches must possess technical 
and pedagogical skills, to structure sports training 
programs, where their ability to lead players and 
teams is very important (González-García, Martinent, 
& Nicolas, 2021; Resende, 2013; Resende & Gomes, 
2020). Leadership is popularly defined as a 
behavioral process assumed by coaches to influence 
their teams and their players towards certain goals 
(Barrow, 1977) to increase athlete satisfaction and 
performance (Chelladurai & Riemer, 1998). In the 
case of youth soccer players, in addition to the natural 
functions of technical and tactical guidance, the coach 
has the role of stimulating the integral development 
of young players in terms of mental, cognitive, 
emotional, and social skills (Moioli & Machado, 
2018; Newman et al., 2021). In this sense, it is 
important to analyze the extent to which players 
perceive their coaches' leadership and to what extent 
more positive leadership styles can contribute to a 
better relationship between coaches and players. This 
aspect is even more important with younger players, 
as they are developing physiologically and 
psychologically. The coach's leadership styles are 
decisive in the learning and development of young 
people, not only from a motor and physical point of 
view, but also from an emotional, cognitive, 
intellectual, and relational point of view (Gomes & 
Machado, 2010; Knight, Harwood, & Gould, 2017; 
Vealey & Chase, 2015). The literature reinforces that 
certain leadership styles, as is the case of 
transformational leadership, are more related with 
subjective wellbeing and performance of followers 
when compared with other types of leadership, as is 
the case of transactional leadership (Birasnav, 2014; 
Gomes & Resende, 2014; Rowold, 2006). This occurs 
due to the nature of both forms of leadership. 
Transformational leadership stimulate and inspire 
subordinates toward a positive and challenging vision 
that increases their efforts until a point where 
extraordinary results can be achieved. On the other 
hand, transactional leadership refers to a social 
exchange relationship between the leaders that define 
the tasks and goals to be achieved and the followers 
who accept to execute the tasks in exchange for some 
material or psychological compensation (Bass, 1985). 

Consequently, it is important to understand whether 
the way players perceive the leadership of their 
coaches is related to the greater compatibility they 
assume about coaches. Studies on Brazilian soccer 
are still incipient, with little work done with coaches 
of young soccer categories (Conceição Junior et al., 
2021). Consequently, it is important to understand 
how young players (especially in elite clubs who 
frequently are away from their families) perceive the 
leadership of their coaches and who this leadership 
can contribute to their relationship. In this study, the 
possible relationships between leadership styles and 
coach-player compatibility were analyzed. 
Leadership styles is defined as the specific behaviors 
used by coaches to achieve a specific goal when 
leading players, teams, organizations, and even 
communities and societies (Gomes, 2020). 
Compatibility is defined as the proximity between the 
way of being, thinking, and acting of the coaches and 
the players, in terms of personality, values, ideas, 
opinions, and behaviors (Gomes & Paiva, 2010). In 
other words, this study analyzed if the players’ 
perception of coaches’ leadership styles impacts the 
compatibility players manifest toward their coaches. 
To analyze this question, three objectives were 
established for the present study:  

(a) Analyze whether the compatibility between 
coaches and players differs depending on the 
leadership styles of coaches.  
(b) Analyze whether the compatibility between 
coaches and players differs depending on the 
closest approximation between the current and 
preferred behaviors of coaches perceived by 
players. 
(c) Analyze if the perception about coaches’ 
leadership styles changes according to players’ 
age. 
Considering these objectives, the hypotheses 
were:  
(1) Players who perceive their coaches’ leadership 
styles more positively assume higher 
compatibility with their coaches. 
(2) Players who perceive a closer relationship 
between current and preferred behaviors in 
coaches’ leadership styles assume higher 
compatibility with coaches. 
(3) The perception about coaches’ leadership 
styles changes according to players’ age. 

 
Methodology 

 
Participants 
The sample for this study was convenient as 
researchers had previous contact established with 
teams and these teams agreed to participate in the 
study. The study was carried out with 118 male soccer 
players from the categories under 15 (U-15; n=50); 
under 17 (U-17; n=24), and under 20 (U-20; n=44) 
of five professional clubs regularly registered with 
State Federations, and which had participated in 
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official high-performance Brazilian soccer 
tournaments. The competitive period comprised the 
2019/20 season, adding up to approximately 10 
months of training and competition promoted by the 
main state league. In view of the developments 
caused by the COVID 19 pandemic, the teams had 
their official activities suspended and, in the face of 
this challenge, the application of the questionnaire 
was carried out remotely without the occurrence of 
matches in this period. The inclusion criteria were: (a) 
be players and coaches in the following categories: U-
15; U-17 and U-20; (b) be linked to the teams of 
professional clubs and regularly registered with State 
Football Federations; and (c) be active for at least 2 
seasons in high-performance teams competing in 
official tournaments (of first and second division). All 
participants were informed about the purpose and 
characteristics of the study (by Declaration Helsinki 
of 1975) and asked to sign the informed consent form, 
which was approved by the University Research 
Ethics Committee - CAAE: 26193519.9.0000.5512. 
 
Instruments 
 In this study, we utilized two instruments to 
evaluate the youth soccer players: the 
Multidimensional Scale of Leadership in Sport 
(MSLS) and the Coach-Athlete Compatibility 
Measure (CACM), as detailed below. 
 
Multidimensional Scale of Leadership in Sport 
(MSLS; Gomes & Resende, 2014). The scale has 
been used previously in youth soccer players (Gomes 
et al., 2021). The MSLS allows the evaluation of 
players' perception of the behaviors assumed by their 
coaches, in nine leadership factors: (a) Vision 
(stimulation of a promising and positive future); (b) 
Inspiration (stimulation of the desire to give the best 
to achieve success); (c) Instruction (stimulation of 
players' abilities); (d) Individualization 
(consideration of players' personal needs and 
expectations); (e) Support (stimulation of frank and 
informal relationship with players); (f) Positive 
feedback (reinforcement of the correct actions taken 
by players); (g) Negative feedback (punishment of 
incorrect actions taken by players); (h) Active 
management (stimulation of the players' participation 
in the decisions to be taken); and (i) Passive 
management (delaying important decisions). For each 
of the nine factors, there are four questions answered 
on a five-point “Likert” scale (1 = Never; 5 = Always), 
totaling 36 questions. The score for each factor is 
obtained by adding the answers to the four respective 
questions and dividing the final value by four. The 
values were used to calculate the Optimal Leadership 
Profile Index (OPLI), detailed in the statistical 
analyses. 
 
Coach-Athlete Compatibility Measure (CACM; 
Gomes, 2008; Gomes & Paiva, 2010). This 
instrument was developed from the work of Kenow 

and Williams (1999) and Williams et al. (2003). It 
assesses the consonance and compatibility between 
coaches and players in professional and personal 
areas (behaviors, values, ideas, personality, and 
opinion) on a nine-point “Likert” scale (1 = Not at all 
compatible; 9 = Very compatible). The ‘score’ is 
calculated by averaging the values of the five items. 
Higher scores mean higher values of compatibility 
between coaches and players.  
 
Procedures 
The invitation to participate in the study was carried 
out through physical or electronic correspondence, 
according to the availability of the participant. 
Initially, contact was made with the technical 
coordinator of the teams who were asked for 
permission to contact possible participants. After 
approval, players and coaches were invited to 
participate in the study and instructed to use specific 
groups created in the WhatsApp application for 
communication. COVID-19 social distancing 
guidelines were considered for data collection. An 
online platform (Google Forms) was used for the 
distribution and collection of questionnaires (more 
information available per request). The collection 
period took place between June and July 2020. 
 
Data quality 
The test-retest reliability for the MSLS and the 
Cohen’s Kappa coefficient (Cohen, 1968) results 
showed moderate reliability for replicating the 
questionnaire online (Kappa=0.490; p<0.001).  
 
Statistical Analysis 
For objective 1 of this study (analyze whether the 
compatibility between coaches and players differs 
depending on the leadership styles of coaches), the 
OPLI was calculated through the results obtained in 
the MSLS. The OPLI was calculated based on nine 
MSLS factors, belonging to three dimensions: 
transformational (factors 1 to 5), transactional 
(factors 6 and 7), and decision-making (factors 8 and 
9). The values related to factors “negative feedback” 
and “passive management” were inverted so that 
higher values in these items corresponded to a better 
leadership profile, as in the other seven factors. Thus, 
higher values in the OPLI mean a more positive 
leadership profile for coaches. After calculating the 
OPLI, two groups were created based on the median 
of the results: (1) high optimal leadership profile 
(OPLI≥3.89 points); and (2) low optimal leadership 
profile (OPLI<3.89 points). After this procedure, the 
overall CACM value (average of the five items 
[behaviors, values, ideas, personality, and opinions]) 
of compatibility between coaches and players was 
used to compare the two OPLI groups. For this 
objective, the independent t-test was used. 
For objective 2 (analyze whether the compatibility 
between coaches and players differs depending on the 
closest approximation between the current and 
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preferred behaviors of coaches perceived by players), 
the following steps were taken: (1) inversion of the 
“negative” values of the current and preferred MSLS 
factors (negative feedback and passive management); 
(2) calculation of OPLI variable for current behaviors 
(already calculated and used in objective 1) and OPLI 
for preferred behaviors (already with the two factors 
inverted [negative feedback and passive 
management]); (3) subtraction of the values obtained 
in the preferred OPLI by the current OPLI, creating a 
new variable called Total-MSLS; (4) values closer to 
0 indicate greater congruence in leadership styles, and 
the values obtained in the Total-MSLS were 
transformed into a modular variable (transforming the 
negative numbers into their positive mirror), the 
variable being designated by Total-MSLS-Modular; 
(5) calculation of the median of the Total-MSLS-
Modular variable (1.00) was used to divide the 
participants into two groups: values equal to or above 
the median (0 = low congruence in leadership styles); 
and values lower than the median (1 = high 
congruence in leadership styles), designating the new 
variable as Total-MSLS-Modular-2-groups. For this 
objective, the independent t-test was used. 
For objective 3 (analyze if the perception of coaches’ 
leadership styles changes according to the age of the 
players), the current OPLI variable was used again, 
assuming the different subcategories to which the 
players belonged (U-15, U-17, and U-20) as an 
independent variable, applying Analysis of Variance 
(ANOVA) with Tukey's post-hoc test to find possible 
statistical differences. All analyzes were performed in 
the SPSS Software (version 28.0). 
 

Results 
 
Table 1 shows the descriptive results of the sample 
for each measure used in this study.  
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Table 1. 
Descriptive Statistics of Variables in the Study 
 

Variable 
 

Mean 
95% CI 

SD Median Min. Max. 
  

Mean 
95% CI 

SD Median Min. Max.  LL UL   LL UL 

MSLS: Leadrship styles   Actual behavior   Preferred behavior 
Vision  3.9 3.7 4.1 0.9 4.0 1.8 5.0   4.3 4.1 4.4 0.9 4.5 2.0 5.0 

Inspiration  4.4 4.3 4.5 0.6 4.5 2.0 5.0   4.6 4.5 4.7 0.6 4.8 2.0 5.0 

Instruction  4.5 4.3 4.6 0.7 4.8 1.8 5.0   4.6 4.5 4.7 0.6 4.8 1.8 5.0 

Individualization  4.5 4.4 4.6 0.7 4.8 2.0 5.0   4.6 4.5 4.7 0.6 4.8 2.0 5.0 

Support  3.1 2.9 3.3 1.1 3.3 1.0 5.0   3.5 3.3 3.6 1.0 3.5 1.0 5.0 

Positive feedback   4.0 3.8 4.1 0.7 4.0 2.0 5.0   4.3 4.2 4.5 0.7 4.5 2.0 5.0 

Negative feedback   3.2 3.1 3.4 1.0 3.3 1.0 5.0   3.5 3.3 3.6 1.0 3.8 1.0 5.0 

Active management  3.1 2.9 3.3 1.0 3.1 1.0 5.0   3.5 3.3 3.7 1.0 3.5 1.0 5.0 

Passive management  1.6 1.4 1.7 0.6 1.3 1.0 3.8   1.6 1.5 1.8 0.7 1.5 1.0 5.0 

OPLI: Optimal profile  5.2 4.8 5.6 2.0 5.0 0.0 9.0   5.8 5.5 6.2 1.9 6.0 1.0 9.0 

                                 

CACM: Compatibility  7.3 7.1 7.5 1.2 7.4 2.6 9.0                 

Behaviors  7.6 7.3 7.9 1.5 8.0 3.0 9.0                 

Values  7.7 7.5 8.0 1.5 8.0 2.0 9.0                 

Ideas  7.4 7.2 7.8 1.6 8.0 2.0 9.0                 

Personality  6.5 6.2 6.9 1.9 7.0 1.0 9.0                 

Opinion  7.0 6.7 7.3 1.4 7.0 3.0 9.0                 

Note: CI=confidence interval; LL=lower limit; UL=upper limit; Min=minimum; Max=maximum.
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Figure 1 presents the data related to the first objective 
of this study, observing the difference (Δ=-1.01; t=-
5.001; p<0.001) in Coach-Athlete Compatibility 
Measure (CACM) among players with low Optimal 
Leadership Profile Index (OPLI) (n=60; 6.78±1.26), 
and high OPLI (n=58; 7.78±0.86).  
 
Figure 1. 
Coach-Athlete Compatibility Differences according 
the OPLI  
 

 
Note: the categories of the optimal profile were 
considered based on the median: low (OPLI<3.89) 
and high (OPLI≥3.89). 
 
Figure 2 presents the data related to the second 
objective of this study, observing the difference (Δ=-
0.65; t=-3.089; p=0.003) of CACM among players 
with low congruence in leadership styles (n=58; 
6.94±1.29) and high congruence in leadership styles 
(n=60; 7.59±0.99).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. 
Coach-Athlete Compatibility Differences According 
to the Actual and Preferred Behaviors of Coaches 

 
 
Note: the categories with the highest and lowest 
relationship were considered based on values equal 
to or above the median (1.00) of the Total-MSLS-
Modular (0 = low congruence in leadership styles) 
and below this same median (1 = high congruence in 
leadership styles).  
 
 
In the case of the third objective (see Figure 3), there 
were no significant differences in the comparison of 
the OPLI between the age subcategories 
(FANOVA1.037; p=0.358). 
 
Figure 3. 
Optimal Profile of Leadership Index (OPLI) 
According to Players’ Age Subcategories. 
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The objectives of this study were to analyze: (a) 
whether the compatibility between coaches and 
players differs depending on the leadership styles of 
coaches; (b) whether the compatibility between 
coaches and players differs depending on the closest 
approximation between the current and preferred 
behaviors of coaches perceived by players; and (c) if 
the perception about coaches’ leadership styles 
changes according to the players’ age. 
There are still few studies that have verified the 
perception of players about the leadership of their 
coaches in youth soccer teams, especially if the 
variables included in our study are considered. 
Gomes et al. (2008) studied 200 Portuguese players 
(30 women) from 11 to 36 years old who practice 
futsal and soccer and found that some preferred 
behaviors that were superior to the current ones 
assumed by players (as in our study) and verified 
differences between the players' ages in the 
perception of coaches' leadership behaviors (not 
verified in our study). Perhaps the reason that in our 
study it was not observed differences according to the 
players’ age was the greater uniformity of our sample 
in terms of the path and sports experience, since our 
sample represents elite Brazilian football teams. In 
another study carried out by Correia and Silva (2017), 
with 107 (69 female) senior futsal players from the 
Portuguese national division, a positive and moderate 
relationship between the Coach-Athlete 
Compatibility Measure (CACM) and the players' 
perception of leadership (Optimal Leadership Profile 
Index-OPLI, in most Multidimensional Scale of 
Leadership in Sport-MSLS factors) was found, which 
corroborates our findings. Another study that 
corroborates our results (positive relationship 
between MSLS and CACM) was that of Resende et 
al. (2013), where MSLS factors explained between 57 
and 73% of CACM variability. Also important, our 
data reveals that positive leadership styles (measured 
by the OPLI) corresponds to a higher compatibility 
between coaches and players. Research on 
organizational domains (Hobman et al., 2011; Singh 
et al., 2016; Wang et al., 2011) and sports domains 
(Callow, Smith, Hardy, Arthur, & Hardy, 2009; 
Rowold, 2006; Stenling & Tafvelin, 2014) reinforce 
the advantages of leaders and coaches who assume 
positive leadership styles, particularly the ones 
related to transformational leadership, in order to 
increase the positive impact on others. For example, 
Rowold (2006), in a study with martial arts athletes, 
found that transformational leadership adds unique 
variance beyond that of transactional leadership for 
predicting leader effectiveness. 
Regarding the age of the players, our study found no 
differences between the leadership profile when the 
different age subcategories in elite players of 
Brazilian soccer were compared. As mentioned 
earlier, in the study of Gomes et al. (2008), carried 
out with Portuguese futsal and football players, there 
were differences between the sports levels (U-12, U-

14, U-16, U-18 and professionals) in some 
dimensions of the MSLS analyzed separately 
(p<0.001). In our study, no differences were found as 
a function of age, but it is also worth noting that in 
our study the data were compared only as a function 
of the OPLI (combining all factors), and therefore 
was not possible to specify each of the athletes 
perceived leadership factors. Marques (2012) also did 
not find differences in the MSLS factors between 
players of different subcategories, in the comparison 
between U-18 (n=90) and professionals (n=93) 
Portuguese soccer players. The only exception was 
the positive feedback, which was higher for the U-18. 
In another study, Jaria (2014) compared 314 
federated soccer players from five clubs; when 
analyzing three age groups (U-14, between 14 and 18 
years old, and over 18 years old), in almost all MSLS 
factors there was a reduction in scores as the players 
were older, corroborating our findings (although in 
our case, this decrease was not statistically 
significant). 
 
Strengths and Limitations 
A strength of the study was the sample size of 
professional soccer clubs (n=5; 25% of an entire elite 
league), with 118 players studied with a good 
representation of the Brazilian elite soccer.  
One limitation was the cross-sectional nature of our 
study, which prevents the interpretation of cause-and-
effect relationships. Future longitudinal studies are 
needed to verify whether the reductions in the 
leadership profile are consistent with the change of 
category of players. In addition, the tools used (MSLS 
and CACM) were applied remotely (via an online 
questionnaire), which may have reduced the 
reliability of the data obtained. However, the data was 
collected during the COVID-19 Pandemic, when 
there was physical social distancing in most of the 
club cities where players were.  
 
Implications for Research and Practice 
As implications for research, more studies must use 
the questionnaires applied in our study to trace and 
comprehend the perception of youth players about the 
leadership of their coaches. Future longitudinal 
studies need to verify the relationship of leadership 
indicators with the performance of clubs, analyzing 
the change in profiles during the season and the 
relationship with the competitive results.  
As implications for practice, the application of the 
tools used in our study (MSLS and CACM) is 
encouraged to understand the leadership profile of 
coaches according to the players’ perspective. This 
will allow to identify players who have perceived 
worse leadership profiles and less congruence with 
their coaches' ideas and goals. Intervening with these 
players to improve these indicators could contribute 
to an increase in the effectiveness of coaches' 
management of players. Additionally, the 
establishment of theses leadership profiles should be 
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done by sport psychology professionals who can also 
increase the ability of coaches to use positive and 
effective leadership styles to improve the 
compatibility between players and coaches. 
 

Final Reflections 
 
Participants in this study with lower OPLI (i.e., who 
rated their coaches' leadership styles more 
negatively) had lower levels of compatibility with 
their coaches' leadership ideas. However, players 
with higher OPLI assumed greater compatibility with 
the ideas of their coaches. Therefore, Hypothesis 1 of 
this study was confirmed. The same is true when 
players were distributed by the difference between 
current (as is) and preferred (as I would like it) 
behaviors of coaches' leadership styles. Players who 
portrayed the greatest difference in congruence 
(distance between what they like and what happens) 
had less compatibility with the coaches’ ideas. On the 
other hand, those who had greater congruence also 
had greater compatibility with the coaches’ 
leadership ideas. These results confirmed Hypothesis 
2 of this study. 
Elite Brazilian soccer players from youth categories 
assume greater compatibility with their coaches when 
coaches display more positive styles and leadership. 
The level of perceived leadership did not differ 
between age groups. These results did not confirm 
Hypothesis 3 of this study.  
In sum, leadership styles are important to reinforce 
the compatibility between coaches and players, being 
important that sports clubs intervene with psychology 
professionals to improve the leadership of coaches 
and the subsequent compatibility with players. 
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ABSTRACT: 
A avaliação para a aprendizagem é apontada como tendo um grande impacto na aprendizagem 
dos(as) alunos(as). Sustentada em quatro grandes princípios, tem como objetivo tornar o processo 
ensino-aprendizagem claro e compreensível para os(as) alunos(as), bem como envolvê-los na 
construção e regulação da sua aprendizagem. O objetivo central deste estudo foi analisar o 
contributo e o valor atribuído pelo professor-estagiário e alunos(as) ao uso da Avaliação para a 
Aprendizagem no ensino do voleibol. Envolveram-se neste estudo um professor-estagiário, um 
professor cooperante, um investigador (estudante de doutoramento) e alunos de uma turma do 
ensino secundário. A recolha de dados englobou as auto e heteroavaliações dos(as) alunos(as), ficha 
de avaliação de conhecimentos, um grupo focal, observação participante, diário de bordo do 
professor e filmagens das aulas. Destaca-se a evolução na qualidade de jogo e conhecimento do 
mesmo, bem como o envolvimento e participação dos(as) alunos(as) no processo ensino-
aprendizagem. Os(as) alunos(as) valorizaram a sua participação no processo, destacando a 
oportunidade de avaliarem a sua aprendizagem e a dos seus colegas, e a aprendizagem cooperativa 
como mais-valias na sua aprendizagem.  

 
 
Using assessment for learning to teach volleyball to students in grades 10th-12th 
 
ABSTRACT: 
Assessment for learning is considered to have a substantial impact on students’ learning. 
Underpinned by four main principles, assessment for learning intends to make the teaching-learning 
process clear and understandable for students, involving them in the construction and regulation of 
their learning. This study intended to analyse the contribute and value assigned by a preservice 
teacher and their students to the use of Assessment for Learning when teaching volleyball. 
Participated on this study, one preservice teacher, one cooperating teacher, a researcher (PhD 
student), and an 11th grade class. Data was collected through students’ self and peer assessment, 
knowledge assessment form, one focus group, participant observation, preservice teacher’s log 
diary, and “in-class” films. As main results, it is highlighted the improvement of students’ 
performance and game understanding, as well as students’ involvement and participation in the 
teaching-learning process. Students valued their participation in the process, highlighting the 
opportunities for assessing their and their peers’ learning, and cooperative learning as an added 
value on their learning. 
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Avaliação para a aprendizagem no ensino do 
voleibol a alunos do secundário 

 
O processo ensino-aprendizagem é um processo não 
linear, já que nem tudo o que é ensinado é aprendido 
pelos(as) alunos(as). Neste sentido, a literatura tem 
apontado a necessidade de centrar o processo ensino-
aprendizagem nos(as) alunos(as) e nas suas 
aprendizagens (Graça et al., 2019; Leirhaug & 
Annerstedt, 2016). Nas duas últimas décadas tem 
havido uma crescente investigação do potencial 
impacto que a avaliação pode ter na melhoria das 
aprendizagens dos(as) alunos(as), se orientada para 
esse mesmo propósito (Hay et al., 2015; Wiliam, 
2018). No entanto, utilizar a avaliação para a 
aprendizagem (AfL) é reconhecido como sendo 
desafiante para a generalidade dos(as) professores(as) 
pela necessidade de reconfiguração dos seus 
entendimentos e práticas, não só ao nível do 
planeamento e condução do processo ensino-
aprendizagem, como também ao nível do papel 
desempenhado pelos(as) alunos(as) e professores(as) 
(Batista et al., 2019; Tolgfors, 2018). Estes desafios 
são mais salientes, nos estudantes estagiários 
aquando do seu estágio profissional nas escolas 
(Moura, Graça et al., 2021).  
A AfL, fundada em teorias sócio-construtivistas, 
assenta em quatro princípios centrais: i) partilha dos 
objetivos de aprendizagem com os(as) alunos(as), ii) 
partilha dos critérios para o sucesso com os(as) 
alunos(as), iii) envolvimento dos(as) alunos(as) na 
avaliação da sua aprendizagem e na dos seus colegas 
e iii) promoção de feedback que permita aos(às) 
alunos(as) progredir na sua aprendizagem (Leirhaug 
& Annerstedt, 2016). Os princípios são reconhecidos 
como sendo tight but loose, o que significa que cada 
professor deve colocá-los em prática da forma mais 
adequada à sua realidade (Wiliam & Leahy, 2015). 
Acima de tudo, estes princípios procuram tornar o 
processo ensino-aprendizagem o mais transparente 
possível para os(as) alunos(as), de forma a estes 
poderem regular e assumir o papel de construtores 
ativos da sua aprendizagem, utilizando a sua 
individualidade como uma mais-valia. Pretende-se 
que, não só o professor, mas também os(as) 
alunos(as) sejam capazes de responder a três questões 
fundamentais sobre o processo ensino-aprendizagem 
– ‘Para onde vai o(a) aluno(a)?’; ‘Onde está agora?’ 
e ‘Como chegar lá?’ (Wiliam & Thompson, 2008). 
Tanto o professor como os(as) alunos(as) devem ser 
responsáveis e conscientes já que como advogam 
Stiggins e Chappuis (2011, p. 18) “Adults are not in 
charge of the learning. Learners are. If students don't 
want to learn or don't feel able to learn, there will be 
no learning”. 

 
1Os Programas Nacionais foram considerados tendo em conta a 
recomendação feita pelo CNAPEF: “(…) As Aprendizagens 
Essenciais, sendo suportadas e enquadradas na sua aplicabilidade 
pelos Programas Nacionais de Educação Física, não concretizam 
toda a extensão do currículo, bem como não definem as 

Neste entendimento, AfL é considerado qualquer 
processo ensino-aprendizagem, em que a avaliação 
tem como primeira e máxima prioridade, a utilização 
da avaliação para a promoção da aprendizagem 
dos(as) alunos(as) (Black et al., 2004). Isto significa 
que a avaliação, currículo e pedagogia concorrem 
para a aprendizagem dos(as) alunos(as), integrando a 
avaliação ao longo do processo ensino-aprendizagem 
para recolher informação que permita analisar, 
adaptar e melhorar o processo e dar resposta às 
necessidades dos(as) alunos(as) (Hay & Penney, 
2009; Wiliam, 2018).  
Tomando como referência este quadro, o objetivo 
deste estudo foi analisar o contributo e o valor 
atribuído pelo professor-estagiário e alunos(as) ao 
uso da AfL no ensino do voleibol. O estudo teve ainda 
como objetivos específicos analisar a perceção da 
aprendizagem, participação e envolvimento dos(as) 
alunos(as) no processo ensino-aprendizagem.  
 
Método 
 
Contexto do estudo 
O presente estudo realizou-se no ano letivo 
2021/2022, durante o estágio profissional de um 
professor-estagiário do Mestrado de Ensino da 
Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário de 
uma Universidade Pública Portuguesa. O estágio 
profissional decorreu numa escola cooperante, sob a 
orientação de uma professora orientadora da 
faculdade, um professor cooperante da escola, num 
núcleo de estágio constituído por quatro professores-
estagiários e colaboração de um investigador, 
estudante de doutoramento na temática da AfL. Cada 
professor-estagiário acompanhou uma turma ao 
longo de todo o ano letivo e teve experiências de 
ensino noutros anos de escolaridade, estando 
envolvido na planificação, lecionação e avaliação de 
todo o processo ensino-aprendizagem. As turmas são 
da responsabilidade do professor cooperante, que está 
presente em todas as aulas, orienta e supervisiona 
todo o processo de formação do professor-estagiário. 
Além da lecionação, os professores-estagiários estão 
envolvidos em outras atividades da escola, 
colaborando com a área disciplinar de Educação 
Física na organização das mesmas. O estudo realizou-
se numa unidade de voleibol, tendo por referência o 
programa1 de educação física e as aprendizagens 
essenciais2 para o respetivo ano de escolaridade. 
 
Participantes 
Este estudo contou com a participação de uma turma 
do 11.º ano do Curso Científico-Humanístico de 
Ciências e Tecnologias de um Agrupamento de 
Escolas do Grande Porto, no decorrer do ano letivo 

possibilidades de execução e flexibilidade próprias do programa 
da disciplina.”  
2https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizage
ns_Essenciais/11_educacao_fisica.pdf (Agosto de 2018) 



Avaliação para a aprendizagem  

Journal of Sport Pedagogy and Research, 8(1), pp. 13-23, 2022               
 

15  

2021/2022. Esta amostra por conveniência é 
composta por 22 alunos (11 do sexo masculino e 11 
do sexo feminino). As idades dos(as) mesmos(as) 
situavam-se entre os 15 e os 17 anos, sendo a média 
de 15.7 anos. De entre os elementos da turma, 16 não 
praticavam desporto fora da escola. Dos seis 
alunos(as) praticantes, quatro praticavam jogos 
desportivos coletivos (futebol, futsal e voleibol) e 
outros dois ginástica.  
A participação no estudo foi voluntária e autorizada 
pelos encarregados de educação e pelos próprios(as) 
alunos(as), tendo ambos assinado um termo de 
consentimento informado, autorizando, igualmente, a 
filmagem das aulas. Os procedimentos utilizados 
respeitaram as normas internacionais da Declaração 
de Helsínquia. 
 
Instrumentos 
Portfólio do aluno  
O Portfólio inclui a estrutura da Unidade Didática de 
voleibol (UD) (Quadro 1), em articulação com os 

critérios e descritores de avaliação (Quadro 2). A UD 
foi elaborada, tendo em consideração as categorias 
transdisciplinares do modelo de estrutura de 
conhecimentos de Vickers (1990), os princípios que 
fundamentam a AfL, os dados da avaliação inicial, 
bem como a discussão entre os autores sobre o quê, o 
porquê e o como ensinar. O portfólio foi entregue 
aos(às) alunos(as) na segunda aula da UD para que o 
pudessem utilizar ao longo da mesma. 
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Quadro 1. 
Estrutura da UD de voleibol - exemplo de algumas aulas 
 

Aula Critérios Objetivos Situações de aprendizagem Princípios/Estratégias 

1 e 2 
Sustentar a 
bola 
(1), (3), (4) 
e (5) 
Construção 
do ataque 
(6) e (8) 

Sustentar a bola através de 
jogo reduzido e de um 
clima cooperativo que 
potencie a aprendizagem 

Jogo 1x1 cooperativo em 
passe 
Jogo 1x1 e 2x2 
serviço/enquadramento/passe 
Competição 2x2 

Partilha de objetivos de 
aprendizagem, critérios 
e descritores de 
avaliação da UD 7 e 8 

 
 
13 e 14 

Sustentar a 
bola 
(3), (4) e (5) 
Construção 
do ataque 
(6) e (8) 
Construção 
das ações 
de jogo (11) 
e (13) 

Construir o ataque em 
situação de jogo reduzido, 
num clima cooperativo 
potenciador da 
aprendizagem 
Identificar as próprias 
dificuldades e 
potencialidades em 
situação de jogo  

 
Jogo 1x1 serviço em 
passe/auto-passe/alvo 
Jogo 2x2 em estrutura 0:2, 
serviço em passe 
Competição 2x2 

Partilha de objetivos de 
aprendizagem e 
critérios de avaliação 
da aula 
Autoavaliação escrita, 
segundo os critérios e 
descritores de 
avaliação 

17 e 18 

Sustentar a 
bola 
(2), (3) e (5) 
Construção 
do ataque 
(7) e (9) 
Construção 
das ações 
de jogo (11) 
e (13) 

Identificar e agir na 
construção do ataque em 
situação de jogo reduzido, 
assumindo um papel ativo 
na aprendizagem 
Identificar as dificuldades 
e potencialidades de cada 
aluno em situação de jogo - 
feedback individual do 
professor 

Jogo 2x2 em estrutura 0:2, 
serviço por baixo 
Jogo 4x4 em estrutura 1:2:1 
serviço por baixo e/ou por 
cima 
Competição 2x2 e 4x4 

Partilha de objetivos de 
aprendizagem e 
critérios de avaliação 
da aula 
Avaliação qualitativa 
escrita do professor-
estagiário 

19 e 20 

Sustentar a 
bola 
(2), (3) e (4) 
Construção 
do ataque 
(7), (9) e 
(10) 
Construção 
das ações 
de jogo 
(11), (12) e 
(13) 

Construir as ações de jogo 
em situação de jogo 
reduzido, num clima 
cooperativo potenciador da 
aprendizagem 
Dar feedback para ajudar 
os colegas 

Jogo 2x2 lançamento/passe 
para um alvo 
Jogo 2x2 passar para zona de 
distribuição 
Jogo 2x2 reenviar para zona 
de ataque 
Competição 2x2 e 4x4 

Partilha de objetivos de 
aprendizagem e 
critérios de avaliação 
da aula 
Heteroavaliação oral, 
segundo, os critérios e 
descritores de 
avaliação 

29 e 30 Todos Avaliar o desempenho dos 
alunos em situação de jogo 

Jogo 2x2 em estrutura 0:2 
Jogo 4x4, em estrutura 1:2:1 Avaliação Sumativa 

31 e 32 Todos Avaliar o conhecimento 
(2x2) e (4x4)  Questão Aula 

 
Fisiologia do Treino e Condição Física Cultura Desportiva 
Foi realizado um trabalho de 
continuidade ao longo do ano letivo, 
tendo, nesta unidade em específico, 
desenvolvido um trabalho de condição 
física individualizado que desse resposta 
às necessidades especificas dos(as) 
alunos(as), elaborados pelos próprios(as). 

O conhecimento sobre a modalidade (declarativo), foi 
partilhado através do portfólio. A compreensão do jogo foi 
estimulada ao longo do processo, recorrendo ao diálogo, 
ao feedback, aos(às) alunos(as) voleibolistas e aos 
momentos de regulação da aprendizagem. A questão-aula 
foi elaborada com recurso às filmagens de situações reais 
de aprendizagem que ocorreram ao longo da UD. Ao 
longo das aulas foram ainda transmitidas as regras de jogo. 
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Conceitos Psicossociais 
Autonomia: É responsável e autónomo 
na realização das tarefas apresentadas, 
quer no trabalho de condição física, quer 
nas situações de jogo. 
Construtor ativo: Participa ativamente, 
demonstrando esforço, persistência e 
iniciativa, na realização das tarefas 
apresentadas, quer no trabalho de 
condição física, quer nas situações de 
jogo.  

Motivação: Demonstra empenho e interesse na realização 
das tarefas apresentadas, quer no trabalho de condição 
física, quer nas situações de jogo. 
Entreajuda: Este conceito apresentou um papel de 
extrema importância no trabalho cooperativo, 
transmitindo feedback aos colegas, traduzido na 
aprendizagem dos mesmos. Foi também essencial nos 
momentos de heteroavaliação. 

 
Quadro 2. 
Critérios e Descritores de Avaliação (Sumativa) 

Jogo - 70% 
Critérios Descritores 

Sustentar a 
bola 

(1)  Reenvia a bola para dentro dos limites do campo, através do passe. 
(2) Dirige, através do serviço por baixo, a bola para o colega, permitindo a continuidade das 
ações (sempre que possível para zona vulnerável). 
(3) Enquadramento atempado (lê trajetória simples, assumindo a posição fundamental média 
e deslocando-se para intervir sobre a bola). 
(4) Ajusta a posição do corpo ao colega/zona para a qual vai passar (2x2 ou 4x4) ou enviar a 
bola (1x1). 
(5) Deslocamentos simples (corrida para a frente e para trás), de forma a chegar rápido ao local 
para intervir sobre a bola. 

Construção 
do ataque 

(6) Intervenção sobre a bola, orientando os apoios para o local para onde quer enviar (passe) a 
bola - zona de distribuição ou zona de ataque. 
(7) Serviço por baixo/serviço por cima - dirige a bola para o recebedor (1ª fase de jogo 
cooperativo) ou para o local vulnerável: jogador mais fraco/espaço vazio/zona de conflito (jogo 
de oposição). 
(8) Deslocamentos - ajusta a posição (enquadra-se) à trajetória da bola. 
(9) Encadeia as técnicas do serviço (pode ser em passe), posição fundamental, deslocamentos 
e passe. 
(10) Decisão/intencionalidade tática (ataque: joga a bola para o espaço vazio no campo 
adversário). 

Construção 
das ações 
de jogo 

(11) Deslocamento para enquadramento com a bola (posição pré-dinâmica). 
(12) Reorientação dos apoios para o local para onde se quer enviar a bola - zona de distribuição 
ou zona de ataque. 
(13) Diferenciação de papéis de recebedor/não recebedor; defesa/atacante; distribuidor 
(identifica, assume e age de acordo com a sua zona de responsabilidade). 
(14) Decisão/intencionalidade tática (defesa: joga a bola para o colega/espaço; ataque: joga a 
bola para o espaço vazio no campo adversário). 

 

 
Regulação da aprendizagem 
A regulação da aprendizagem ao longo da UD 
aconteceu em três níveis estagiário-alunos(as), 
alunos(as) (autoavaliação) e alunos(as) com os pares 
(heteroavaliação). O professor-estagiário foi 
avaliando constantemente o processo, o que lhe 
permitiu emitir feedback alinhados com as 
dificuldades dos(as) alunos(as), os objetivos e os 
critérios de avaliação definidos, bem como ajustá-los 
de forma a atender às necessidades dos(as)  

 
alunos(as). Nas aulas 17 e 18, o professor-estagiário 
decidiu fazer um ponto de situação mais detalhado, 
recorrendo à filmagem e análise da aula de forma a  
identificar as necessidades individuais para melhorar 
o jogo de cada aluno(a). A análise foi sistematizada 
num documento Word, traduzida em feedback 
qualitativos dirigidos aos(às) alunos(as) para 
poderem melhorar o seu desempenho no sentido de 
alcançarem os objetivos que se tinham definido para 
a UD. O professor-estagiário também analisou a 

Processo - 30% 
Critérios Descritores 

Cumprimento Preenchimento das fichas nos prazos estabelecidos. 
Capacidade crítica e 

construtiva 
Realiza auto e heteroavaliação com rigor. 
Transmite feedback que ajuda os colegas a melhorar. 

Progresso/Superação Evidencia progressão relativamente ao início/aulas anteriores. 
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evolução dos(as) alunos(as) até àquele momento da 
unidade. A título de exemplo, o professor-estagiário 
escreveu este texto a um dos(as) alunos(as) “(…) 
deves procurar enquadrar-te antecipadamente e 
orientar os teus apoios para o colega/zona onde 
pretendes enviar a bola.”  
Os(as) alunos(as) participaram continuamente na 
regulação da sua aprendizagem através da 
autoavaliação escrita e heteroavaliação oral. A 
autoavaliação escrita foi realizada através de 
‘formulários da Google’ com o intuito de obter a 
perspetiva dos(as) alunos(as) acerca das suas 
dificuldades e potencialidades em relação aos 
critérios e descritores (10 no primeiro momento e 14 
no segundo momento) de avaliação partilhados no 
início da UD. A título de exemplo, nas aulas 13 e 14 
foi perguntando aos(às) alunos(as) “Em qual(is) dos 
critérios tens mais dificuldade(s)?”. Relativamente à 
heteroavaliação, esta acontecia tendencialmente no 
final das aulas, recorrendo a grupos de trabalho ou 
nível de desempenho motor, em função das 
estratégias usadas na aula. Pretendia-se que os(as) 
alunos(as) trocassem feedback que ajudasse os 
colegas a melhorar, identificando aspetos que podiam 
passar despercebidos aos próprios na sua 
autoavaliação ou ajudar a entender alguns dos 
feedbacks transmitidos pelo professor-estagiário. 
Os(as) alunos(as) foram encorajados a trocar 
feedback constantemente e, de uma forma geral, 
fizeram-no com sucesso, melhorando o seu 
conhecimento e desempenho no jogo. A título de 
exemplo, nas aulas 19 e 20 perguntou-se aos(às) 
alunos(as) “Do que observaram, o que consideram ser 
um aspeto a melhorar no jogo dos vossos colegas?” 
 
Avaliação do conhecimento declarativo 
O conhecimento declarativo técnico-tático do jogo foi 
avaliado através de uma questão-aula escrita (0-20 
valores) com seis perguntas, composta por situações-
problema trabalhadas e filmadas no decorrer das 
aulas. Mencione-se, a título de exemplo, a 
apresentação de uma imagem com uma situação de 
jogo 2x2, com a seguinte situação-problema: 
‘Imagina-te numa situação de jogo 2x2 em que a bola 
vai para o jogador A. Para onde se deve deslocar o 
jogador B e qual deverá ser o seu posicionamento?’. 
 
Entrevista Grupo Focal Alunos(as) 
Na aula seguinte à conclusão da UD, realizou-se um 
grupo focal com seis alunos(as) escolhidos 
intencionalmente, tendo em conta o perfil dos 
mesmos(as), os seus níveis de desempenho e a 
evolução no decorrer do processo ensino-
aprendizagem. Todos os(as) alunos(as) participaram 
voluntariamente na entrevista, tendo a discussão sido 
facilitada pelo investigador. A entrevista pretendeu 
captar as perceções dos(as) alunos(as) acerca da UD, 
nomeadamente em relação à partilha de objetivos e 
critérios de avaliação e à sua inclusão como 
construtores e reguladores do seu processo ensino-

aprendizagem, de forma contínua. A título de 
exemplo, perguntou-se “O que vocês mais valorizam 
na forma como a unidade de voleibol foi ensinada?”, 
“Que utilidade viram nos momentos de auto e 
heteroavaliação?” e “De que forma é que saber o 
objetivo do exercício vos ajuda?”. O guião foi 
construído pelo professor-estagiário e validado pelo 
investigador e professor cooperante. 
 
Observação participante 
O professor cooperante esteve presente em todas as 
aulas da unidade, de forma a partilhar feedback para 
a possível melhoria das aulas seguintes. O professor 
cooperante é especialista em voleibol e tem mais de 
30 anos de experiência como professor de Educação 
Física. As aulas tiveram ainda a observação do 
investigador, que procurou observar a aplicação e a 
utilização da AfL, bem como possíveis estratégias de 
melhoria para as aulas seguintes. 
 
Diário de bordo 
No final de todas as aulas da UD, o professor-
estagiário escreveu uma reflexão sobre a sua prática, 
o alcance dos objetivos por parte dos(as) alunos(as), 
bem como a sua compreensão e capacidade de 
regularem a sua aprendizagem. No final da UD o 
professor-estagiário escreveu ainda uma reflexão 
sobre a forma como a Unidade decorreu, as 
dificuldades que ele e os(as) alunos(as) sentiram, o 
alcance dos objetivos e o que seria necessário alterar 
numa próxima UD. 
 
Filmagens 
Todas as aulas foram filmadas com recurso a uma 
câmara digital JVC Everio GZ-MS110BE, colocada 
num ponto fixo, a um metro e meio de altura e com 
um ângulo que permitia visualizar toda a turma. 
 
Procedimentos 
As informações das diferentes fontes de dados foram 
trianguladas para se obter uma visão mais abrangente 
dos objetivos definidos para o estudo e submetidos a 
uma análise temática de tipo Reflexive (Clarke, 
2017), que recorre a uma codificação dos dados fluída 
e flexível, por forma a imergir mais profundamente 
nos dados. Realizou-se uma análise dedutivo-indutiva 
(Patton, 2002), tendo por base os objetivos do estudo 
e a informação oriunda dos dados, o que resultou na 
identificação de três temas: (i) desempenho em 
situações de jogo; (ii) conhecimentos adquiridos e 
(iii) envolvimento dos(as) alunos(as) no processo 
ensino-aprendizagem. 
 

Resultados 
 
Desempenho em situações de jogo 
As situações de jogo (em cooperação e oposição) 
constituíram os principais meios de trabalho para o 
desenvolvimento das situações de aprendizagem ao 
longo da unidade. No decorrer do processo ensino-
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aprendizagem, o critério ‘sustentar a bola’ foi aquele 
que os(as) alunos(as) mais evoluíram: 

 
“Ao nível do critério ‘sustentar a bola’, o 
crescimento foi considerável e os alunos 
desenvolveram competências que lhes 
permitiram ser mais eficientes em jogo” (Diário 
de Bordo - Reflexão da Unidade de Voleibol). 
 
“Analisando o meu progresso ao longo da 
unidade, senti que as principais melhorias foram 
ao nível da sustentação de bola” (Entrevista 
Grupo Focal Alunos). 

 
O trabalho colaborativo e a evolução da compreensão 
do jogo permitiram melhorias na qualidade de jogo, 
quer em situação de cooperação, quer na competição. 
Ainda assim, os descritores que registaram mais 
progressos ‘enquadramento atempado’ e ‘ajusta 
posição do corpo’ pertencem ao critério ‘sustentar a 
bola’: 

“Tendo a primeira aula em perspetiva, apercebo-
me que houve um crescimento considerável na 
qualidade de jogo dos alunos. Os alunos 
compreenderam o jogo e desenvolveram 
competências técnico-táticas que lhes permitem 
ter sucesso na prática” (Diário de Bordo - 
Reflexão da Unidade de Voleibol). 

 
Por outro lado, o critério e o descritor, em que os(as) 
alunos(as) apresentaram mais dificuldades, em vários 
momentos da unidade, foi o da ‘construção do 
ataque’, mais especificamente no descritor da 
‘decisão/intencionalidade tática’. Os(as) próprios(as) 
alunos(as) (na sua maioria) nos momentos de 
regulação da sua aprendizagem (Quadro 3) 

identificaram essa fragilidade, quando lhes foi pedido 
para se autoavaliarem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 3. 
Autoavaliação escrita 

Em qual(is) dos critérios tens mais dificuldade(s)? Número de alunos(as) 
Não sinto dificuldades em nenhum dos critérios 2 
Sustentar a bola 2 
Construção do ataque 18 
Construção das ações do jogo 6 
Nota: alguns alunos(as) identificaram dificuldades em mais do que um critério 

 
Do(s) critério(s) que identificaste na pergunta anterior, qual(is) o(os) 
descritor(es) em que tens mais dificuldade(s)? Número de alunos(as) 

Nenhum 2 
Enquadramento atempado 4 
Serviço por cima 3 
Deslocamentos 6 
Decisão/intencionalidade tática 16 
Reorientação dos apoios 2 
Nota: alguns alunos(as) identificaram dificuldades em mais do que um descritor 

 
Ao longo da unidade houve progressos visíveis na 
qualidade de jogo, contudo no final das aulas nove e 
dez houve necessidade de uma avaliação e reflexão 
conjunta entre os professores estagiário e cooperante, 
tendo sido reformulada a competição, de forma a dar-

lhe mais significado. Além disso, salientou-se que se 
os(as) alunos(as), durante a competição, tivessem em 
atenção os critérios e descritores de avaliação, 
trabalhados no decorrer das aulas, a probabilidade de 
terem sucesso aumentaria significativamente: 
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“Uma forma diferente de planear, um 
conhecimento global da unidade, o reajuste e 
chamada de atenção feito na primeira metade da 
mesma foram fatores determinantes nas 
aprendizagens alcançadas pelos alunos, visíveis 
na competição, realizada na segunda metade da 
unidade, e no sucesso da mesma, permitindo 
assim, consolidar a estrutura conceptual 
preconizada no processo de ensino, ou seja, fazer 
– refletir – aplicar” (Observação participante – 
professor cooperante). 

 
Conhecimento adquirido 
O trabalho desenvolvido ao longo da unidade versou, 
fundamentalmente, melhorar a compreensão do jogo 
dos(as) alunos(as). Esta intenção acabou por resultar 
em melhorias evidentes no conhecimento do jogo, 
fruto do acesso aos critérios de avaliação, aos 
objetivos de aprendizagem e ao feedback, que foi, 
maioritariamente dialogado: 
 

“Ao ter conhecimento dos critérios é mais fácil 
compreendê-los e aplicá-los em jogo. 
Compreender o objetivo do que fazemos, o que 
temos de melhorar - caminho a percorrer, 
identificar as nossas dificuldades, trocar ideias 
com o professor (estagiário) sobre o que é preciso 
melhorar (feedback) foi fundamental na melhoria 
da nossa compreensão do jogo” (Entrevista 
Grupo Focal Alunos). 
 
“(…) senti uma melhoria no que diz respeito à 
compreensão do jogo por parte dos alunos. Penso 
que está relacionado com o conhecimento e 
compreensão dos critérios e descritores de 
avaliação, uma vez que têm sido alertados para tal 
e o feedback é orientado nesse sentido” (Diário de 
Bordo – 4 de Março de 2022 – Aula 15 e 16). 

 
O envolvimento dos(as) alunos(as), nos momentos de 
regulação da aprendizagem foram profícuos para a 
melhoria do seu conhecimento sobre a matéria de 
ensino: 
 

“Ao avaliarmos as dificuldades dos nossos 
colegas, trazemos uma bagagem de 
conhecimentos para o nosso jogo, que nos 
permite melhorar a nossa compreensão sobre o 
mesmo” (Entrevista Grupo Focal Alunos). 
 
“A implementação de momentos de auto e 
heteroavaliação, oral e escrita, levou os alunos a 
identificar os aspetos que tinham que melhorar, 
permitindo-lhes a aquisição de um conhecimento 
sustentado da generalidade dos descritores em 
dois, dos três, critérios trabalhados – ‘sustentar a 
bola’ e ‘construir o ataque’” (Observação 
participante – professor cooperante). 

 
 Ao longo da unidade também foi visível que os(as) 
alunos(as) começaram gradualmente a conseguir 
reconhecer mais facilmente as suas dificuldades ou 

compreender o feedback dado pelo professor-
estagiário ou pelos colegas: 

 
“Nota-se melhorias na compreensão do jogo nos 
alunos, não só pelo que fazem, mas acima de 
tudo, na forma como identificam as suas 
fragilidades ou a dos colegas, como 
compreendem e trocam feedback entre si” 
(Observação participante – investigador). 

 
Os resultados na questão-aula escrita (Quadro 4), 
composta por situações-problema que tinham o 
intuito de analisar a compreensão e o conhecimento 
de jogo dos(as) alunos(as), tendo por base situações 
práticas da aula, variaram dentro de um intervalo 
bastante alargado (média de 14.9 valores), ainda que 
o intervalo entre os 18 e os 20 valores tenha sido 
aquele em que mais alunos(as) se situaram. 
 
Quadro 4. 
Resultados da questão-aula 

Nota da questão-
aula (valores) 

Número de 
alunos 

Percentagem 

0-5 1 4.5% 
6-9 2 9% 

10-13 4 18% 
14-17 5 23% 
18-20 10 45.5% 

 
 
Envolvimento dos(as) alunos(as) no processo 
ensino-aprendizagem 
Ao longo da unidade os(as) alunos(as) demonstraram 
excelentes níveis de envolvimento e motivação para 
a participação. É preciso salientar que era uma turma 
envolvida e motivada por natureza, no entanto, saber 
os objetivos de aprendizagem e critérios de avaliação, 
trabalhar, tendo por base a aprendizagem cooperativa 
permitiu potenciar essa predisposição e o clima da 
aula. O mesmo foi evidente no grupo focal nas 
respostas à pergunta – “O que é que vocês mais 
valorizam na forma como a unidade de voleibol foi 
ensinada?”: 
 

“A aprendizagem cooperativa. O feedback 
transmitido por alunos com nível de desempenho 
superior nestes momentos tinha um impacto 
positivo no desenvolvimento das competências 
técnico-táticas, compreensão do jogo e permitia 
que os alunos de um nível de aprendizagem 
inferior tivessem sucesso no jogo” (Entrevista 
Grupo Focal Alunos). 
“Saber o que é suposto aprendermos ajuda-nos a 
trabalhar, com critério, a aplicar-nos mais, porque 
sabemos o que se espera de nós. Saber o que 
fazer, como fazer e o porquê de fazê-lo motiva-
nos” (Entrevista Grupo Focal Alunos). 

 
O envolvimento dos(as) alunos(as) em processos de 
regulação da sua própria aprendizagem foi valorizado 
pelos(as) mesmos(as). Estes(as) consideraram que a 
participação nestes momentos foi benéfica para a sua 
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aprendizagem, na medida em que lhes permitiu tomar 
consciência das suas dificuldades e potencialidades. 
De salientar, ainda, que os(as) alunos(as) atribuíram 
grande importância ao facto de os critérios de 
avaliação terem sido partilhados com eles(as):  
 

“Capacidade de perceber o que nós ou um colega 
estamos a fazer de errado, para ganhar 
consciência do erro, compreender as possíveis 
causas e combatê-lo. Tendo conhecimento dos 
critérios, mais facilmente compreendemos o que 
está mal e temos de melhorar” (Entrevista Grupo 
Focal Alunos). 

 
O professor-estagiário considerou que envolver 
os(as) alunos(as) no processo ensino-aprendizagem, 
por meio da partilha de objetivos e critérios de 
avaliação, e da sua inclusão nos momentos de auto e 
heteroavaliação foi desafiante, mas valeu a pena: 
 

“Ao longo deste percurso, destaco o desafio e a 
importância de envolver os alunos num processo 
transparente e compreensível para os alunos. Um 
processo de avaliação transparente tem um maior 
significado para o aluno, tornando-se mais 
motivador para o mesmo por saber o que está a 
aprender” (Diário de Bordo - Reflexão da 
Unidade de Voleibol). 

 
Discussão 

 
A avaliação para a aprendizagem serve o propósito da 
promoção de aprendizagens significativas e melhoria 
da qualidade do processo ensino-aprendizagem (Hay 
et al., 2015; Leirhaug & Annerstedt, 2016), através de 
estratégias que permitem a formação de alunos(as) 
como construtores e reguladores ativos da própria 
aprendizagem e da dos(as) seus(ua) colegas (Graça et 
al., 2019; Tolgfors, 2018).  
A utilização desta metodologia de ensino, apesar dos 
seus desafios e potencialidades, traduz-se pelas 
dificuldades intrínsecas à sua implementação, em 
parte, devido à carência destas abordagens nos 
programas de formação inicial de professores 
(Hamodi et al., 2017). Nesse sentido, as dificuldades 
inerentes à aplicação de processos de avaliação em 
prol da aprendizagem são acrescidas para os 
professores em formação (Moura, Graça et al., 2021). 
Neste estudo, isso não foi exceção. A AfL exigiu, tal 
como referido pelo professor cooperante, “uma forma 
diferente de planear, um conhecimento global da 
unidade”, que obrigou o professor-estagiário a 
reconfigurar os seus entendimentos e práticas de 
ensino e de avaliação. No entanto, a utilização desta 
estratégia pedagógica permitiu o alcance de 
aprendizagens autênticas por parte dos(as) alunos(as), 
em termos de desempenho e conhecimento do jogo e 
potenciou o envolvimento dos(as) mesmos(as) nas 
aulas, pelo uso da avaliação como suporte ao 
processo ensino-aprendizagem. Tais benefícios 
foram igualmente verificados no estudo de Silva et al. 

(2019), ainda que em modalidades com 
características completamente distintas.  
O envolvimento e a capacidade de os(as) alunos(as) 
regularem a sua aprendizagem beneficiou da partilha 
do portfólio ter ocorrido logo no início da UD, 
permitindo aos(às) alunos(as) identificar o que é 
valorizado, o que é esperado que aprendem e qual a 
melhor forma de o fazer. Esta partilha dos princípios 
da AfL, nomeadamente objetivos e critérios de 
avaliação é essencial (Graça et al., 2019; Leirhaug & 
Annerstedt, 2016) para que os(as) alunos(as) 
reconheçam e compreendam o processo ensino-
aprendizagem, no qual se espera que estejam 
envolvidos. O facto de os(as) alunos(as) 
saberem/terem conhecimento do que se espera que 
aprendam e do que é valorizado, aliado ao ambiente 
positivo e cooperativo, influenciou positivamente o 
seu desempenho. No estudo de Silva et al. (2019), 
trabalhar em grupo também foi valorizado pelos(as) 
alunos(as) e benéfico para a sua aprendizagem. 
Mesquita et al. (2016), também apontam o trabalho 
em grupo como um aspeto fundamental no 
desenvolvimento pessoal, social e desportivo dos(as) 
alunos(as). 
A auto e heteroavaliação funcionaram, tal como 
apontado na literatura (Barrientos-Hernán et al., 
2019; Hamodi et al., 2017), como propulsores da 
aprendizagem. A autoavaliação permitiu aos(às) 
alunos(as) situarem-se, de forma consciente e 
sustentada, nos seus níveis de aprendizagem e 
identificarem as suas debilidades, bem como os 
aspetos a melhorar, revelando-se fundamental na 
melhoria da sua aprendizagem. Relativamente à 
heteroavaliação, a sua importância destaca-se pela 
melhoria da capacidade de analisar e emitir um 
feedback de valor, fundamentado nos 
critérios/descritores presentes no portfólio, 
permitindo ajudar os colegas a melhorar. Permitiu, 
igualmente, aperfeiçoar o próprio reconhecimento 
das suas debilidades, potenciando o seu 
conhecimento e capacidade de compreender o 
feedback dos colegas e professor-estagiário. Face a 
tudo isto, o uso da AfL tornou-se uma mais-valia no 
processo de formação do professor-estagiário e 
dos(as) alunos(as), tal como verificado no estudo de 
Moura, Silva et al. (2021). 
 

Conclusões 
 
A aplicação dos princípios da AfL nas aulas de 
Educação Física no ensino do voleibol traduziu-se 
num processo bastante enriquecedor, permitindo que 
os(as) alunos(as) encarem-se esta disciplina como 
tendo conteúdos e aprendizagens valiosas, relevantes, 
com contributos e transferências para a vida. Para isso 
contribuiu a inclusão dos(as) alunos(as) no processo 
ensino-aprendizagem, através dos momentos de 
regulação da sua aprendizagem e construção conjunta 
do processo, nos momentos de aprendizagem 
cooperativa. O processo ensino-aprendizagem 
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possibilitou que os(as) alunos(as) elevassem os seus 
níveis de envolvimento, conhecimento do jogo e 
desempenho no mesmo.  
O conhecimento do professor-estagiário sobre o 
voleibol e a AfL, bem como os recursos espaciais, 
podem ter condicionado a aprendizagem dos(as) 
alunos(as). Além disso, seria importante a realização 
de mais estudos de investigação-ação do uso da AfL 
nas aulas (Educação Física) de forma a obter-se um 
conhecimento mais profundo das estratégias mais 
adequadas, valor e contributo para a aprendizagem 
dos(as) alunos(as). 
 

Referências 
 

Barrientos-Hernán, E., López-Pastor, V., & Pérez-
Brunicardi, D. (2019). ¿Por qué hago evaluación 
formativa y compartida y/o evaluación para el 
aprendizaje en EF? La influencia de la formación 
inicial y permanente del profesorado. [Why do I 
do Formative and Share Assessment and/or 
Assessment for Learning in Physical Education? 
The influence of Teacher Education]. Retos, 36, 
37-43. 

Batista, P., Moura, A., & Graça, A. (2019). Avaliação 
como ponte entre o ensinar e o aprender: 
Estratégias e exemplos para uma reconfiguração 
da avaliação em educação física [Assessment as a 
bridge between teaching and learning: Strategies 
and examples for a reconfiguration of assessment 
in physical education]. In SPEF (Ed.), Avaliação 
em Educação Física - Perspetivas e 
desenvolvimento. SPEF (Omniserviços). 

Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B., & 
Wiliam, D. (2004). Working inside the black box: 
Assessment for learning in the classroom. Phi 
Delta Kappan, 86(1), 9-21. 

Clarke, V., & Braun, V. (2017). Thematic analysis. 
The Journal of Positive Psychology, 12(3), 297–
298. 

Graça, A., Batista, P., & Moura, A. (2019). Ponderar 
a avaliação em Educação Física orientada para a 
aprendizagem. [Considering learning-oriented 
assessment in physical education]. In SPEF (Ed.), 
Avaliação em Educação Física - Perspetivas e 
desenvolvimento. SPEF (Omniserviços). 

Hamodi, C., López-Pastor, V., & López-Pastor, A. 
(2017). If I experience formative assessment 
whilst studying at university, will I put it into 
practice later as a teacher? Formative and shared 
assessment in Initial Teacher Education (ITE). 
European Journal of Teacher Education, 40(2), 
171-190. 

Hay, P., & Penney, D. (2009). Proposing conditions 
for assessment efficacy in physical education. 
European Physical Education Review, 15(3), 
389-405. 

Hay, P., Tinning, R., & Engstrom, C. (2015). 
Assessment as pedagogy: a consideration of 
pedagogical work and the preparation of 
kinesiology professionals. Physical Education 
and Sport Pedagogy, 20(1), 31-44. 

Leirhaug, P., & Annerstedt, C. (2016). Assessing 
with new eyes? Assessment for learning in 
Norwegian physical education. Physical 
Education & Sport Pedagogy, 21(6), 616-631. 

Mesquita, I., Pereira, J., Araújo, R., Farias, C., & 
Rolim, R. (2016). Representação dos alunos e 
professora acerca do valor educativo do modelo 
de educação desportiva numa unidade didática de 
atletismo. [Representation of students and teacher 
about the educational value of sport education 
model in a didactic unit of athletics]. Motricidade, 
12(1), 26-42. 

Moura, A., Graça, A., MacPhail, A., & Batista, P. 
(2021). Aligning the principles of assessment for 
learning to learning in physical education: A 
review of literature. Physical Education and Sport 
Pedagogy, 26(4), 388-401. 

Moura, A., Silva, A., Graça, A., & Batista, P. (2021). 
O valor da avaliação para a aprendizagem no 
ensino da educação física [The value of 
assessment for learning in physical education 
teaching]. e-balonmano.com: Revista de Ciencias 
del Deporte, 17(3), 211-222. 

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and 
evaluation methods (3ª ed.). Sage Publications. 

Silva, A. M., Moura, A., & Batista, P. (2019). 
Assessment for learning in the teaching of 
acrobatic gymnastics during school placement. 
Journal of Sport Pedagogy and Research, 5(3), 
36-45. 

Stiggins, R. J., & Chappuis, J. (2011). Introduction to 
Student-Involved Assessment FOR Learning. 
Pearson. 

Tolgfors, B. (2018). Different versions of assessment 
for learning in the subject of physical education. 
Physical Education & Sport Pedagogy, 23(3), 
311-327. 

Vickers, J. (1990). Instructional design for teaching 
physical activities: A knowledge structures 
approach. Human Kinetics Publishers. 

Wiliam, D. (2018). Embedded formative assessment 
(2ª ed.). Solution Tree Press. 

Wiliam, D., & Leahy, S. (2015). Embedding 
formative assessment practical techniques for K-
12 classrooms. Learning Sciences International. 

Wiliam, D., & Thompson, M. (2008). Integrating 
assessment with learning: What will it take to 
make it work? In C. A. Dwyer (Ed.), The future of 



Avaliação para a aprendizagem  

Journal of Sport Pedagogy and Research, 8(1), pp. 13-23, 2022               
 

23  

assessment: Shaping teaching and learning (pp. 
53–82). Lawrence Erlbaum Associates. 

 



Journal of Sport Pedagogy and Research  8(1) - (2022) 24-30 
https://doi.org/ 10.47863/NIYK9075 

*Correspondência: Élvio Rúbio Gouveia – erubiog@staff.uma.pt  
 
 

24  

Caracterização das Lesões numa Equipa do Futebol 

Profissional Português 

!

Francisco Martins1,2; Francisco Santos1; Romualdo Caldeira1; Ricardo 
Henriques3; Cíntia França1,2; Rui Ornelas1; Élvio Rúbio Gouveia1,2 

 

1 Departamento de Educação Física e Desporto, Universidade da Madeira, Portugal 
2 LARSYS, Instituto Tecnológico de Inovação, Portugal 
3Marítimo da Madeira – Futebol SAD, Portugal 
 
 
 

 
RESUMO: 

O futebol profissional caracteriza-se pelas suas exigências físicas, fazendo com que a exposição 
dos jogadores a riscos elevados de lesão seja uma problemática em ascensão. O objetivo deste 
estudo é caracterizar as lesões de uma equipa profissional de futebol ao longo de uma época. Trinta 
e seis atletas do sexo masculino, enquadrados na 1.ª Liga Portuguesa de Futebol, foram 
acompanhados ao longo da época desportiva 2020/2021. Caracterizou-se uma lesão desportiva 
como a incapacidade demonstrada pelo atleta, devido a um momento de treino ou jogo, que exigiu 
intervenção médica ou interrupção parcial ou total da sua atividade desportiva. No total, 34 lesões 
foram registadas. Cada jogador falhou em média 14.3 dias devido a lesão. As lesões mais 
recorrentes foram as entorses (35.3%) e as lesões musculares (35.3%), sendo os membros inferiores 
a zona do corpo mais afetada (85.29%). As lesões ocorreram maioritariamente em treino (58.8%) 
e as de jogo registaram-se sobretudo nos últimos 15 minutos (57.14%). Os resultados obtidos neste 
estudo vêm auxiliar o staff técnico das equipas profissionais de futebol na identificação de fatores 
de risco associados às lesões no futebol profissional. O estudo desta temática é fundamental para a 
otimização dos protocolos de prevenção e de recuperação de lesões. 

 
 
 

 
Characterization of injuries in a Portuguese Professional Football Team 
 
ABSTRACT: 
Professional football is characterized by its physical demands, making players’ exposure to high 
injury risks a growing problem. The purpose of this study is to characterize the injuries of a 
professional soccer team over a season. Thirty-six male athletes were followed throughout the 
2020/2021 sports season of the 1st Portuguese Football League. A sports injury was characterized 
as the disability showed by an athlete, due to a moment of training or game, that required medical 
intervention or partial or total interruption of his sports activity. In total, 34 injuries were recorded. 
Each player missed an average of 14.3 days per injury. The most recurrent injuries were sprains 
(35.3%) and muscle injuries (35.3%), and the most affected body zone was the lower limbs 
(85.29%). Most of the injuries occurred during training (58.8%) and the game injuries occurred 
mostly in the last 15 minutes (57.14%). The results obtained in this study will help the technical 
staff of professional soccer teams to identify risk factors associated with injuries in professional 
soccer. It is essential to continue studying this sports theme, so that injury prevention and recovery 
protocols can be optimized. 
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Caracterização das Lesões numa Equipa do 
Futebol Profissional Português 

 
A nível profissional, o futebol caracteriza-se 
predominantemente pelas suas exigências físicas e 
psicológicas (Cohen et al., 1997; Rice et al., 2016) 
sendo elevada a exposição dos futebolistas ao risco de 
lesão (Yáñez et al., 2021). Esta problemática tem 
impacto na performance individual dos atletas e, 
consequentemente, no rendimento desportivo das 
equipas (Hägglund et al., 2013; Loes et al., 2000; van 
Beijsterveldt et al., 2011; Woods et al., 2004; Yáñez 
et al., 2021). No final do século XX, o número de 
jogos e treinos foram considerados excessivos, 
colocando os futebolistas no seu limiar físico e 
psicológico (Cohen et al., 1997). Sendo esta 
problemática cada vez mais atual, torna-se crucial que 
o trabalho efetuado nas sessões de treino reflita as 
exigências da competição, visando o 
desenvolvimento da performance dos atletas, o que 
inclui a prevenção de lesão (Bradley & Noakes, 2013; 
Harper et al., 2019; Oliva-Lozano et al., 2020). De 
acordo com Silva et al. (2009), a lesão desportiva é 
descrita como a incapacidade demonstrada pelo 
atleta, devido a um momento de treino ou jogo, que 
exija intervenção médica ou interrupção parcial ou 
total da sua atividade desportiva. Vários estudos 
reforçam que os futebolistas estão expostos a um 
risco considerável de lesão nos treinos, o qual é 
aumentado exponencialmente na competição (Cohen 
et al., 1997; Hoffman et al., 2019; Jones et al., 2019; 
Krutsch et al., 2022; Noya Salces et al., 2014; Raya-
González et al., 2020; Torrontegui-Duarte et al., 
2020; Yáñez et al., 2021). Os setores posicionais mais 
afetados com as lesões são o de defesa e o de 
avançado (Lee et al., 2020; Torrontegui-Duarte et al., 
2020; Yáñez et al., 2021), sendo que o guarda-redes 
é o que apresenta menor risco de lesão (Cohen et al., 
1997; Lee et al., 2020). No futebol, a literatura 
descreve os membros inferiores como os mais 
afetados (Cohen et al., 1997; Ekstrand et al., 2011; 
Hoffman et al., 2019; Lee et al., 2020; Noya Salces et 
al., 2014; Raya-González et al., 2020; Torrontegui-
Duarte et al., 2020; Yáñez et al., 2021), 
particularmente por lesões musculares na zona da 
coxa, no quadríciped e na virilha (Hoffman et al., 
2019; Jones et al., 2019; Yáñez et al., 2021). 
Naturalmente, os futebolistas tendem a estar mais 
expostos a lesões com o avançar da idade (Ekstrand 
et al., 2011; Raya-González et al., 2020), e as lesões 
ligamentares no joelho são normalmente as que 
causam maior severidade e tempo de abstenção dos 
treinos e da competição (Krutsch et al., 2022). Apesar 
do futebol ser a modalidade com maior expressão 
socioeconómica em Portugal, a investigação relativa 
aos principais fatores de risco que podem levar à 
incidência de lesões no futebol profissional português 
é ainda escassa. Assim, é preponderante recolher 
dados nesta área e analisá-los, objetivando a 
identificação de fatores de risco de lesão. Esta 

informação sustentará o desenvolvimento de 
programas de otimização da performance, e de 
prevenção/recuperação de lesões (Noya Salces et al., 
2014; Torrontegui-Duarte et al., 2020). Deste modo, 
o objetivo deste estudo é caracterizar as lesões de uma 
equipa profissional de futebol da 1.ª divisão 
portuguesa, ao longo de uma época desportiva. 
 

Método 
 
Desenho do Estudo 
Este estudo observacional descritivo foi realizado na 
equipa A de futebol masculino do Clube Sport 
Marítimo (Madeira, Portugal) durante a época 
2020/2021 da 1.ª Liga Portuguesa de Futebol. É 
fundamental frisar que o Clube Sport Marítimo 
apresentou ao longo da época analisada três 
treinadores, tornando esta uma época atípica. Todos 
os procedimentos aplicados foram aprovados pelo 
Comitê de Ética da Faculdade de Motricidade 
Humana, CEIFMH N.º 34/2021. A investigação foi 
conduzida de acordo com os princípios da Declaração 
de Helsínquia e todos os atletas assinaram um 
consentimento informado para a participação neste 
estudo. 
Os registos das lesões durante a época, incluindo 
treinos e momentos competitivos, foram efetuados 
diariamente pelo departamento médico. Foram 
registados o tipo, a zona, o local, a lateralidade, o 
diagnóstico, a reincidência, o mecanismo, a 
ocorrência, a severidade e, caso a lesão tenha sido 
contraída em situação de jogo, o minuto da mesma. 
 
Participantes 
Participaram neste estudo 36 futebolistas 
profissionais do sexo masculino, três (8.3%) guarda-
redes, treze (36.1%) defesas, oito (22.2%) médios e 
doze (33.3%) avançados. Os participantes tinham, em 
média, 26.4 ± 3.2 anos de idade, 181.5 ± 6.6 cm, 78.1 
± 8 kg de massa corporal e 8.1 ± 2.3 kg de gordura 
corporal. Vinte e sete atletas (75%) têm o membro 
inferior direito como dominante e nove (25%) têm o 
membro inferior esquerdo como dominante. 
Foram apenas incluídos neste estudo os atletas 
pertencentes ao plantel principal de futebol masculino 
do Clube Sport Marítimo na época 2020/2021. Todos 
os jogadores que representaram esta equipa foram 
incluídos no estudo, inclusive os que a reforçaram 
durante a época. Os atletas que se encontravam 
lesionados aquando do término da época foram 
acompanhados até ao final do seu período de 
recuperação. 
 
Variáveis de estudo 
Relativamente às variáveis em análise, a frequência 
das lesões por idade corresponde ao número de lesões 
contabilizadas ao longo da época 2020/2021 nos 
intervalos etários definidos. A frequência de lesões 
por setor posicional caracteriza-se pelo número de 
lesões que os guarda-redes, os defesas, os médios e os 
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avançados contraíram ao longo do estudo. O tipo, a 
zona e o local específico da lesão, são variáveis 
complementares que identificam a parte do corpo que 
sofreu alterações estruturais e/ou funcionais devido à 
contração de uma lesão. Uma lesão foi assinalada 
como recorrente quando um jogador se lesionou no 
mesmo local e tipo onde previamente tinha contraído 
lesão. Com o mecanismo da lesão pretende-se 
compreender se esta é traumática ou se foi contraída 
por sobrecarga. A ocorrência caracteriza-se pela 
sessão de trabalho (treino ou competição) que o atleta 
estaria a realizar aquando da contração da lesão. Caso 
a lesão tenha ocorrido em competição, a variável 
momento da lesão em jogo enquadra-a nos intervalos 
temporais definidos. Por fim, a severidade da lesão 
contempla o período, em dias, da paragem do atleta 
até retomar o trabalho de campo com o consentimento 
do departamento clínico. 
 
Análise estatística 
Em termos da análise estatística, utilizou-se a 
estatística descritiva, objetivando a descrição e 
sumarização dos dados recolhidos. O número de 
futebolistas e o total de lesões são dados apresentados 
por valores absolutos. Os dados demográficos dos 
participantes são apresentados através da média e do 
desvio padrão. No que toca às variáveis frequência de 
lesões por idade, por setor posicional, tipo, zona, local 
específico, mecanismo, ocorrência, momento e 
severidade das lesões, estas são representadas por 
valores absolutos e pelos seus percentuais. Todas as 
análises foram realizadas com recurso ao IBM SPSS 
Statistics software 26.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, 
USA).  

Resultados 
 
Dos 36 jogadores participantes no estudo, 23 (63.9%) 
contraíram no mínimo uma lesão ao longo da época 
2020/2021. Os jogadores lesionados falharam em 
média 14.3 dias por lesão. Foram contraídas 0.9 
lesões por número de participantes (34 lesões/36 
jogadores) ao longo do período de estudo. A 
caracterização da amostra e das lesões encontra-se na 
Tabela 1. 
Tabela 2.  
Frequência de lesões por idade e setor posicional do 
plantel do CS Marítimo. 

 

Tabela 1.  
Caracterização dos participantes e das lesões do plantel 
do CS Marítimo. 
 

N Lesionados 
Total 

de 
lesões 

Média de dias 
falhados por 

lesão 

Média de 
lesões por 

atleta 
36 23 (63.9%) 34 14.3 0.9 

 
A Tabela 2 sumariza a frequência de lesões por idade 
e setor posicional. Os futebolistas com idades entre os 
25 e os 26 anos (30.5%) apresentaram o maior 
número de lesões. Seguidamente, a faixa etária entre 
os 23 e 24 anos (19.4%), e 27 e 28 anos (16.6%), 
foram as mais afetadas. Os setores posicionais mais 
afetados por lesões foram o defensivo (38.2%) e 
avançado (32.3%), sendo que o de guarda-redes 
demonstrou ser o de menor risco de incidência de 
lesão (11.7%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Frequência de lesões por idade  Frequência de lesões por Setor Posicional 
-20 3 (8.3%)  Guarda-Redes 4 (11.7%) 
21-22 3 (8.3%)  Defesa 13 (38.2%) 
23-24 7 (19.4%)  Médio 6 (17.6%) 
25-26 11 (30.5%)  Avançado 11 (32.3%) 
27-28 6 (16.6%)    
29-30 4 (11.1%)    
31-32 1 (2.7%)    
33-34 1 (2.7%)    
35+ 0     



Lesões numa Equipa do Futebol  

Journal of Sport Pedagogy and Research, 8(1), pp. 24-30, 2022                
 

27  

A Tabela 3 resume o tipo, zona e local específico das lesões. As entorses (35.2%) e as lesões musculares 
(35.2%) foram o tipo de lesões mais recorrentes ao longo do período de estudo. Os membros inferiores a zona do 
corpo mais afetada por lesões (85.2%), particularmente, os tornozelos (29.4%), os quadríceps (11.7%), e os 
isquiotibiais (11.7%). 
 
Tabela 3. 
 Tipo, zona e local específico das lesões do plantel do CS Marítimo. 

 
Na Tabela 4 resume os dados relativamente ao mecanismo, severidade e recorrência das lesões. 
Maioritariamente, as lesões foram classificadas como traumáticas (52.9%). Cerca de 50% das lesões foram, de 
acordo com a sua severidade, moderadas, visto que os atletas falharam entre oito e vinte e oito dias de treino e/ou 
competição. Por fim, quatro das lesões contabilizadas foram classificadas como recorrentes. 

Tabela 4. 
Mecanismo, severidade e recorrência das lesões do plantel do CS Marítimo. 

 
A Tabela 5 contempla a ocorrência e o momento da lesão. O maior número de lesões foi observado durante as 
sessões de treino (58.8%). As lesões em jogo ocorreram predominantemente nos últimos 15 minutos da competição 
(57.1%). 
 
Tabela 5 
Ocorrência e momento em jogo das lesões do plantel do CS Marítimo. 

 

 

 
 
 
 

Discussão 
 
Este estudo objetivou a caracterização das lesões 
ocorridas em futebolistas profissionais ao longo de 
uma época desportiva. Os principais resultados 
indicam que os membros inferiores são a zona do 

corpo mais afetada por lesões, nomeadamente através 
das entorses e das lesões musculares. 
De acordo com os dados recolhidos neste estudo, uma 
equipa de futebol profissional pode perspetivar 0.9 
lesões por número de atletas pertencentes ao plantel. 
Este resultado é sensivelmente inferior ao reportado 

Zona de Lesão Tipo de Lesão Local Específico da Lesão 
Cabeça 1 (2.9%) Concussão 1 (2.9%) Cabeça 1 (2.9%) 
Tronco 0 (0%) Ligamentar 3 (8.8%) Ligamento colateral medial  2 (5.8%) 
MS 4 (11.7%) Luxação/Subluxação 3 (8.8%) Ligamento colateral lateral  1 (2.9%) 
MI 29 (85.2%) Entorse 12 (35.3%) Ombro  3 (8.8%) 
  Muscular 12 (35.3%) Tibiotársico (Tornozelo) 10 (29.4%) 
  Tendão 2 (5.8%) Joelho  2 (5.8%) 
  Outro 1 (2.9%) Quadríceps 4 (11.7%) 
    Adutor 3 (8.8%) 
    Isquiotibial 4 (11.7%) 
    Tendão Adutor  1 (2.9%) 
    Tendão de Sartório  1 (2.9%) 
    Lombar  1 (2.9%)  
    Vasto Interior  1 (2.9%) 

Mecanismo da Lesão Severidade da Lesão Recorrência da Lesão 
Traumática  18 (52.9%) Minima (1-3 dias) 4 (11.7%) Sim 4 (11.8%) 
Sobrecarga 16 (47.1%) Suave (4-7 dias) 7 (20.5%) Não 30 (88.2%) 
  Moderada (8-28 dias) 17 (50%)  
  Severa (+28 dias) 6 (17.6%)  

Ocorrência da Lesão Momento da Lesão em jogo 
Treino 20 (58.8%) 0-15’ 0 (0%) 
Jogo 14 (41.2%) 16-30’ 2 (14.2%) 

  31-45+’ 2 (14.2%) 
  46-60’ 1 (7.1%) 
  61-75’ 1 (7.1%) 
  76-90+’ 8 (57.1%) 
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por Yañez et al. (2021), que reportou uma média de 
1.5 lesões por número de jogadores após uma análise 
de três épocas desportivas. No estudo de Ekstrand et 
al. (2011), realizado entre 2001 e 2009 e 
contemplando 2299 jogadores de futebol profissional, 
foram reportados uma média de 0.6 lesões musculares 
por jogador ao longo de uma época desportiva. Na 
verdade, a carga de treino e a carga competitiva, 
interna e externa, são variáveis que se relacionam 
diretamente com as lesões musculares e que variam 
mediante o contexto e nível competitivo.  
O maior número de lesões foi identificado na faixa 
etária entre os 25 e 26 anos. Contrariamente aos 
resultados alcançados neste estudo, uma outra 
investigação nesta área reportou que os atletas com 
menos de 26 anos apresentam uma menor incidência 
em termos da frequência de lesões (Cohen et al., 
1997). Conclusões idênticas ao nosso estudo foram 
retiradas num outro estudo, onde os autores 
concluíram que os jogadores mais velhos são os que 
apresentam maior probabilidade de contrair lesões ao 
longo de uma época desportiva (Ekstrand et al., 
2011). Comparativamente com os estudos 
supramencionados, a amostra deste estudo não 
contemplou um número significativo de jogadores 
com idades avançadas. Cerca de 30% dos 
participantes são atletas entre os 25 e os 26 anos e 
apenas 16% têm 30 ou mais anos de idade. 
Relativamente ao setor posicional, os atletas mais 
afetados por lesões pertencem aos setores defensivo e 
avançado. Estes resultados vão ao encontro dos 
reportados em estudos anteriores, sendo que os 
defesas e os avançados são normalmente os atletas 
que apresentam uma maior incidência de lesão ao 
longo da época (Cohen et al., 1997; Torrontegui-
Duarte et al., 2020; Yáñez et al., 2021). 
Contrariamente, a posição de guarda-redes coincidiu 
com a menor contração de lesões no período de 
estudo. Tais dados convergem com as conclusões de 
dois estudos que referiram que os jogadores que 
atuam neste posto específico apresentam um baixo 
risco de contraírem lesões, comparativamente aos 
seus companheiros (Cohen et al., 1997; Yáñez et al., 
2021). De acordo com a literatura, o menor número 
de lesão nos guarda-redes justifica-se pela menor 
exigência física a que são submetidos, bem como à 
sua menor exposição a situações de contacto físico 
(Cohen et al., 1997; Yáñez et al., 2021). Neste estudo, 
os membros inferiores foram a zona mais afetada por 
lesões, sobretudo devido a entorses e a lesões 
musculares. Os tornozelos foram o local mais 
afetado, seguido pelos quadríceps e isquiotibiais. 
Estes resultados estão cimentados na literatura 
(Cohen et al., 1997; Ekstrand et al., 2011; Hoffman et 
al., 2019; Krutsch et al., 2022; Noya Salces et al., 
2014; Raya-González et al., 2020; Torrontegui-
Duarte et al., 2020). De facto, devido as ações tático-
técnicas exigidas nesta modalidade, existe uma 
predominante solicitação dos membros inferiores, 

justificando a sua maior exposição à ocorrência de 
lesão. 
As lesões traumáticas foram ligeiramente mais 
prevalentes do que as lesões por sobrecarga. Tal 
prevalência foi também confirmada num estudo 
recente (Yáñez et al., 2021). Em contraste, outro 
artigo aferiu que duas em cada três lesões ocorridas 
no seu estudo foram por sobrecarga (Noya Salces et 
al., 2014). É essencial reforçar a importância de se 
construir adequadamente os ciclos de treino conforme 
as características dos jogadores e o seu estado físico, 
visto existir uma grande correlação entre a carga de 
treino e a ocorrência de lesão. Este processo ocorre 
com maior fiabilidade e coerência quando carga 
individual de treino é monitorizada através de 
instrumentos próprios. Progressivamente, os 
treinadores, os atletas, e respetivo staff técnico 
seguem uma abordagem científica nos processos de 
monitorização e análise da carga desportiva (Halson, 
2014). De facto, a monitorização do processo de 
treino é crucial para a análise dos índices de fadiga 
dos atletas e pode contribuir para a diminuição do 
risco de lesão. Sendo o futebol uma modalidade que 
contempla contacto físico e uma intensidade elevada, 
ambas as lesões traumáticas e por sobrecarga devem 
ser consideradas nos processos de prevenção de lesão. 
Em média, cada jogador esteve ausente do treino e/ou 
competição durante 14.3 dias após contrair uma 
lesão. Este resultado é superior ao reportado pela 
literatura, sendo que média de dias em que o jogador 
se ausentou por lesão é de sete a oito dias (Cohen et 
al., 1997; Noya Salces et al., 2014; Yáñez et al., 
2021). Por outro lado, concluímos que as lesões com 
maior gravidade equivalem a um maior número de 
dias de ausência do jogador. Comprova-se assim a 
necessidade de se desenvolver exames médicos e 
testes físicos com maior regularidade, assim como 
reforçar todo o trabalho de prevenção e recuperação, 
tendo em conta os fatores preditivos de lesão. 
Ainda, aferimos que 50% das lesões recorrentes 
foram entorses localizadas nos tornozelos. 
Contrariamente a este resultado, alguns autores 
descrevem as lesões musculares como as mais 
recorrentes no futebol (Ekstrand et al., 2011; 
Hoffman et al., 2019). Neste estudo, a taxa de 
recorrência de lesões coincide com as taxas 
reportadas pela literatura, estando estas entre os 8% e 
os 22% (Ekstrand et al., 2011; Stubbe et al., 2015; 
Waldén et al., 2005). De acordo com estudos 
anteriores, estas diferenças percentuais podem surgir 
não só dos recursos disponíveis nos respetivos 
departamentos clínicos, como também pela própria 
capacidade de resposta das infraestruturas e dos 
recursos materiais que o clube possui para otimizar o 
processo de prevenção e recuperação de lesões. 
Embora tenham existido mais lesões contraídas nas 
sessões de treino comparativamente à competição, o 
tempo de exposição ao treino é consideravelmente 
superior ao tempo de exposição ao jogo. Assim, 
confirma-se que houve um maior risco de ocorrência 



Lesões numa Equipa do Futebol  

Journal of Sport Pedagogy and Research, 8(1), pp. 24-30, 2022                
 

29  

de lesões em jogo, comparativamente com o risco de 
lesão em treino, quando analisado o número de lesões 
e o tempo de exposição em ambas as situações. Este 
resultado é consistente com as conclusões de outros 
autores (Cohen et al., 1997; Hoffman et al., 2019; 
Jones et al., 2019; Noya Salces et al., 2014; Raya-
González et al., 2020; Torrontegui-Duarte et al., 
2020; Yáñez et al., 2021), reforçando a importância 
do controlo da carga externa e interna durante a 
competição. Deste modo, será possível adequar os 
conteúdos do treino com o objetivo de melhorar a 
preparação e incrementar o rendimento dos 
jogadores, e consequentemente diminuindo a sua 
suscetibilidade de sofrer lesões em situações de jogo. 
Na sua maioria, as lesões que surgiram numa situação 
de jogo ocorreram nos últimos 15 minutos da partida. 
Num estudo realizado com 227 jogadores de futebol, 
os autores relataram um maior número de lesões no 
período final de cada jogo (Raya-González et al., 
2020). O facto de os jogadores apresentarem fadiga 
acumulada neste período dos jogos, sendo esta uma 
variável preditiva de lesão, poderá justificar a 
prevalência de lesões na fase final dos jogos. Assim, 
reforça-se a necessidade de se aproximar a 
intensidade das sessões de treino ao contexto 
competitivo, diminuindo os índices diferenciadores 
de fadiga e intensidade entre ambos os momentos. 
O número de participantes e a lacuna no historial 
individual dos jogadores, nomeadamente no que 
concerne à ocorrência de lesão, são limitações deste 
estudo. Estudos futuros devem conjugar os dados 
referentes à monitorização individual do jogador e a 
ocorrência de lesão numa amostra mais alargada, 
permitindo uma análise mais detalhada e informativa. 
Contudo, os dados reportados neste estudo têm 
importantes implicações práticas para os agentes 
desportivos envolvidos no futebol profissional, 
particularmente no que concerne à monitorização do 
processo de treino considerando o setor posicional. 
Ainda, a aproximação entre o contexto de treino e o 
contexto competitivo no que respeita à intensidade e 
acumulação de fadiga, deve ser considerada para 
garantir a melhor preparação do jogador para a 
competição. 
 
Conclusões 
 As lesões ocorreram com maior frequência 
em atletas entre os 25 e 26 anos. Os setores 
posicionais mais afetados foram os defesas e os 
avançados, tendo os guarda-redes um menor risco de 
contraírem lesões ao longo de uma época desportiva. 
As lesões afetaram principalmente os membros 
inferiores, nomeadamente através de entorses nos 
tornozelos e das lesões musculares nos quadríceps e 
nos isquiotibiais. As lesões traumáticas 
superiorizaram-se às lesões por sobrecarga. Metade 
das lesões contraídas foram classificadas como 
moderadas, levando os atletas a se ausentarem entre 
oito e vinte e oito dias de treino e competição. Os 
atletas estiveram mais expostos a contrair lesão em 

momentos competitivos do que em situações de 
treino, sendo que o maior número de lesões ocorreu 
nos últimos 15 minutos de cada jogo. Em suma, este 
estudo enfatiza a importância da monitorização da 
performance desportiva, incluindo a ocorrência de 
lesão. Esta supervisão auxiliará na identificação de 
fatores preditivos de lesões no futebol de alto 
rendimento. Estratégias como a construção de 
programas de treino individualizados e a otimização 
de protocolos de prevenção e recuperação são fulcrais 
para que, futuramente, se reduza a incidência de 
lesões no futebol profissional. 
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RESUMO: 

A formação de Treinadores de futebol continua a ser desenvolvida constantemente, porém para a 
mesma formação poderá haver diferentes contextos profissionais, a de Treinador de clube e a de 
Selecionador. Assim, a forma de agir, a visão, a importância a diferentes fatores, as competências 
profissionais, “saberes”, poderá ser diferente consoante o contexto específico. Sendo dois contextos 
tão distintos é, então, pertinente analisar a importância que os treinadores e selecionadores dão às 
diferentes competências profissionais, para perceber quais são as divergências e convergências, 
para perceber quais são as mais importantes para cada um, e também para perceber quais as razões 
disso.  Foram realizadas oito entrevistas (quatro treinadores e quatro selecionadores), com média 
de idades de 35.6 anos e desvio padrão de 8.6 anos, seguindo um guião composto por cinco partes: 
a Caracterização pessoal e socioprofissional, a Importância dada pelos entrevistados às 
Competências: “Saber-Saber”, “Saberes-Fazer” e “Saberes-Ser”. Apesar de não podermos 
generalizar os dados obtidos, observamos que ambos os grupos dão relativa importância aos 
diversos “saberes”, porém são os Selecionadores que apresentaram os melhores resultados, 
referindo 65.9% dos itens do (PNFT-RCFG). Também foram os selecionadores a apresentarem 
melhores resultados nas diferentes variáveis, “Saber-Saber” (63.4%), “Saber-Fazer” (68.1%) e 
“Saber-Ser” (66.6%). 
 
 
Professional Competences among Club Coaches and Selections Coaches Grade II PNFT - 
Importance given to Different “Knowledges 
 
ABSTRACT: 
The Coaches Formation continues to be developed constantly, but for the same formation, there 
may be different functions, like teams/club coaches, or national/district coaches. Thus, the way of 
acting, the vision, the importance of different factors, competences, may be different depending on 
the specific context. As two contexts are so different, it is therefore pertinent to analyze the 
importance that club coaches and district coaches give to different professional skills, to understand 
what the divergences and convergences, to understand which are the most important for each one, 
and to understand which are the reasons for that. Eight interviews were conducted (four club 
coaches and four district coaches), with an average age of 35.6 years and standard deviation of 8.6 
years, following a script composed of 5 parts: a Personal and socio-professional characterization, 
the importance given by the interviewees to Skills: "Know-Know", "Know-do" and "Know-be". 
Due to the small number of respondents, we cannot generalize the data obtained, however it was 
possible to observe that both groups attributed importance to the different “knowledges”, however 
it was the district coaches that presented the highest results, referring (65.9%) to the Items of the 
PNTF. District coaches were also the ones who presented better results in the different variables, 
“Know-Know” (63.4%), “Know-Do” (68.1%) and “Know-be” (66.6%). 
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Competências Profissionais entre Treinadores e 
Selecionadores Grau II PNFT– Importância dada 

aos Diferentes “Saberes” 
 

O Plano Nacional de Formação de Treinadores 
(PNFT) (2010) definem que para cada nível, o 
treinador deverá possuir diferentes competências 
profissionais, agrupadas em três grandes dimensões: 
o “Saber-Saber”, o “Saber-Fazer” e o “Saber-Ser”. 
Para a função de treinador, existem diversos 
contextos de trabalho, como é o caso do treinador de 
clube e o selecionador (treinador de seleções). Isto 
poderá levar a que para a mesma função (treinador), 
estes reagem, pensam, atuam, e dão importância a 
diferentes aspetos, sendo pertinente então estudar a 
diferença entre o Treinador de Clubes e o 
Selecionador em relação à importância dada às 
diferentes competências profissionais, para perceber 
as divergências e as convergências, de duas 
realidades de trabalho tão diferentes. 
Ao longo dos anos, tem-se investigado sobre o 
treinador e a sua intervenção. Para Resende et al., 
(2009), os treinadores conseguem influenciar 
diretamente a evolução positiva de atitudes e 
comportamentos dos seus jovens jogadores, 
harmonizando assim a sua entrada no contexto de 
vida social, bem como promover nos seus jogadores 
estilos de vida saudáveis a longo prazo.  
Os treinadores que conseguem liderar um grupo de 
atletas com diferentes estímulos e estilos de 
aprendizagem costumam ser mais eficazes. Essa 
forma de trabalhar tem repercussões na forma da 
educação dos seus jogadores (Cassidy et al., 2006), 
sempre tendo em consideração o processo evolutivo, 
seja a modalidade individual ou coletiva (Duffy, 
2008). 
Por sua vez, Buceta (2009) diz que o treinador está 
encarregue de todos os aspetos relacionados com a 
sua equipa, incluindo o rendimento dela e dos seus 
jogadores. Dessa forma, todas as suas decisões, 
relacionamentos, ações, têm um impacto positivo ou 
negativo para a equipa. Sendo assim, o êxito 
desportivo, e a satisfação dos atletas em trabalharem 
com o treinador, poderão dever-se às suas 
decisões/ações, sejam elas certas ou erradas.   
Mesquita et al., (2010) investigaram 336 treinadores 
de 22 modalidades diferentes, com o objetivo de 
analisar a perceção e preferência dos mesmos para 
procurarem conhecimento. Os investigadores 
concluíram que na generalidade dos treinadores 
portugueses entrevistados, é imprescindível 
desenvolver conhecimento e dão bastante valor à 
experiência, como trabalhar com experts na sua área. 
Isto leva que os treinadores, procurem trabalhar e se 
rodear com distintas pessoas e contextos, para 
adquirir experiência. 
Noutro estudo, Santos et al., (2010), com a ideia de 
analisar a perceção das competências profissionais, e 
onde os treinadores carecem de conhecimento, sendo 
necessário adquirirem formação nessas áreas, 

realizaram um questionário a 343 treinadores. Os 
resultados encontrados indicam que as respostas dos 
treinadores aos questionários são influenciadas pela 
experiência dos mesmos. Por um lado, os treinadores 
que tinham menos experiência acreditam ter menos 
competências, mas em contrapartida mais formação. 
Por outro lado, os treinadores com maior grau 
académico pensavam que eram mais competentes que 
os outros em todos aspetos. Na generalidade, os 
treinadores apesar de se considerarem competentes, 
acreditam que precisam de mais formação. Nas 
competências mais referidas pelos treinadores são ao 
nível da execução de planos anuais, do processo de 
treino e de competição, e finalmente, a relação 
interpessoal e em grupo. 
A forma de encarar o desporto têm-se alterado ao 
longo dos tempos. Também sucede com a designação 
de treinador de desporto e o todo o processo 
relacionado com a sua profissionalização (Almeida, 
2001). Segundo Stoszkowski e Collins (2012), os 
programas de formação de treinadores, são 
fundamentais no processo de desenvolvimento das 
competências dos mesmos, ao mesmo tempo que os 
potencia para padrões de intervenção claramente 
superiores. Na mesma linha, Figueiredo (1997) 
defende que, através da formação contínua dos 
treinadores, poder-se-á dar a evolução da 
cientificidade dos próprios cursos de qualificação. 
Perrenoud (1995) denomina formação como uma 
forma de aquisição e solidificação dos diversos 
domínios dos saberes, dos saberes-fazer e dos 
saberes-ser dos formandos.  
Finalmente, Resende et al. (2016), defendem que as 
competências que o treinador deve ter, dividem-se 
nas três dimensões dos “saberes”, o “saber-ser”, o 
“saber-estar” e o “saber-fazer”, competências essas 
que pertencem ao Referencial de Formação Geral dos 
diversos graus de treinador. 
Por sua vez, no que respeita ao selecionador, ainda 
existem poucos estudos relacionados. Volossovitch 
(2000), alude que os processos de seleção de talentos 
no desporto têm como principal objetivo reconhecer 
quais os jovens mais aptos ou potencialmente mais 
capazes de atingir um elevado nível de rendimento 
numa determinada modalidade  
Parece que o talento constitui uma das condições 
fundamentais para aceder à excelência no desporto de 
competição, pelo que a sua identificação representa o 
primeiro passo para selecionar os sujeitos certos, 
capazes de alcançar um nível elevado de 
perfeccionismo desportivo alicerçado num processo 
completo de especialização (Manso, et al., 2003). Os 
instrumentos de seleção são aqueles que servem de 
auxílio à identificação das caraterísticas básicas de 
cada candidato, para posterior associação com as 
competências exigidas no perfil estabelecido como 
referencial (Carvalho, 2008).  
Silva (2015) demonstra que os atletas referidos no seu 
estudo contam que o facto do selecionador ser muito 
competente e capaz foi decisivo para a sua evolução 
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nesta sua etapa da carreira. Já nas atletas femininas, o 
selecionador fomentava a importância do trabalho de  
equipa: “Para mim (o facto da geração ter tido 
sucesso), foi o selecionador, (…). Porque ele incutiu 
em nós… não era as vitórias, atenção! O ganhar era 
bom… Mas era o trabalho, a união de grupo sem 
dúvida, para mim, é o segredo, o coletivo.” 
O objetivo principal deste estudo é perceber as 
divergências e convergências entre os treinadores 
experientes e os treinadores jovens sobre a 
importância que estes dão às diferentes competências 
profissionais. Espera-se que os resultados consigam 
responder às seguintes hipóteses: Os treinadores e os 
selecionadores dão importância às Competências 
Profissionais? Qual dos dois grupos (selecionadores e 
treinadores) é o que dá mais importância às diferentes 
competências profissionais? Qual dos dois grupos é o 
que dá mais importância às competências 
relacionadas com o “Saber-Saber”? Qual dos dois 
grupos é o que dá mais importância às competências 
relacionadas com o “Saber-Fazer “ e “ Qual dos dois 
grupos é que dá mais importância às competências 
relacionadas com o “Saber-Ser”. 
 

Método 
 
Participantes 
Os participantes foram divididos em dois grupos, de 
modo que a análise e interpretação dos resultados 
fosse ao encontro com o objetivo pretendido. Esta 
divisão teve como base o contexto dos treinadores, se 
estes eram treinadores de clubes ou selecionadores, 
dividindo então entre quatro treinadores de clube e 
quatro selecionadores 
Dos oito treinadores, sete são do sexo Masculino 
(87.5%) e um do sexo feminino (12.5%) As idades 
dos indivíduos caracterizam-se por uma média de 
35.6 sendo o valor mínimo de 25 anos e o máximo de 
57 anos. Relativamente às suas habitações literárias 
(87.5%) dos participantes detêm o Ensino Superior na 
área do Desporto, dos quais (12.5%) detêm o Grau de 
Mestre na área do Desporto, (12.5%). Todos os 
treinadores possuem o Grau II de Treinadores de 
Futebol, sendo treinadores e selecionadores 
Distritais, dos escalões de sub 15 (os quatro 
treinadores) e sub14 (os quatro selecionadores). Os 
treinadores têm aproximadamente 11 anos de 
experiência enquanto os selecionadores têm, em 
média, 12 anos de experiência. 
 
Tabela1. Caracterização dos Treinadores 

A localização Geográfica dos oito treinadores varia 
entre as Associações de Futebol de Santarém, Lisboa, 
Porto. 
 
Instrumento 
Para este estudo foi utlizado um guião de entrevistas 
experimental, que não foi validado previamente por 
um grupo de especialistas. O Guião foi construído 
com perguntas baseadas nas três grandes 
competências (Saberes – Saber conhecimento, Saber-
Fazer, e Saber-Ser) e nos seus tópicos para cada uma). 
Os autores queriam que as respostas fossem genuínas, 
por isso as questões eram abertas, o que faria com que 
os entrevistados apenas referissem as competências 
que estes achassem mais importantes, pois seriam 
aquelas que eles se lembrariam mais rápido e 
facilmente. Este guião é dividido em cinco partes: a 
primeira caracteriza o treinador em termos pessoais e 
socioprofissionais, já que este teria de responder às 
seguintes questões: idade, profissão, sexo, 
habilitações académicas, grau de treinador, e qual era 
os graus etários que treinava maioritariamente 
(crianças, jovens, Adultos e Veteranos.) Depois desta 
primeira parte, o treinador/selecionador entrevistado 
ira responder as seguintes questões, com o objetivo 
claro de saber a ideia dos mesmos sobre as diferentes 
competências Profissionais: “Quais são os 
conhecimentos (da dimensão do Saber-Saber), que 
acha mais relevante para o treinador/selecionador 
ter?” “Quais são, em termos das competências 
práticas (da dimensão do Saber Fazer) mais 
pertinentes que um treinador/selecionador deve 
possuir?” e, finalmente, “Quais são as os 
comportamentos e atitudes (da dimensão do Saber-
Saber) que mais estima num 
treinador/selecionador?”. Para esta metodologia, e 
cumprindo os pressupostos éticos da mesma, todas as 
entrevistas aos treinadores e selecionadores 
garantiram todas as condições de confidencialidade e 
de anonimato. 
 
Procedimentos 
Foi feito um contacto com os selecionadores e 
treinadores para serem entrevistados para este estudo. 
Todo o processo de explicação, informação, 
condições e finalidade das entrevistas para o estudo 
foi apresentado através do TCLE – Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Depois de tanto 
os treinadores como os selecionadores terem 
concordado com as entrevistas, bem como os 
entrevistadores terem tornado transparente que a 

Variável 
Treinador N= % G.

M % G. 
F % Idade 

Média 
Desvio 
Padrão 

Anos de 
Experiênci

a 

Desvio 
Padrão 

Treinador 4 50% 4 100% 0 0% 37.2 3.03 10.5 4.15 
Selecionador 4 50% 3 75% 1 25% 34 13.38 12 9 

Total 8 100% 7 87.5% 1 
12.5
% 35.6 8.20 11.25 6.57 
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participação era voluntária e que as respostas seriam 
secretas, começou-se as entrevistas. As entrevistas 
eram semi-estruturadas, com uma duração geral perto 
dos 25 minutos, tendo sido realizadas via online ou 
via presencial. Na via online, foram usados os 
softwares Zoom e Skype, aproveitando o gravador de 
áudio dos mesmos programas para guardar as 
entrevistas. Já na via presencial, tanto o entrevistado 
com o entrevistador estavam no mesmo espaço, tendo 
sido a entrevista guardada através do telemóvel 
pessoal do entrevistador. Nas entrevistas online, o 
participante pode ter acesso ao TCLE sempre que 
entender, devido a não ser sido assinalado por escrito, 
já nas entrevistas presenciais o TCLE foi autenticado 
pelo treinador/selecionador e pelos autores deste 
estudo, sendo cedido aos entrevistados. O 
entrevistador seguiu um guião experimental não 
validado por um grupo de especialistas, dividido em 
cinco partes: a caracterização pessoal e 
socioprofissional do treinador/selecionador, a 
importância dada pelos entrevistados às 
competências: “Saberes-Saber”, “Saberes-Fazer” e 
“Saberes-Ser”.  
A recolha de dados foi quantitativa. Numa primeira 
parte foi observado o que os treinadores e 
selecionadores disseram durante a entrevista. Numa 
segunda parte, as entrevistas foram passadas para 
texto word (sendo estas vistas e validadas pelos 
entrevistados). Aí foi feito uma comparação entre o 
conteúdo da entrevista dos treinadores com os 
Referenciais da Componente de Formação Geral 
(RCFG), na medida em que estes referiam ou não as 
diferentes competências profissionais do RCFG. Para 
calcular a percentagem de referenciais de ação, foi 
feito o seguinte: tomemos por exemplo, o “saber-
saber”, onde existem 13 referenciais de ação, o que 
totaliza 52 referenciais de ação para os 4 treinadores 
(13x4=52), imaginemos que os treinadores deram 
importância no seu total para este saber a 24 
referenciais de ação, o que corresponde a 46% das 
referências. Esta forma de analisar os dados foi 

idêntica para todos os outros resultados apresentados, 
seja dos treinadores seja dos selecionadores. 
Para garantir a credibilidade da informação obtida, e 
de forma a garantir o rigor da análise estatística, bem 
como para evitar o risco de viés, os autores realizaram 
todos os procedimentos de avaliação do conteúdo das 
entrevistas por duas vezes num espaço distinto de um 
mês, para se ter a certeza de que nas duas vezes se 
analisou as mesmas competências profissionais em 
que tanto os treinadores como os selecionadores 
deram importância. Em caso de disparidades nas duas 
diferentes leituras, os autores pediram a um 
investigador externo aos mesmos, que realizasse os 
mesmos procedimentos, para avaliar as entrevistas. 
Os autores deste estudo validaram a sua leitura que 
fosse semelhante ao do investigador, como podemos 
evidenciar na tabela 2 onde estão expostos os 
resultados da fiabilidade do conteúdo das entrevistas. 
Considerando os procedimentos estatísticos, foram 
usados critérios descritivos, através do uso de médias, 
desvios padrões, valores mínimos, como podemos 
evidenciar na tabela 1, e critérios de frequências, na 
forma como analisámos as competências 
profissionais dos selecionadores e treinadores, 
usando como suporte o software Microsoft Excel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tabela 2.  
Resultados da Fiabilidade da análise do conteúdo  

Legenda: T – Treinador; S – Selecionador; 1 – resultados 1 avaliação;  
RI – Resultado Idêntico; RD – Resultado Diferente à 1 avaliação; X – Não foi necessário recurso a investigador externo 
 

Entrevista 1 avaliação 2 avaliação (passado 
um mês) 

Avaliação investigador externo Aceite 

T -A 1  RI X Sim 
T -B 1                 RI X Sim 
T -C 1   RD RI à 2 avaliação Sim 
T -D 1 RI X Sim 
S -A 1 RI X Sim 
S- B 1  RD RI à 1 avaliação Sim 
S -C 1 RI X Sim 
S -D 1 RI X Sim 
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Variáveis  
 
Variáveis Dependentes 
Corresponde ao tipo de Treinador, se é treinador ou 
selecionador. 
Variáveis Independentes 
Correspondem às competências do Referencial de 
Formação Geral do Programa Nacional da Formação 
de Treinadores, do Instituto Português da Juventude e 
do Desporto, que estão agrupadas em três dimensões 
associadas aos “Saberes”, “Saberes- Fazer” e 
“Saberes-Ser”. 
 

Resultados 
 
As figuras e tabelas seguintes possibilitam mostrar 
um conjunto de resultados, na qual podemos 
identificar as divergências e convergências entre os 

treinadores e selecionadores de futebol, nos três 
diferentes domínios do saber, “o saber-saber”, o 
“saber-fazer” e o “saber-ser”. Também é possível 
dissecar as competências profissionais que ambos dão 
mais ou menos importância. Primeiramente todos os 
resultados foram estudados em termos globais dos 
dois grupos e, seguidamente, em termos específicos 
das três dimensões das competências profissionais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.  
Resultados gerais dos Treinadores e Selecionadores 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52,2 46 50
63,865,9 63,4 68,1 66,6

GERAL SABER -
CONHECIMENTO

SABER FAZER SABER SER

Importância dada às Diferentes Competências 
Profissionais

Treinadores Selecionadores
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Tabela 3. 
Resultados das Competências do “Saber-Saber” dos dois grupos 

 
 
Tabela 4.  
Resultados das Competências do “Saber-Fazer” dos dois grupos 

“Saber – Fazer” Treinadores Selecionadores 
utilizar técnicas e estratégias de comunicação adequadas às 
circunstâncias. 50 100 

dirigir os praticantes na sessão de treino, assegurando o exercício das 
competências de ensino fundamentais (explicação, demonstração, 
observação e correção). 

100% 75% 

avaliar o treino dos praticantes, analisando as atitudes, os 
comportamentos, e os resultados alcançados. 75% 100% 

organizar competições não formais, criando condições de equidade de 
participação e valorizando o gosto pela modalidade, o espírito desportivo. 25% 0% 

organizar e orientar os praticantes na preparação e na participação na 
competição, assegurando as condições de segurança e a salvaguarda dos 
mais elevados valores éticos da prática desportiva. 

50% 75% 

avaliar os praticantes e da equipa em competição, analisando as atitudes, 
os comportamentos, e os resultados alcançados. 50% 75% 

participar na conceção do planeamento da atividade de treino e de 
competição. 50% 100% 

participar no recrutamento de praticantes para a prática da modalidade 
desportiva. 50% 100% 

promover o registo de toda a informação da unidade de treino e da 
competição pertinente para a monitorização da carreira desportiva do 
praticante. 

25% 75% 

aplicar técnicas elementares de primeiros socorros e de suporte básico de 
vida e de identificar os estados traumáticos que justificam o recurso a 
agentes especializados. 

25% 25% 

participar na construção da carreira desportiva dos praticantes, zelando 
pelo respetivo desenvolvimento a longo prazo e promovendo o registo da 
informação pertinente para a monitorização da carreira desportiva do 
praticante. 

50% 25% 

 

“Saber - Saber” Treinadores Selecionadores 
Sobre ética desportiva e deontologia profissional do treinador 50% 100% 
Da modalidade desportiva adequado ao nível de intervenção. 50% 100% 
Acerca das determinantes do processo de desenvolvimento desportivo 
do praticante a longo prazo. 50% 0% 

Acerca dos diferentes estilos de ensino. 100% 50% 
Acerca da formulação de objetivos de preparação e de competição. 50% 100% 
Os diferentes modelos de planeamento anual do treino e as suas 
diferentes componentes 25% 75% 

Sobre nutrição aplicada à otimização do processo de treino e de 
competição. 0% 25% 

Sobre os procedimentos de organização, gestão e avaliação do treino. 75% 100% 
Acerca do processo de avaliação e controlo do treino e da capacidade 
de rendimento desportivo. 50% 100% 

Sobre os procedimentos de organização e avaliação do desempenho da 
equipa técnica. 50% 75% 

Elementares acerca do processo de formação de treinadores. 25% 25% 
Que lhe permitem identificar talentos desportivos da modalidade e 
encaminhá-los convenientemente tendo em vista o processo de 
formação desportiva a longo prazo 

50% 50% 

Que lhe permitem participar na análise e avaliação dos adversários e 
demais participantes na sua modalidade desportiva. 25% 25% 
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Tabela 5. 
Resultados das Competências Profissionais do “Saber-Ser” dos dois grupos 
 

 
 

Discussão 
A Figura 1 demonstra que existe uma convergência 
entre os treinadores e selecionadores, no que diz 
respeito à importância que estes dão, na sua 
generalidade, às diversas competências profissionais, 
pois ambos referem nas diversas entrevistas mais de 
51% das diferentes competências do PNFT-RCFG. 
Isto demonstra uma preocupação tanto dos 
selecionadores como os treinadores em quererem 
potenciar o seu conhecimento, em diversos ramos e 
áreas do treino. Os resultados também demonstraram 
que são os selecionadores a dar mais importância aos 
diversos saberes, uma vez que apresentaram melhores 
resultados no “saber-saber”, “saber-fazer” e “saber-
ser” 
Em termos específicos das competências 
profissionais do “Saber-Saber” e como podemos ver 
na tabela 2, apenas os selecionadores deram 
importância a mais de metade das competências 
profissionais desta dimensão, referindo 63.4% dos 
referenciais de formação geral, comparado aos 46% 
dos treinadores 
O resultado dos selecionadores vai ao encontro do 
estudo de Vallée e Bloom (2005), pois mostra que os 
treinadores devem ter a aptidão para usar os 
diferentes estilos de liderança consoante os contextos, 
devem promovem um ambiente bom e seguro para os 
atletas, conseguindo valorizar cada jogador de igual 
forma, fazendo com que estes consigam alcançar um 
alto nível alto de rendimento, bem como tratar o seu 
staff técnico com respeito. Jones (2006), defende que 
a profissão de treinador exige não só diversos 
conhecimentos da visão do mundo, bem como 
diversas habilidades críticas, devendo direcionar o 
treino ao ensino. Estes estudos vão ao encontro dos 
resultados apresentados anteriormente sobre os 
estilos de liderança nos treinadores e nos 

selecionadores e o conhecimento que estes têm de ter 
para cumprir a sua profissão com sucesso. 
Em termos da “formulação de objetivos de 
preparação e de competição”, os resultados 
apresentados vão ao encontro de Acete t al., (2017), 
pois estes defendem que para se conseguir ter êxito, 
num âmbito geral, o treinador deverá ser um líder, que 
consiga promover que todos os intervenientes à sua 
volta, trabalhem juntos em direção ao objetivo 
traçado. Sendo o treinador o responsável máximo, a 
sua forma de liderar são vitais para alcançar o 
sucesso, conseguindo que todos apreciem aquilo que 
fazem, sendo potenciados ao mesmo tempo. Porém, a 
maior importância dada a esta competência por parte 
dos selecionadores poderá ser explicada, pelo facto 
que existe um grande espaço temporal entre as 
competições. Isto poderá levar a que os objetivos e a 
preparação da competição seja feita com muito tempo 
e não se altere até à competição, ao contrário dos 
treinadores, em que devido à competição ser 
constante, e de acordo com os resultados, lesões no 
momento, entre outros, possa alterar os objetivos e a 
forma como a prepara e encara a competição no 
momento. 
Porém, na competência profissional da nutrição, os 
resultados obtidos foram bastante contraditórios ao 
que alude Veríssimo (1999), pois este esclarece que 
uma nutrição adequada não só melhora a saúde a 
longo prazo, bem como consegue potenciar o 
rendimento dos mesmos, não só em termos de 
capacidade de treinar mais tempo e melhor, como 
também recuperar mais rápido entre os treinos e os 
jogos.  
Na competência profissional sobre a análise do 
adversário, Garcia (2000) demonstra que a recolha de 
informações objetivas dos nossos atletas em 
momento de jogo, potencia uma melhoria no 

“Saber-Ser” Treinadores Selecionadores 
valoriza estilos de comunicação adaptáveis às circunstâncias. 75% 100% 
promove o comprometimento individual do praticante perante a equipa e 
o clube, bem como a fidelização à modalidade e à prática desportiva. 25% 50% 

desenvolve, nos praticantes, atitudes e comportamentos deliberados 
consentâneos com as exigências da prática desportiva a longo prazo. 0% 50% 

promove o espírito desportivo. 100% 100% 
promove o relacionamento interpessoal na prática desportiva, com vista 
ao desenvolvimento de um bom nível de colaboração, especialmente no 
que se refere ao suporte parental. 

50% 100% 

adapta-se a diferentes culturas e contextos sociais desportivos. 100% 100% 
promove comportamentos e atitudes dignificantes do praticante 
desportivo 100% 100% 

promove atitudes e comportamentos consentâneos com a função social 
que desempenha 100% 100% 

promove, nos praticantes, a adoção duradoura de um estilo de vida 
saudável, consentâneo com a condição de desportista. 25% 0% 
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desempenho das equipas. Ao mesmo tempo, Franks, 
et al., (1999) defendem que os próprios treinadores na 
generalidade do seu estudo, já realizam essas mesmas 
recolhas de informações sobre os desempenhos 
individuais e do grupo, contudo no presente estudo, 
tanto os selecionadores como os treinadores optam 
por dar mais importância a outras competências do 
que esta. 
No que concerne  à competência profissional “acerca 
das determinantes do processo de desenvolvimento 
desportivo do praticante a longo prazo”, os resultados 
poderão ser explicados devido a que os treinadores de 
formação, normalmente tem em ótica o longo prazo 
do atleta, e fornecer-lhes ferramentas e aprendizagens 
que o façam atingir sucesso mais no futuro (quando 
chegarem aos escalões de rendimento), ao contrário 
dos selecionadores, que estão numa competição 
elitista, e de rendimento, em que o mais importante é 
o curto prazo do atleta. Todavia, Baker e Horton 
(2004) defendem que o treinador não só é responsável 
pelo treino e pela qualidade do mesmo, mas também 
pela forma como atua na competição e, por último, 
como potencia o desenvolvimento dos seus 
jogadores, desportivamente e pessoalmente.  
 Já no que concerne a “diferentes modelos de 
planeamento anual do treino e as suas diferentes 
componentes” são os selecionadores a darem mais 
importância. Assim sendo, vão ao encontro de Costa 
(2005), que defende que o treinador deverá não só 
saber sobre o planeamento do treino, bem como saber 
sobre a parte técnica e tática da sua modalidade. 
No que diz respeito ao “Saber Fazer” e, como 
podemos observar na tabela 3, ambos apresentaram 
resultados positivos, em especial os selecionadores 
que referiram quase 70% das competências 
profissionais comparado aos 50% dos treinadores.  
Tanto os treinadores como os selecionadores deram 
importância à comunicação em diferentes 
circunstâncias, à forma de dirigir os praticantes na 
sessão de treino, assegurando o exercício das 
competências de ensino fundamentais (explicação, 
demonstração, observação e correção) e ainda a 
participar na conceção do planeamento da atividade 
de treino e de competição. Os resultados apresentados 
vão ao encontro de Araújo (1994), pois este defende 
que o treinador deve seguir um planeamento e uma 
orientação em aspetos como o estilo e a forma de 
comunicar (com os diversos intervenientes do seu 
contexto). Os resultados apresentados também 
coincidem com Costa (2005), pois os treinadores 
deram grande importância a tudo o que envolve o 
planeamento e a organização do treino, bem como 
analisar e identificar os aspetos a melhorar. 
Ambos os grupos apresentaram resultados negativos 
na competência dos primeiros socorros, resultados 
contraditórios ao estudo de Carvalhinho et al., (2014), 
pois estes aludem que é fundamental o domínio dos 
aspetos de segurança e o saber intervir ao nível do 
socorrismo, tendo em conta as diferentes etapas de 

desenvolvimento das crianças e dos jovens 
praticantes. 
No que respeita ao “Saber-Ser”, como é demonstrado 
na tabela 4, ambos os grupos voltam a apresentar 
resultados positivos, sendo o “saber” em que os 
treinadores apresentaram os seus melhores 
resultados, bem como foi o “saber” em que os 
resultados entre os dois grupos foram mais próximos. 
Ambos os grupos dão importância na forma como se 
adaptam aos contextos e de procurarem promover 
comportamentos seus dignos em frente a toda a 
estrutura da sociedade, indo ao encontro de Côté et 
al., (2007), pois estes indicam que para ser um 
treinador de excelência este deverá possuir 
conhecimento, bem como o usar corretamente, e 
ainda um comportamento correto em todas as suas 
intervenções com os jogadores em todo o processo 
desportivo.  Os resultados apresentados vão ao 
encontro de Côté e Gilbert (2009) pois estes afirmam 
que excelentes treinadores são aqueles que 
conseguem aplicar todos os seus conhecimentos, a 
níveis profissionais, interpessoais e intrapessoais, 
sempre com o objetivo de potenciar a qualidade dos 
jogadores, a confiança e a parte emocional, em 
diversos contextos específicos desportivos.  
Nos tópicos “desenvolve, nos praticantes, atitudes e 
comportamentos deliberados consentâneos com as 
exigências da prática desportiva a longo prazo” e 
“promove o relacionamento interpessoal na prática 
desportiva, com vista ao desenvolvimento de um bom 
nível de colaboração, especialmente no que se refere 
ao suporte parental”, os resultados podem ser 
explicados, na ótica dos autores, no primeiro caso, 
devido a existir uma constante troca de treinadores a 
cada época, e os treinadores poderão não pensar na 
prática desportiva dos seus atletas a longo prazo já 
que poderão não estar no mesmo contexto, já os 
selecionadores que muitas vezes se mantêm nos 
mesmos contextos durante um tempo mais 
prolongado, revelam mais importância na formação 
gradual dos atletas de seleção e procuram encaminhar 
os jogadores, e desenvolver neles essas exigências 
pensando já no futuro do atleta, e no seu rendimento 
atual e futuro. Por outro lado, em relação ao segundo 
caso, os resultados poderão ser explicados devido em 
que no contexto de clubes, existe sempre uma relação 
diária mais próxima, que leva a que possa existir mais 
tempo de contacto entre 
pais/jogadores/clube/treinador do que nas seleções, 
em que o contacto é bastante menor. 
Para concluir e, segundo Sullivan et al., (2012), os 
resultados apresentados neste estudo poderão ser 
explicados devido a tanto os treinadores como os 
selecionadores não possuírem nem dominarem todas 
as competências profissionais para a sua função. 
Apesar disso, Curado (1982), aclara que o treinador 
deve ter muita competência, baseada numa formação 
forte, multilateral e especializada.  
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Limitações: A grande limitação do presente estudo 
foi a metodologia usada, devido a um guião 
experimental não validado de entrevistas. Também e, 
como referido anteriormente, o número de 
treinadores e selecionadores entrevistados é uma 
limitação, pois apenas existe dados de quatro 
treinadores e de quatro selecionadores, sendo 
importante aumentar o número de entrevistados 
Linhas de Orientação Futura: Utilizar um guião 
previamente validado por especialistas e, analisar a 
diferença entre os treinadores e os selecionadores 
nacionais, uma vez que este estudo só avaliou 
treinadores e selecionadores distritais. 
 

Conclusões 
 

Através dos resultados obtidos com este estudo 
podemos concluir sobre a importância dada pelos 
treinadores e selecionadores em relação às diferentes 
competências profissionais, as suas divergências e as 
suas convergências. Devido ao número reduzido de 
entrevistados (oito, sendo quatro de cada grupo), não 
podemos generalizar os dados obtidos, porém foi 
possível observar que ambos os grupos atribuíram 
relativa importância aos diversos “Saberes”, já que 
ambos referiram mais de 51% das competências 
profissionais. Existe uma diferença de 
aproximadamente 13% na importância que os 
selecionadores dão aos diferentes saberes comparado 
aos treinadores. Assim sendo, foram os 
selecionadores a apresentar os resultados mais 
elevados, referindo (65.9%) dos itens do (PNFT) 
comparando aos (52.2%) dos treinadores.  
Em relação ao “Saber-Saber” os selecionadores 
apresentaram melhores resultados, referindo (63.4%) 
dos itens do (PNFT). Os selecionadores 
demonstraram dar bastante importância nos tópicos 
“Sobre ética desportiva e deontologia profissional do 
treinador” e “Da modalidade desportiva adequado ao 
nível de intervenção” enquanto os treinadores deram 
bastante importância aos tópicos “acerca dos 
diferentes estilos de ensino” e “Sobre os 
procedimentos de organização, gestão e avaliação do 
treino.”. Porém ambos os grupos deram pouca 
importância nos tópicos “Sobre nutrição aplicada à 
otimização do processo de treino e de competição." e 
"Elementares acerca do processo de formação de 
treinadores."   Em relação ao “Saber-Fazer” foram de 
novo os selecionadores a apresentar os melhores 
resultados, referindo (68.1%) dos Itens do (PNFT).  
Os selecionadores parecem dar importância aos 
tópicos “participar na conceção do planeamento da 
atividade de treino e de competição” e “participar no 
recrutamento de praticantes para a prática da 
modalidade desportiva.” Por sua vez, os treinadores 
realçaram a importância no que concerne a “dirigir os 
praticantes na sessão de treino, assegurando o 
exercício das competências de ensino fundamentais 
(explicação, demonstração, observação e correção)”, 
bem como “avaliar o treino dos praticantes, 

analisando as atitudes, os comportamentos, e os 
resultados alcançados.” Contudo, ambos os grupos 
deram pouca importância aos tópicos “organizar 
competições não formais, criando condições de 
equidade de participação e valorizando o gosto pela 
modalidade, o espírito desportivo." e " aplicar 
técnicas elementares de primeiros socorros e de 
suporte básico de vida e de identificar os estados 
traumáticos que justificam o recurso a agentes 
especializados." Por fim, no “Saber-Ser” foi mais 
uma vez os selecionadores a apresentar melhores 
resultados, referindo (66.6%) dos itens do (PNFT).  
Conclui-se ainda que é o “Saber-Ser” em que os 
resultados são mais próximos entre os selecionadores 
e os treinadores. No que concerne ao “Saber-Ser” 
tanto os selecionadores como os treinadores deram 
bastante importância aos tópicos “adapta-se a 
diferentes culturas e contextos sociais desportivos.”, 
“promove comportamentos e atitudes dignificantes 
do praticante desportivo” e “promove atitudes e 
comportamentos consentâneos com a função social 
que desempenha”. Apesar disso, ambos os grupos 
deram pouca importância ao tópico “promove, nos 
praticantes, a adoção duradoura de um estilo de vida 
saudável, consentâneo com a condição de 
desportista.” 
Acrescentar ainda que os resultados apresentados 
responderam às hipóteses lançadas na introdução, 
uma vez que se conseguiram concluir qual dos grupos 
(selecionadores ou treinadores) dão mais importância 
aos diferentes “saberes” (saber-saber, saber-fazer, 
saber-ser) e em quais competências específicas de 
cada saber que estes dão mais importância.  
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RESUMO: 

A Comissão Diretiva das Artes Marciais (CDAM) foi criada pelo Decreto-Lei n.º 105/72, de 30 de 
março no Secretariado-Geral da Defesa Nacional (SGDN). Foi transferida em 1974 para o Estado 
Maior General das Forças Armadas (EMGFA). Por força do Decreto-Lei n.º 507/80, de 21 de 
outubro, foi reintegrada no Ministério da Educação e Ciência (MEC) e transferida para o Ministério 
da Qualidade de Vida (MQV) através do Decreto-Lei n.º 23/82, de 30 de janeiro. De acordo com o 
Decreto-Lei n.º 279-A/85, de 19 de julho, passou a ficar na dependência da Presidência do Conselho 
de Ministros. Viria a ser extinta pelo DR I Série n.º 33, de 9 de fevereiro de 1987. Esta investigação 
tem por objetivo compreender a missão desta Comissão e todo o processo de controle e fiscalização 
das artes marciais nesse período em Portugal. Os resultados revelam que controlo das artes marciais 
e desportos de combate (AM&DC) foi muito controverso, que a CDAM não defendeu a sua 
integração no desporto e verificou-se um braço de ferro entre a Direção Geral dos Desportos 
(DGD), preocupada com o desporto nacional, e a CDAM, que defendia características específicas 
às artes marciais.  

 
 
 
 

 
The Comissão Diretiva das Artes Marciais (CDAM): the control and supervision of martial 
arts and combat sports in Portugal 
 
ABSTRACT: 
The Comissão Diretiva das Artes Marciais (CDAM) was created by Decree-Law n.º 105/72, of 30th 
March in the Secretariado Geral da Defesa Nacional (SGDN). It was transferred in 1974 to the 
Estado Maior General das Forças Armadas (EMGFA). By force of Decree-Law n.º 507/80, of 21 
October, it was reintegrated into the Ministério da Educação e Ciência (MEC) and transferred to 
the Ministério da Qualidade de Vida (MQV) through Decree-Law n.º 23/82, of 30 January. In 
accordance with Decree-Law no. 279-A/85, of 19 July, it came under the dependency of the 
Presidência do Conselho de Ministros. It was extinguished by DR I Series n.º 33, of 9 February 
1987. This research aims to understand the mission of this Commission and the whole process of 
control and supervision of martial arts in this period in Portugal. The results reveal that control of 
martial arts and combat sports (MA&CS) was very controversial, that CDAM did not defend their 
integration into sport and there was an arm-wrestling match between the Direção Geral dos 
Desportos (DGD), concerned with national sport, and CDAM, which defended specific 
characteristics to martial arts.  
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A Comissão Diretiva das Artes Marciais 
(CDAM): o controle e a fiscalização das artes 
marciais e desportos de combate em Portugal 

 
O termo “artes marciais ” (desportos de combate  
orientais) faz referência a um conjunto complexo de 
práticas conhecidas depois do período Kamakura (fim 
do século XII) no Japão, que se repartem entre Budô 
(pacíficas, sem armas) e os Bugei (utilizando armas), 
fundadas sobre o respeito do Bushidô (código de 
princípios morais) ou a “via dos guerreiros”. No 
século XX, com a ocupação americana do Japão 
(1945-1952), estas práticas foram proibidas. As artes 
marciais foram transformadas no final do século XIX 
em práticas desportivas, isto é, codificadas, 
regulamentadas de forma a serem inofensivas para os 
praticantes, e algumas inscritas inscreveram-se num 
quadro competitivo (Clément, 1995, 2001). Esta 
codificação teve a ver com a 
globalização/mundialização das práticas da tradição 
oriental para o Ocidente, ou por outras palavras, 
receberam influências do modelo de desporto 
moderno criado no Ocidente.  
Depois da sua introdução no Ocidente, as práticas de 
combate asiáticas, popularizadas e depois 
mediatizadas, não pararam de suscitar interrogações 
quanto às razões do sucesso da sua implantação e 
difusão (Braunstein, 1999, 2001). A mediatização das 
artes marciais  através da difusão de filmes, 
colocando em cena personagens históricas, terá 
contribuído (e.g. Bruce Lee, Chuck Norris, Steven 
Seagel, Jean-Claude Van Damme, etc.) (Bernard, 
2015, 2020) para a difusão das artes marciais e 
desportos de combate (AM&DC). A influência das 
técnicas de combate asiáticas é tão grande que basta 
constatar que elas substituíram os métodos de 
combate nacionais da polícia e militar. Bernard 
(2015, p. 55) sublinha que as “representação 
cinematográficas das artes marciais são uma síntese 
de componentes de uma dimensão particular do 
imaginário asiático”. Por outro lado, “o cinema das 
artes marciais é um produto cultural que corresponde, 
a maior parte do tempo, aos desejos dos espectadores 
masculinos” (Bernard, 2015, p. 63). 
Não estamos de acordo com Ordioni (2002, p. 33) 
quando afirma que as artes marciais  não tiveram 
sucesso no início do século devido ao “código da 
força ser dominante”. O que nos parece é que elas não 
tiveram sucesso no início do século pela simples 
razão de serem praticamente desconhecidas da 
maioria dos ocidentais. Também o facto de as artes 
marciais terem sido proibidas pelos americanos 
durante a ocupação do Japão, de 1945-1952, terá 
criado obstáculos à sua difusão. A Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945), na Europa, com a maioria dos 
homens na frente de combate, também não poderia 
proporcionar uma divulgação e aprendizagem das 
artes marciais.  
No caso de Portugal, algumas das artes marciais e 
desportos de combate foram, igualmente, proibidas e 

altamente controladas pelo Estado, através da CDAM 
(1972-1987), pertencente ao Ministério da Defesa 
(Rosa, 2007). Só a partir de 1950 é que os primeiros 
praticantes ocidentais dão a conhecer as modalidades, 
assistindo-se à criação dos primeiros clubes, e à 
chegada dos primeiros mestres japoneses para a 
Europa para ensinar e divulgar as suas disciplinas de 
combate, e também, à divulgação dos primeiros 
filmes com os combates coreografados (Bruce Lee, 
por exemplo), assim como foram divulgados os 
primeiros livros sobre o assunto (García et al, 2010).  
A essência dos desportos de combate e das artes 
marciais é ambígua. Elas exigem muita disciplina 
pessoal, um respeito autêntico e contínuo pelo outro 
(adversário), mas onde os antigos (veteranos) têm 
estratégias de conservação, tendo por objetivo tirar 
proveito de um capital progressivo acumulado. Os 
mais novos (os novos aderentes) assumem estratégias 
de submissão orientadas para a acumulação de um 
capital específico.  
Existe um elevado número de artes marciais, todas 
diferentes, ou pelo menos reclamando um espaço 
próprio: aikido, jiu-jitsu, karaté, kendo, kung-fu, 
shorinji-kempo, taekwondo, viet-vo-dao, yoseikan-
budo, etc. A multitude de disciplinas que compõem o 
universo das artes marciais é um mosaico heteróclito 
(Bernard, 2014) e a proximidade cultural das 
diferentes artes marciais leva ao processo de 
diferenciação da técnica e social. E a diversificação 
das artes marciais, como o conjunto das práticas 
desportivas e corporais, não se efetua de maneira 
socialmente indiferenciada (Clément, 2001). Umas 
modalidades (kendo, aikido) atraem um público 
melhor dotado em capital cultural do que outras. O 
“processo de civilização” (Elias, 1975), ao qual 
participa de certa forma a internalização das artes 
marciais, como do desporto, mas sobre bases 
diferentes (a cultura japonesa se exporta em 
“fragmentos”, para retomar uma expressão de 
Pinguet, 1984), não exclui o processo de apropriação 
e de diferenciação social e de distinção no interior de 
uma mesma sociedade (Clément, 2001).  
 

Método 
 
Esta investigação pretende analisar o papel da CDAM 
em Portugal, criada em 1972 pelo Decreto-Lei n.º 
105/72, de 30 de março, com o intuito de atender a 
conveniência de segurança interna. A CDAM, 
organismo dependente do então Departamento 
Defesa Nacional, tinha por atribuições a 
superintendência e o controle do ensino, 
aprendizagem ou prática das AM&DC em Portugal. 
Por este mesmo diploma sancionou-se com prisão e 
multa a prática não autorizada das artes marciais. A 
CDAM era constituída por um presidente, cinco 
vogais e um inspetor, coadjuvada por um conselheiro 
técnico e um secretário. Em 1980, por Decreto-lei 
507/80, de 21 de outubro, todas as referências feitas 
aos Ministros da Defesa Nacional e da Educação e 
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Ciência são substituídas por Ministro da Qualidade de 
Vida, pelo que a CDAM passa para a dependência 
deste ministério com a aprovação da Lei orgânica do 
Ministério da Qualidade de Vida, por Decreto-Lei 
49/83, de 31 de janeiro. A CDAM foi extinta pelo 
Decreto-Lei 69/87 de 9 de fevereiro. 
Nesta análise interessa-nos também compreender a 
relação de poder exercida pela CDAM juntos dos 
atores (praticantes) de AM&DC, mas entendemos, na 
esteira de Crozier e Friedberg (1977), que o poder não 
existe em si. Ele é uma relação e não um atributo dos 
atores. Só se pode manifestar – e, portanto, 
constrangedor para uma das partes em presença – pela 
relação, colocando os atores dependentes uns dos 
outros. É uma relação recíproca, mas desequilibrada.  
Para esta investigação, recorremos a diversa 
documentação produzida pela CDAM, bem como 
pelos clubes, associações e praticantes durante esse 
período. O fundo documental encontra-se no Arquivo 
da Defesa Nacional (ADN)1. É constituído por 184 
processos acondicionados em 17 unidades de 
instalação. O acesso à documentação fez-se de acordo 
com a lei geral aplicável. Alguns documentos 
encontram-se reservados no âmbito da proteção de 
dados (40 anos a contar sobre a data final do 
processo). O fundo documental encontra-se 
organizado em 12 séries ordenadas por ordem 
original, cronológica e alfabética: 
 

SR. 1 - Pessoal da CDAM 
SR. 2 - Administração e Finanças da CDAM 
SR. 3 - Informações e correspondência 
SR. 4 - Correspondência com organismos 
nacionais 
SR. 5 - Correspondência com organismos 
internacionais 
SR. 6 - Normas regulamentares e propostas de 
organização da CDAM 
SR. 7 - Processos disciplinares e atividades ilegais 
SR. 8 - Formação 
SR. 9 - Judo desportivo 
SR. 10 - Artes marciais 
SR. 11 - Federações internacionais 
SR. 12 - Associações de artes marciais: 
legalização de atividades 

 
Os documentos foram entregues ao ADN em 5 de 
fevereiro de 2019 pela Comissão de Educação Física 
e Desporto Militar (CEFDM) da Direção Geral de 
Recursos da Defesa Nacional (DGRDN). 
Complementamos a análise dos dados com duas 
entrevistas a informantes-chave sobre a CDAM. 
 
 
A CDAM e as artes marciais e os desportos de 
combate em Portugal 

 
1 Cf. Plano de Classificação em https://arquivo-
adn.defesa.gov.pt/details?id=36035 (consultado em 02/06/2021). 

Na evolução das artes marciais em Portugal há a 
considerar, grosso modo, duas fases: a primeira, que 
vai de 1907 até início de 1974, caracteriza-se por ser 
um período em que as práticas foram sendo 
introduzidas e institucionalizadas lentamente e se 
pautaram por um rigor, disciplina e até misticismo, 
por vezes exacerbados ou injustificáveis. Os centros 
de prática eram em número muito reduzido e o 
controlo Estatal era muito apertado, sobretudo a partir 
de 1968. A segunda fase, que começa com a 
Revolução de Abril de 1974, introduziu um clima de 
maior abertura, potenciando uma maior difusão dos 
estilos e proliferação dos centros de prática, 
movimento consonante com a democratização do 
desporto em geral. 
 
Antes do 25 de Abril de 1974 
Em Portugal, a partir da década de 1960, verificou-se 
uma grande expansão e incremento das artes 
marciais: aikido, judo, karaté, kendo, e outras 
consideradas semelhantes. De acordo com um 
levantamento de informações de 17 de julho de 1966, 
na União Portuguesa de Budo (UBU) encontravam-
se filiadas quatro organizações (Academia de Budo, 
Secção de Artes Marciais do Colégio Militar, Secção 
de Artes Marciais do Colégio “O Académico”, Centro 
de Artes Marciais da Beira, Moçambique2), estavam 
inscritos aproximadamente mil praticantes e havia 
onze instrutores, dos quais oito estavam no ativo. 
Incapaz de controlar os centros de prática que iam 
abrindo um pouco por todo o território nacional, a 
UBU vai pressionar o Ministério da Defesa Nacional 
(MDN) no sentido de serem criadas medidas 
reguladoras, procurando atingir o seu objetivo. Neste 
desafio, utiliza uma argumentação, que não vai deixar 
indiferente este ministério – a perigosidade das artes 
marciais. Assim, em 2 de maio de 1966, o ministro da 
Defesa Nacional promoveu a constituição de um 
grupo de trabalho formado por representantes do 
Ministério de Educação Nacional (MEN), do MDN, 
através do Departamento da Defesa Nacional (DDN), 
da Federação Portuguesa de Judo (FPJ) e da UBU 
para se elaborar matéria para apreciação conjunta dos 
ministros da Educação Nacional e da Defesa 
Nacional.  
A primeira reunião desta comissão interministerial 
teve lugar no dia 18 de julho de 1966, no gabinete do 
ministro da Defesa Nacional, em Lisboa. Dos 
trabalhos desta comissão, viria a resultar um relatório 
de três páginas, assinado conjuntamente pelos 
delegados dos dois ministérios em causa, anexando-
se um projeto de Decreto-Lei. Das alterações 
propostas pela Procuradoria-Geral da República, 
nomeadamente as relacionadas com as sanções 
aplicáveis, resultou a publicação do Decreto-Lei n.º 
48462, de 2 de julho de 19683. Foi a primeira 
iniciativa legislativa da Presidência do Conselho no 

2 Moçambique tornou-se independente de Portugal em 25 de 
Junho de 1975. 
3 In DG nº 155, I Série. 
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sentido de moralizar, fiscalizar e controlar as práticas 
orientais de luta.  
O Art.º 1.º do citado normativo alude que competia 
ao DDN a autorização e fiscalização do ensino, 
aprendizagem ou prática de artes marciais, com 
exclusão do judo desportivo, o qual é confiado ao 
MEN, mas com a ressalva, di-lo o § único, do que seja 
apenas “permitido pelo regulamento das técnicas para 
graduação” a promulgar pelo MEN, ouvido o DDN, 
o que condicionava desde logo os parâmetros do que 
se pudesse considerar “judo desportivo”4.  
Este parágrafo indiciava a criação de um cordão 
umbilical ao ministério da guerra, relutante em 
transferir o domínio do judo marcial para outro 
ministério, o que é patente no Art.º 2.º ao estipular a 
prisão dos praticantes das artes marciais “não 
autorizados”, em locais não autorizados, o que 
colidiria com as funções da Direcção-Geral da 
Educação Física, Desportos e Saúde Escolar 
(DGEFDSE), entidade coordenadora e orientadora do 
desporto associativo privado, dependente do MEN.  
Como as artes marciais não eram consideradas 
atividades desportivas, faltava regulamentar o 
dispositivo legal de 1968 para se entender melhor os 
espaços sociais em que as artes marciais se deveriam 
mover, o que era esclarecido no Art.º 3.º ao remeter o 
instrumento regulador para uma futura Portaria, o que 
nunca ocorreu, por vários motivos. A saber: 
 
1. Da leitura do articulado do projeto de 

regulamento, verificava-se que era cometida à 
UBU grande soma das atribuições e 
competências. Ora a UBU não era mais que uma 
entidade meramente particular, associação como 
qualquer outra. Era, pois, uma associação 
“fiscalizada” e não “fiscalizadora”. 

2. Só um órgão competente do próprio DDN 
ofereceria as garantias suficientes e estaria de 
acordo com o que a lei prescrevia. Isto era tanto 
mais evidente, quanto é certo que o Art.º 2, do 
Decreto-Lei 48462, previa sanções que além de 
multa, podiam acarretar prisão de três meses a 
um ano. 

3. O projeto Decreto-Lei e o projeto regulamento 
nada referiam quanto ao Ultramar. Ficava por 
esclarecer quem era o delegado do Secretariado-
Geral de Defesa Nacional (SGDN) que atuaria 
como elemento de ligação entre o DDN e a UBU. 
Quem sancionava o delegado? Quem avaliava a 
sua idoneidade? Quem fiscalizava os dojos, 
academias ou agremiações? Quem tinha a 
representação do DDN? Quem, em cada 
Província, comunicaria às entidades competentes 
as infrações abrangidas pelo Art.º 2, do Decreto-
Lei 48462? 

4. Não oferecia garantias uma junta médica a 
designar pela UBU constituída apenas por um 

 
4 A Ocidentalização do autêntico judo japonês, com as 
consequentes adulterações na sua filosofia primitiva, deu origem a 
uma cisão do seu conceito; chamou-se então de judo marcial ao 

médico psiquiatra e um médico de clínica geral 
ou pela possibilidade de na mesma fazer também 
fé um atestado de médico assistente. A junta seria 
de carácter permanente ou a sua constituição era 
ocasional? 

5. Não se julgava igualmente que a idoneidade 
moral e cívica se pudesse comprovar por uma 
simples declaração de dois cidadãos tidos ou 
julgados de reputação, ainda que lhes juntassem 
certificados de registo criminal e policial, limpos. 

6. Cabia à Direcção-Geral de Segurança do 
Ministério do Interior (DGS) a fiscalização sobre 
infrações contrárias ou prejudiciais à segurança 
interna, tanto na Metrópole como no Ultramar. 
No entanto, as dúvidas recaíam sobre quem 
instruía os respetivos processos. Quem os 
enviava para julgamento e aplicação das 
sanções? Aos tribunais militares por se tratar de 
infrações de artes marciais? Aos tribunais 
correcionais? Como seria graduada a pena em 
função da infração e a correspondência de uma 
em relação à outra? A multa era sempre acessória 
da pena? Qual o seu quantitativo? E este era fixo 
ou variável? 

 
Em informação interna (n.º 1/68), o Presidente da 
CEFDFA, General Francisco Holbeche Fino, refere 
que face às solicitações do Secretariado-Geral da 
Defesa Nacional (SGDN) à Comissão de Educação 
Física e Desportos das Forças Armadas (CEFDFA) 
sobre o Decreto-Lei /n.º 48462) e Portaria de 
Regulamentação de toda a problemática respeitante 
ao ensino e práticas das artes marciais, a CEFDFA 
tem vindo a aprofundar a sua posição. Entende que 
“tudo o que se refere à Regulamentação e Controle 
das Artes Marciais será da competência da Repartição 
da Defesa Nacional especializada em segurança e não 
da C.E.F.D.F.A.”. 
Em informação interna do SGDN (inf. n.º 2/70), de 
02 de fevereiro de 1970, é referido que “o ensino e a 
prática das artes marciais só pode interessar às Forças 
Armadas sob os dois aspetos seguintes”: 
 
1. Para efeitos de recrutamento, a fim de que os 

praticantes de artes marciais em idade de 
prestação de serviço militar, sema destinados a 
Unidades especiais de Comandos, Fuzileiros ou 
Paraquedistas, consoante o ramo das Forças 
Armadas em que vierem a ser incorporados. 

2. Para efeitos de segurança social, a fim de que os 
praticantes de artes marciais que não estejam a 
prestar serviço militar, possam ser aproveitados 
ou fiscalizados pelas entidades competentes da 
segurança, quanto às suas atividades políticas, 
em especial durante situações de emergência, 
num âmbito que, salvo melhor opinião, 
pertencerá à Direção-Geral de Segurança do 

primitivo judo japonês e de judo desportivo ao da iniciativa 
Ocidental. 
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Ministério Interior, que possui não a respetiva 
competência como os meios de execução. 

 
Perante isto só um diploma suficientemente 
esclarecedor seria capaz de disciplinar e regulamentar 
a prática das artes marciais. Assim, durante cinco 
anos “viveu-se sem os receios da segurança interna, e 
com a despreocupação do ensino incorreto das artes 
marciais” – dada a ausência da regulamentação 
prometida pelo diploma de 1968 – até 1973, ano em 
que a Presidência do Conselho, juntamente com os 
Ministérios do Interior, do Ultramar e da Educação 
Nacional, aprovou a Portaria n.º 813/73, de 17 de 
novembro5, que regulamentaria, não o diploma de 
1968, como previsto, mas o Decreto-Lei n.º 105/72, 
de 30 de março6, entretanto publicado e com 
regulação mais alargada que o de 1968.  
 
A criação da CDAM 
Só com o Decreto-Lei n.º 105/72 é que se reforçam as 
ideias expostas em 1968, e cria-se, no âmbito do 
DDN, a CDAM. Este organismo tinha a incumbência 
de orientar, controlar e fiscalizar as artes marciais, à 
semelhança da Direcção-Geral de Educação Física e 
Desportos (anterior DGDEFSE) relativamente aos 
desportos. Assim, quem tivesse ou quisesse formar 
um centro de prática ou uma associação tinha que 
obter autorização deste organismo estatal.  
A adoção das medidas previstas procuravam reprimir 
o ensino incorreto das artes marciais, salvo as 
modalidades praticadas por pessoal das forças 
armadas ou militarizadas, de harmonia com as 
instruções superiormente autorizadas, e a 
consequente exploração do seu mercado, bem como 
proteger todos os praticantes que, honestamente, se 
dedicavam à sua prática. Quem quisesse praticar estas 
disciplinas, tinha, entre outros aspetos, que oferecer 
garantias de idoneidade moral e cívica, com 
acatamento da ordem social estabelecida. O pedido de 
autorização era endereçado diretamente à CDAM. 
Esta, de acordo com a legislação em vigor, juntava 
todos os processos dos requerentes e pedia parecer à 
DGS, que abonava ou não os referenciados.  
Vários pedidos foram recusados por motivos graves 
de ordem criminal e não de política, segundo os 
dirigentes da CDAM. Por outro lado, a preocupação 
era o de não “entregar” os jovens a agentes de ensino 
que não estavam habilitados7, podendo ocorrer 
acidentes com repercussões para o resto da vida, quer 
no plano físico, quer mental, e que era denunciado por 

 
5 DG n.º 269, I Série. 
6 DG n.º 76, I Série, de 30/3/1972. 
7 Cf. o jornal A Capital, de 25/11/1986, pp. 10-11. 
8 Fiadeiro (2018, p. 68) refere que “este número de dois 
representantes dos destinatários deste diploma, espelha a situação 
que se pensava existir nessa época em que pontuavam apenas duas 
associações ativas, a Academia de Budo, ligada ao Ministério do 
Interior, e o Centro Nacional de Karaté, ligado ao Secretariado da 
Juventude”. 
9 DG n.º 134, I Série, 8/06/1972. 
10 Foi solicitado a transferência de Lélio de Almeida Ribeiro para 
o Secretariado-Geral da Defesa Nacional, mantendo-se como vogal 

pareceres jurídicos e outros estudos que, entretanto, 
iam chegando às mãos dos dirigentes da CDAM. 
A CDAM era constituída por um presidente, cinco 
vogais, um inspetor e coadjuvado por um conselheiro 
técnico e um secretário. O cargo de presidente era 
exercido, por inerência, pelo presidente da CEFDFA. 
Três dos vogais eram representantes dos Ministérios 
do Interior, da Educação Nacional e do Ultramar, 
designados pelos respetivos ministros signatários do 
diploma; os outros dois seriam representantes eleitos 
dos centros de prática de artes marciais (na prática, 
estes últimos nunca foram nomeados)8.  
O diploma em causa previa nos artigos 13.º, 14.º e 
15.º um conjunto de sanções disciplinares para os que 
ensinavam, aprendiam ou praticassem artes marciais, 
sem a autorização legalmente exigida, ou fora das 
instalações dos centros autorizados para esses fins, 
que iam desde a simples advertência à pena de prisão 
(de três meses a dois anos).  
Cerca de quatro meses depois de ter sido criada a 
CDAM, um despacho ministerial9, datado de 11 de 
maio de 1972, estabelece as taxas para o ensino, 
aprendizagem e prática de artes marciais. Estas taxas 
destinavam-se a cobrir as despesas da CDAM, que 
tinha autonomia financeira.  
A primeira reunião da CDAM ocorreu no dia 06 de 
fevereiro de 1973. Estiveram presentes o Presidente, 
General Carlos Campos de Andrada, os Vogais dos 
Ministérios do Interior, Educação Nacional e 
Ultramar, o Inspetor da DGS Joaquim Malta Oliveira 
Monteiro, Professor Pedro Nolasco da Silva e Dr. 
António da Silva Teles, o Inspetor, Tenente-Coronel 
Lélio de Almeida Ribeiro10, o Conselheiro-Técnico, 
Capitão Tenente José Manuel Fiadeiro11, e o 
Secretário, Alferes Miliciano Victor Manuel da Mota. 
Foi dada posse aos vogais, que se manifestaram estar 
disponíveis para auxiliar a CDAM.  
Da segurança interna e da incorreção da prática das 
artes marciais, apresentadas nos diplomas de 1968 e 
de 1972, como justificação para as controlar, a norma 
regulamentar 813/73 opta por outra via, a de definir 
as artes marciais: “são consideradas artes marciais as 
formas de luta que, pelos processos nelas utilizados e 
pela sua perigosidade, foram ou venham a ser 
qualificadas como tais” (Art.º 2.º). Com esta 
imprecisão, que é a característica das definições, 
ficava por saber se outras lutas (duelos) (v.g.: o boxe, 
a esgrima, a galhofa, a luta livre, a luta greco-romana, 
o lusitano jogo do pau) também caberiam no 
articulado. 

da Força Aérea na CEFDFA, acumulando o cargo de Inspetor da 
CDAM. 
11 Prestava serviço na Direção do Serviço de Educação Física da 
Armada e estava “bastante a par da evolução do processo das artes 
marciais, além de ser praticante de judo e ligado, através do Clube 
Náutico dos Oficiais e Cadetes da Armada, ao ramo desportivo do 
judo”. “A sua passagem a esta Comissão [CDAM], em acumulação 
de funções que desempenha no Ministério da Marinha (…)”, 
permitiria “a execução do trabalho de base”, que se considerava 
“urgente e fundamental” (CDAM, informação n.º 8, Proc.º 19.00). 
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Uma notícia publicada no jornal A Capital, em 21 de 
dezembro de 1973, com o testemunho de dois 
destacados praticantes, sublinha o mal-estar e 
discordância imposta pela Portaria. Em declarações 
ao jornal Expresso, em 10 de agosto de 1974, o 
Conselheiro Técnico da CDAM faz as seguintes 
declarações: “é evidente que as artes marciais têm o 
seu lado desportivo podendo ser ensinadas como 
qualquer outro desporto de uma forma recreativa. 
Mas, a partir de uma certa altura, tem de ser 
salvaguardada a sociedade”.  
Com a revolução portuguesa do 25 de abril de 1974, 
em que o Movimento das Forças Armadas (MFA) 
derrubou o regime de ditadura que durante quarenta e 
oito anos oprimiu o povo português, vários processos 
tiveram que ser cancelados ou adiados (visitas a 
Angola, Moçambique e Macau, por exemplo). 
 
Pós-25 de Abril de 1974 
Em consequência da mudança de regime e do período 
revolucionário que se lhe seguiu, o crescimento da 
economia (muito forte até 1973) e o maior contacto 
com a maneira de viver de outros povos (através dos 
«media», do turismo, etc.), o Conselho dos Chefes 
dos Estados-Maiores das Forças Armadas 
(CEMGFA), com a categoria idêntica à do Primeiro-
Ministro, estipulou no Decreto-Lei n.º 400/74, de 29 
de agosto12, no inciso Art.º 17.º, que todos os 
organismos, até então dependentes do DDN, 
transitariam para o CEMGFA, nos termos a definir 
em futura Portaria (ponto 2 do Art.º 11.º), que, uma 
vez mais, foi esquecida. Embora a CDAM não seja 
explicitada nem referida, estaria implícita nos 
aludidos organismos pela sua dependência do DDN.  
Com a euforia da revolução, seguiram-se algumas 
reações por parte dos praticantes de artes marciais. A 
primeira reação foi a expulsão do conselheiro-técnico 
da CDAM em plenário do Judo Clube de Portugal 
(JCP)13, de que era sócio, depois de os restantes 
associados se terem recusado a treinar quando o 
mesmo se encontrava no dojo. A segunda reação foi 
os diversos pedidos feitos à Junta de Salvação 
Nacional (JSN), no sentido de extinguir a CDAM, 
rotulada como símbolo do poder repressivo e 
antidemocrático14, e de que as artes marciais ficassem 
na dependência do Ministério da Educação e 
Investigação Científica (MEIC), passando a reger-se 
pela legislação desportiva. Os pedidos verificaram-se 
em 10 e 16 de maio e 6 de junho de 1974. Onze 
agentes de ensino e cento e vinte e um praticantes 
subscreveram um abaixo-assinado, intitulando-se 

 
12 DG n.º 201, I Série. 
13 Cf. o jornal A Bola, de 9/01/1975, p. 5, e verbete n.º 1-P.º. 18.00, 
de 13/01/1975. Em informação interna confidencial (n.º 1, de 13 de 
janeiro de 1975), e face à queixa apresentada pelo visado em 13 de 
janeiro de 1975, o Presidente da CDAM, General Manuel Simão 
Portugal, solicita o apuramento de responsabilidades do Judo 
Clube de Portugal, filiado na Federação Portuguesa de Judo, e “não 
seria descabido que o jornal ‘A Bola’ fosse também incluído em 
qualquer acção a tomar, pois o jornalista faz citações que se julgam 
igualmente atentatórias do prestígio das Forças Armadas”. 

representantes de cerca de dois mil e quinhentos 
praticantes de vários centros de prática.  
Em 22 de agosto de 1974, chegou-se à conclusão de 
que um organismo como a CDAM deveria manter-se 
como salvaguarda dos interesses do público em geral 
e que se deveria reformular a legislação de forma a 
inserir-se na nova organização governamental.  
Nos contatos da CDAM com a PIDE-DGS era 
solicitado “informação sobre os candidatos a 
praticantes ou agentes de ensino”15, mas seguia os 
mesmos procedimentos relativamente aos candidatos 
ao funcionalismo público.  
Este organismo propôs, em 7 de abril de 1975, a 
realização de um plenário nacional das artes marciais, 
procurando debloquear a situação de animosidade em 
relação à CDAM. Num plenário com mais ou menos 
noventa representantes de todos os sectores 
interessados nas artes marciais, realizado no Centro 
de Sociologia Militar, a 7 de junho de 1975, em que 
estiveram presentes delegados da 2.ª e 5.ª Divisão do 
EMGFA, da DGD, do Ministério da Administração 
Interna (MAI) e do MEIC, ficou oficializada uma 
colaboração desses mesmos interessados através de 
uma Comissão por eles eleita, a qual passaria a 
participar nas reuniões de trabalho realizadas no 
EMGFA, com o fim de preparar-se uma nova 
legislação para regular este sector de atividade. Desta 
reunião saiu também uma moção das associações e 
centros de prática representados, em que eram 
repudiadas a exibição de filmes, explorando as artes 
marciais sob forma de violência gratuita; as imagens 
violentas, agressivas e perigosas das artes marciais; a 
venda de revistas e livros onde eram explicadas em 
detalhe como se fabricavam e se usavam 
instrumentos ligados às artes marciais.  
Entretanto, a situação alterou-se radicalmente, pois 
para além das duas únicas organizações reconhecidas 
antes do 25 de abril – a UBU e o JCP –, surgiram 
imediatamente diversas outras, acompanhando a 
liberalização dos meios de comunicação social e 
inerente “invasão” do País com filmes e revistas, 
explorando de forma sensacional o fenómeno das 
artes marciais. Esta multiplicação de interlocutores, 
cada qual defendendo os seus interesses privados, no 
despontar da nova democracia, complicou 
sobremaneira os trabalhos, arrastando-os ao longo de 
quase um ano.  
Em 25 de fevereiro de 1976, foi encerrada a discussão 
pública do projeto de Decreto-Lei, visando a 
reestruturação da CDAM, tendo sido remetido ao 
CEMGFA para apreciação e posterior publicação. Os 

14 Cf. os artigos dos jornais: República, de 7/11/1974, p. 24; 
Diário de Lisboa, de 4/01/1975, p. 14; O Século, de 4/04/1975, p. 
15; A Bola, de 9/01/1975, p. 5; O Século, de 24/11/1973, p. 5. 
15 Nos processos confidenciais a que tivemos acesso sobre a 
concessão da autorização para a aprendizagem e prática de artes 
marciais à PIDE-DGS, e Direção-Geral de Administração Política 
e Civil do Ministério do Interior, era referido “habilitar a uma 
resposta e tendo em atenção salvaguardar os interesses de 
segurança social do País”. A CDAM solicitava que fosse informada 
“sobre a idoneidade moral e política” dos requerentes. 
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resultados foram positivos, mas não os que se 
esperavam. Passaram-se mais de dois anos e não 
houve qualquer iniciativa para dar seguimento ao 
assunto, do que resultou, entre outras coisas, uma 
desmotivação dos intervenientes e falta de 
autoridade, face ao desinteresse do Governo.  
Em 29 de maio de 1978, o MDN referia que não via 
nenhum inconveniente que a CDAM ficasse na sua 
dependência desde que os apoios necessários 
(administrativo, financeiros e instalações) ficassem a 
cargo do EMGFA, uma vez que o MDN não poderia 
suportar tais encargos; que não existiam 
inconvenientes que justificassem a dependência das 
artes marciais neste ministério, mas era preciso uma 
clarificação se eram desportos ou se levantavam 
problemas de ordem pública, necessitando de uma 
intervenção do MAI; sugere a constituição de um 
grupo de trabalho, integrando representantes do 
EMGFA e dos Ministérios da Defesa Nacional, 
Administração Interna e Educação e Investigação 
Científica.  
Constituído em 27 de outubro de 1978, deste grupo 
de trabalho saiu um relatório a 22 de dezembro. Por 
imperativos constitucionais, a CDAM teria que sair 
do EMGFA e teria de passar, necessariamente, para o 
Governo. A passagem para o MAI obrigava a uma 
manobra legislativa conducente a apresentar o 
ultrapassado e rejeitado Decreto-Lei n.º 105/72, 
chamando a atenção para pontos dos mais 
contestados do anterior regime, dando 
inevitavelmente sobejos motivos para especulações 
acerca do carácter político de tal medida. A reação 
previsível por parte dos praticantes que de boa-fé 
colaboraram com o EMGFA na elaboração de uma 
solução comumente aceite, seria facilmente 
explorada e empolada pelos motivos políticos, com 
naturais campanhas nos órgãos de comunicação 
social. 
Em 24 de julho de 1979, na última reunião do 
conselho de ministros do Governo, a proposta que se 
pensava ser a melhor solução para o problema, isto é, 
a transferência da CDAM para o Governo, mais 
concretamente para a Secretaria de Estado da 
Juventude e Desportos (SEJD), a título experimental, 
tal como se verificava noutros países europeus, não 
teve acolhimento devido a problemas políticos 
levantados pelo ministro da República para a Região 
Autónoma da Madeira.  
Como o tempo passava, em 23 de novembro de 1979, 
o MDN devolveu todo o processo ao EMGFA, 
sugerindo que deveria manter-se a responsabilidade 
relativamente às artes marciais, nos termos do n.º 2 
do Art.º 11, do Decreto-Lei n.º 400/74 e da Portaria 
169/75, mesmo com os problemas de 
inconstitucionalidade dos atos da CDAM e da PSP 
referidos pelos tribunais, até que as dificuldades 
fossem ultrapassadas. E os estrangulamentos só 
foram ultrapassados no ano seguinte, com a 

 
16 DG n.º 244, I Série. 

publicação do Decreto-Lei n.º 507/80, de 21 de 
outubro16.  
 
A CDAM de 1980 a 1987 
Apesar do clamor dos protestos contra a atuação da 
CDAM, alegando-se que o figurino estava divorciado 
dos parâmetros da democracia, definiu-se no diploma 
de 1980 que a sede natural deste organismo 
encontraria o seu justo lugar no MEIC, na convicção 
de que este poderia oferecer melhores apoios de 
formação, financiamento, etc., através do seu sector 
desportivo. 
O que é um facto é que o MEIC apresentou 
posteriormente uma proposta (a “MEC-9”, de que 
falaremos mais adiante) para extinguir a CDAM com 
o argumento de ausência de objeto deste organismo. 
A CDAM, por sua vez, alegava num “Memorial sobre 
a extinção da Comissão Diretiva das Artes Marciais” 
que as potencialidades desta Comissão não estavam a 
ser totalmente aproveitadas, “por exploração dos 
referidos pontos de contacto com o sector marginal”, 
os quais propiciavam “a exploração de um sistema de 
inter-relacionamento entre os serviços de informação 
da PJ, PSP, SIS, EMGFA e Serviços de Estrangeiros, 
através da CDAM”. Outro argumento utilizado para a 
sua não extinção era sobre quem ficaria responsável 
pelos arquivos e ficheiros da Comissão, com todas as 
“inerentes implicações políticas, chantagem sobre 
pessoas, etc.”.  
Se a passagem da CDAM, do MDN, para o MEIC, 
que delegaria para a SEJD, tirou as dores de cabeça 
ao primeiro, tê-las-á criado ao segundo. Tendo em 
conta as especificidades destas atividades, di-lo o 
normativo sem as especificar, a composição da 
CDAM continuou a incluir um representante do MAI, 
assegurado por um oficial do comando geral da PSP, 
e substituiu o do Ultramar pelo Ministério da Justiça 
(MJ), assegurado por um subinspetor da PJ, ficando 
por explicar a caracterização das atividades que 
justificaria a presença destes dois ministérios. Se 
ambas presenças tinham como base a “perigosidade” 
das artes, ficando sujeitas à intervenção da PSP e da 
PJ, as medidas não faziam sentido, porque a PSP e a 
PJ, tinham legitimidade para atuarem quando e onde 
necessário, mesmo que o diploma jurídico em questão 
omitisse os ministérios de que dependiam. Pelo que 
os dois incisos, exteriorizando uma posição de força 
injustificada, apenas patenteavam a manutenção de 
uma prática que se supunha extinta. 
Com a tomada de posse do VIII Governo 
Constitucional, a 4 de setembro de 1981, constituído 
pela coligação Partido Social-Democrata (PSD), 
Centro Democrático Social (CDS) e Partido Popular 
Monárquico (PPM), criou-se o Ministério da 
Qualidade de Vida (MQV), para contemplar o PPM 
com algum conteúdo, pelo que havendo necessidade 
de definir os seus objetivos, anexaram-se-lhe duas 
Secretarias de Estado, uma das quais seria a dos 



Competências Profissionais entre Treinadores e Selecionadores  

Journal of Sport Pedagogy and Research, 8(1), pp. 42-53, 2022                
 

49  

desportos, pelo que o Decreto-Lei n.º 71/81, de 7 de 
abril17, transferia a DGD, do MEIC para o novo 
Ministério.  
Por arrastamento, como faltava ainda agregar a 
CDAM, os Ministérios da Qualidade de Vida e o da 
Educação e das Universidades, definiram 
conjuntamente, depois de relatarem uma vez mais o 
seu acidentado percurso, no Decreto-Lei n.º 23/82, de 
30 de janeiro18, a transferência para o novo 
ministério, delegando as competências no Secretário 
de Estado dos Desportos pelo Despacho Normativo 
n.º 31/82, de 25 de fevereiro19. As artes marciais 
transformavam-se assim, por um lado, num tema 
politopológico (estando em todos os lados, não estava 
em nenhum); e por outro lado, irmanava-se com a 
DGD. Posto isto, o Secretário de Estado dos 
Desportos acolhia duas instituições com 
características antagónicas: a DGD e a CDAM. 
Em virtude da mobilidade das artes marciais, por 
força das mudanças de Ministérios, desde 21 de 
outubro de 1980 que não havia qualquer nomeação 
para os cargos da CDAM, pelo que esteve inoperante 
até 13 de dezembro de 1982, isto é, neste lapso de 
tempo, a segurança interna deixou de estar em perigo, 
as lutas deixaram de ser perigosas, e o ensino correto 
das artes marciais, ironicamente, tinha alcançado a 
excelência.  
No campo da formação, em 1983, conseguiram 
avançar com o processo, tendo sido efetuados os 
primeiros três cursos de 3.º Grau (monitores ou 
agentes de ensino auxiliares), de que beneficiaram um 
total de 90 agentes de ensino. Em junho, realizou-se 
o primeiro curso de nível de 2.º Grau (habilitação 
mínima para lecionar). O 2.º curso de 3.º Grau 
realizou-se de 5 a 9 e de 15 a 16 de outubro de 1983, 
no Centro de Estágio do Estádio Nacional, Linda-a-
Velha. 
No campo desportivo-competitivo, foram pela 
primeira vez efetuadas provas de seleção para 
apuramento de equipas, tendo as seleções nacionais, 
ao abrigo de legislação de suporte a representações de 
utilidade pública, participado nos Campeonatos 
Europeus de Karaté, realizados em Madrid, em 1983, 
pela European Karate Union (EKU)20, e em 
Munique, aos realizados pela All European Karate 
Federation (AEKF).  
Foram discutidos e aprovados: por 3 associações, os 
estatutos da Federação Portuguesa de Karaté (FPK), 
apenas em 198521; e por 17 associações, os da 
Federação Portuguesa de Karaté-Do e Disciplinas 
Associadas (FPKDA).  
Uma outra novidade nesta tentativa de reestruturação 
da CDAM foi a criação de conselhos técnicos e 
pedagógicos. O que ocorreu pela primeira vez ao 

 
17 DG n.º 81/81, I Série. 
18 DG n.º 25, I Série. 
19 DG n.º 63, I Série, 17/3/1982. 
20 Participaram 17 países e 261 karatecas. 
21 DG n.º 105, III Série, 8/5/1985. 
22 DG n.º 114, II Série, 18/5/1983. 

criar-se, com o Despacho n.º 5/83, de 22/4/198322, o 
conselho técnico para a disciplina do aikido.  
Com a tomada de posse do IX Governo 
Constitucional, a 9 de junho de 1983, formado pela 
coligação PS-PSD, o almejado diploma renovador da 
CDAM viu a luz do dia em 13/2/1984 na Portaria n.º 
96/8423, que regulamentava o conselho consultivo da 
CDAM. Entre outras atribuições, ao conselho 
consultivo competia pronunciar-se, ou fazer 
propostas, sobre a legislação respeitante às artes 
marciais, o que permitia aos interessados a procura 
das soluções que melhor se ajustassem à realidade 
nacional, isto de uma forma institucionalizada, 
objetiva e responsável, evitando manobras de 
bastidores, que criavam um mal-estar generalizado e 
geravam desconfianças no poder público.  
Como referem Crozier e Friedberg (1977, p. 29), “os 
atores individuais ou coletivos não podem ser 
reduzidos a funções abstratas e desencarnadas”, em 
26 de janeiro de 1984, várias associações (Associação 
Portuguesa de Aikido e Disciplinas Associadas – 
APADA, Associação Portuguesa KarateDo – APK, 
Associação KarateDo Portugal – AKP, Murakami 
Kai Shotokai de Portugal, Associação Bushidokan de 
Artes Marciais – ABAM, Associação Shotokan 
KarateDo Portugal – ASKP), que se dizem 
representantes da “grande maioria dos praticantes de 
aikido, kendo, iaido, bojitsu e de diversos estilos de 
Karate, em Portugal”, vão enviar uma carta ao 
Secretário de Estado dos Desportos, Júlio Miranda 
Calha, a solicitar “a definição clara da política a 
seguir, a fim de tranquilamente poderem 
prosseguirem a sua atividade”. Entendem “que só um 
Organismo como a CDAM, isento e acima dos 
diversos interesses em jogo, tem condições de 
assegurar igual tratamento e oportunidades para 
todos, independentemente da forma como entendam 
praticar as Artes Marciais”. 
Por Despacho de 5/9/198324 da SED, é criado um 
conselho técnico destinado à disciplina do karaté. Os 
diversos conselhos técnicos e pedagógicos (karaté e 
aikido)25, que tinham grande dificuldade em reunir 
por não disporem de sede adequada, integravam 
técnicos das diferentes artes, e a CDAM intervinha 
nas graduações técnicas e na formação de agentes de 
ensino, além de ser ela a assumir a representação 
nacional nos organismos internacionais e no COP, 
virtualmente porque acabava por ter que delegar nas 
federações. 
Por despacho, de 12/6/1984, o ministro do MQV, 
Francisco José de Sousa Tavares, delegou no 
Secretário de Estado dos Desportos, Júlio Francisco 
Miranda Calha, as responsabilidades dos assuntos 
correntes relativos a vários serviços, incluindo a 

23 DG n.º 37, I Série, de 13/02/1984. 
24 DG n.º 67, II Série, 20/03/1984. 
25 Verificou-se a necessidade em dialogar com os técnicos de 
todas as artes marciais e não só com os de aikido e do karaté. 
Esteve previsto a criação de um conselho técnico interdisciplinar. 
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CDAM26. Posteriormente, por Despacho de 
27/11/198427, o ministro autorizava que o Secretário 
de Estado dos Desportos delegasse, por sua vez, nos 
responsáveis dos referidos serviços, os despachos 
correntes, o que permitia à CDAM maior liberdade de 
ação. 
Neste ano promoveu-se ainda a realização de seis 
cursos de 3.º Grau, dois dos quais no Porto, elevando 
para 275 o número de agentes de ensino formados. 
Com a experiência obtida nos três primeiros cursos de 
1983, foi revisto o currículo, desta vez com o 
concurso dos conselhos técnicos do aikido e karaté, 
em conjunto com os preletores e representantes do 
IND.  
No campo desportivo-competitivo, seguiu-se o 
critério do ano anterior, participando-se com seleções 
nacionais nos campeonatos europeus de karaté, em 
Paris (EKU)28, de 10 a 13 de maio de 198429, e Dublin 
(EAKF), dias 13 e 14 de outubro de 1984.  
No campo das instalações, a CDAM conseguiria 
mudar a sede da Rua dos Anjos para a um andar 
duplex na Av. Infante Santo, 68-7.º-A. O estado 
precário em que se encontravam as instalações, 
obrigou à execução de obras de restauro.  
Em 1985, e no respeitante ao funcionamento, o 
conselho consultivo apenas reuniu uma vez, em 5 de 
janeiro, e emitiu parecer desfavorável em relação ao 
kick-boxing; deixou para melhor estudo o full-contact 
(misto de boxe tradicional inglês e artes marciais); 
confirmou os membros dos conselhos técnicos de 
aikido e de karaté; aceitou criar diretivas técnicas para 
as restantes artes marciais, cuja expressão não 
justificava a criação de conselhos técnicos próprios, 
etc.  
De acordo com o Decreto-Lei n.º 279-A/85, de 19 de 
julho, a CDAM passou a estar dependente da 
Presidência do Conselho de Ministros.  
No final de dezembro de 1985 é decidida a nova tutela 
do MEC para a CDAM e verificam-se em simultâneo 
as seguintes iniciativas: 1) A FPK tenta filiar-se na 
WUKO-EKU, principais organismos internacionais 
de karaté e onde a representação nacional estava 
assegurada pela CDAM, nos termos da lei e a pedido 
das associações; 2) o MEC, no programa para o novo 
Governo, em 30 de janeiro de 1986, elabora o projeto 
decreto-lei MEC-9 para extinguir a CDAM e 
liberalizar a prática das artes marciais. 
Esta coincidência teria deixado a FPK legitimada 
como única representante do karaté nacional, à 
revelia dos desejos reiteradamente expressos pela 
maioria das associações, se a WUKO não tivesse 
rejeitado a FPK e os restantes Ministérios não 
tivessem posto objeções ao projeto. 
Em 24 de janeiro de 1986, a FPKDA obtém o registo 
notarial de constituição, publicado pelo DR n.º 31, 

 
26 DG n.º 159, II Série, 11/7/1984. 
27 DG n.º 293, II Série, 20/12/1984. 
28 Participaram 17 países e 268 karatecas. 
29 Cf. A Tarde, de 9/05/84, p. 23, e 29/05/84, p. 23; Correio da 
Manhã, de 10/05/84, p. 37, e 05/06/84, p. 35; Diário Popular, de 

Série III, de 6 de fevereiro, após o que solicitou à 
CDAM o seu reconhecimento e a atribuição dos 
poderes previstos, no campo competitivo (os 
estatutos foram aprovados em julho de 1983). 
O mal-estar entre a CDAM, a DGD e o MEC vai-se 
agudizando. 
 
A agonia e o fim da CDAM 
O projeto de decreto-lei que visava extinguir a 
CDAM foi circulado através do ofício n.º 20/86, de 
16 de maio, e presente à reunião do Conselho de 
Ministros de 5 de julho, como ponto dezoito da 
respetiva agenda de trabalhos, tendo sido aprovado. 
O texto circulado e presente a Conselho de Ministros 
já continha as assinaturas de todos os membros do 
Governo competentes em razão da matéria, 
nomeadamente os ministros da Defesa Nacional, 
Administração Interna, Justiça e Educação e Cultura, 
tendo, contudo, em Conselho de ministros sido 
deliberado que a redação do artigo 4.º fosse alterado, 
ficando os ministros da Justiça e da Educação e 
Cultura incumbidos da elaboração do novo texto, o 
que foi feito pelo gabinete da Justiça e remetido ao 
gabinete do Secretário de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros, em 12 de Junho.  
O projeto MEC-9 é apreciado nos referidos 
ministérios, sendo objeto de pareceres negativos. 
Apesar das posições em contrário expressas pelos 
diversos ministérios envolvidos, e comunicadas ao 
MEC, no Conselho de Ministros de 5 de junho de 
1986 veio agendado o projeto MEC-9, o qual trazia já 
as assinaturas dos ministros interessados, tendo sido 
aprovado. 
O Diário da República, II Série, n.º 194, de 25 de 
agosto de 1986, através do Ministério da Educação e 
Cultura, dá-nos a conhecer as classificações dos 
praticantes de artes marciais, homologadas pela 
CDAM.  
Apesar de tudo isto, em 18 de dezembro de 1986, a 
SEPCM envia à PR o mesmo diploma para 
promulgação, tendo sido publicada no DR I Série n.º 
33, de 9 de fevereiro de 1987, com o n.º 69/8730. A 
parte introdutória vem esclarecer que:  
 
• A repressão do ensino incorreto não é 

preocupação exclusiva das artes marciais, mas 
sim comum a todas as modalidades desportivas e 
formativas; 

• A disciplina da prática desportiva vulgarmente 
designada “artes marciais” deverá ser, 
preferencialmente, prosseguida através de 
mecanismos de auto-regulamentação, à 
semelhança do que sucede com as restantes 
modalidades desportivas, através das respetivas 
federações; 

10/05/84, p. 23; Diário de Notícias, de 10/05/84, p. 14; Off-Side, 
de 11/05/84, p. 14, e 18/05/84, p. 16; Gazeta dos Desportos, de 
11/05/84, p. 20; Diário de Lisboa, de 12/05/84, p. 14; O Diário, 
de 13/05/84, p. 13, e 15/05/84, p. 16. 
30 DG n.º 33, I Série. 



Competências Profissionais entre Treinadores e Selecionadores  

Journal of Sport Pedagogy and Research, 8(1), pp. 42-53, 2022                
 

51  

• Neste sentido, justifica-se, quer para as artes 
marciais, como para os restantes desportos de 
combate, uma adequada preparação dos agentes 
de ensino, o que já se encontra previsto no 
Decreto-Lei n.º 98/85, de 4 de Abril, e no Decreto-
Lei n.º 163/85, de 15 Maio; 

• Assim, carece de sentido a manutenção do 
apertado regime de condicionalismo atualmente 
vigente, bem como do regime de sancionamento 
penal que lhe é inerente, pelo que se impõe a sua 
revogação. 

 
Ficaram assim expressas as razões que levaram o 
Governo a extinguir a CDAM (Art.º 1.º), e a transferir 
para a DGD todos os direitos e obrigações de que era 
titular, bem como todos os bens móveis que lhe 
estavam afetos. O pessoal que se encontrava 
destacado regressaria aos seus serviços de origem. 
Para que a transição se fizesse sem perturbações, 
estipulou-se, no Art.º 4.º, ponto 1 e 2, deste Decreto-
Lei, que:  
(…) O exercício do ensino das artes marciais fica 
condicionado à posse de licença, concedida pelo 
Ministério da Educação e Cultura, sob proposta de 
uma comissão composta pelo director-geral dos 
desportos, que presidirá, e por um representante do 
ISEF de Lisboa, um representante do COP, um 
representante do Ministério da Defesa Nacional, um 
representante do Ministério da Administração Interna 
e um representante do Ministério da Justiça. Será 
obrigatória, para os detentores da licença a que alude 
o n.º 1, a frequência periódica de ações de formação, 
que funcionarão no âmbito da DGD (…) ouvidas a 
comissão (…) e as estruturas associativas das 
modalidades abrangidas. 
 
Segundo João Correia Boaventura,  

Tanto aparato só tinha como objetivo suster a 
difusão da criação de federações da mesma 
modalidade, porque as reuniões eram mensais, e 
para perderem força com o tempo, como veio a 
acontecer. A prática visava a passagem de toda a 
burocracia da CDAM para a DGD, a reciclar, 
colocando as modalidades marciais ao nível das 
modalidades desportivas. Convém não esquecer 
que o próprio Jigoro Kano teve muita relutância 
em considerar o judo como desporto, e acabou 
por ser o primeiro representante da Federação 
Internacional de Judo31. 

 
A posição da DGD sobre esta matéria era a de 
desaconselhar o Ministério de Educação e Cultura a 
conceder estas licenças, para evitar a fratura das 
modalidades.  
As artes marciais ao serem integradas neste 
organismo estatal foi-lhes negada essa denominação, 
englobando-as no domínio da prática desportiva.  
A atuação da CDAM foi amada por uns, odiada por 
outros, desprezada por muitos. E a coexistência de 

 
31 Depoimento de João Correia Boaventura ao autor, em 6 de 
outubro de 2005. 

dois organismos públicos de apoio e controlo das 
artes marciais, um, e desportos de combate, o outro, 
sempre foi controversa. De novo, o testemunho de 
João Correia Boaventura, é elucidativo sobre esta 
matéria:  

Na DGD não concordávamos com a CDAM, na 
medida em que configurava um instrumento com 
cariz autoritário, e pressupunha a continuidade da 
ideologia corporativa do Estado Novo que vivia 
sob a alçada do medo, imbuído da ideia de que as 
artes marciais era uma coutada de bandidos e 
anarquistas que se serviriam delas para derrubar 
o regime da “democracia orgânica” como Salazar 
o designava. De resto, este medo foi herdado da 
Monarquia Constitucional, mantido na 1.ª 
República e refinado pelo Estado Novo. Com o 
advento da Democracia havia que erradicar esses 
temores. Por outro lado, a arquitetura 
administrativa desportiva era contraditória 
porque se apresentava, como Janus, com duas 
faces: uma, a CDAM olhando para dentro; e 
outra, a DGD, olhando para fora. Isto 
independentemente de haver queixas de algumas 
formações de artes marciais que se lastimavam da 
parcialidade de tratamento (...), que facilitava 
tudo aos da sua simpatia, e obstaculizava as 
outras (...)32.  

 
Conclusão 

 
Como conclusão deste trabalho de investigação, 
podemos dizer que as informações internas do MDN, 
Centro Militar de Educação Física, Equitação e 
Desportos, de novembro de 1959, salientam o 
interesse das artes marciais, especialmente do judo, 
na preparação do pessoal das FA e alvitra-se a criação 
de um centro civil, ligado à Defesa Nacional, onde 
seria cultivado o judo sob a forma marcial, com vista 
ao futuro aproveitamento dos judokas nas FA, quando 
da sua incorporação como militares.  
A UBU, com o fim principal de exercer o controle das 
artes marciais em Portugal, usou-se da tática inicial 
de salientar o interesse do judo para as FA e da 
vantagem de estas colherem os benefícios da 
preparação de quadros habilitados, sem despesa com 
isso. Uma vez conseguida a sua posição oficial, 
utiliza a tática da perigosidade na segurança para 
justificar o seu controle absoluto. A redação do 
Decreto-Lei n.º 48462 estava feita para conduzir à tal 
solução, mas foi rejeitada, criando-se a CDAM 
(Decreto-Lei n.º 105/72, de 30 de março), com a 
incumbência de orientar, controlar e fiscalizar as 
AM&DC. 
Dado que as artes marciais, na conceção da CDAM, 
podiam ser aproveitadas por grupos clandestinos ou 
subversivos, as polícias não dispunham de meios 
suficientes para vigiar e reprimir tais atividades, nem 
havia necessidade de se sujeitar a generalidade dos 
praticantes a medidas excecionais de controle 
desportivo, injustificadas. 

32 Depoimento de João Correia Boaventura ao autor, em 23 de 
setembro de 2005. 
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As alegadas razões de segurança levaram a uma 
situação anómala: a CDAM era uma entidade 
integrada na administração pública, que se filiava nas 
organizações internacionais das artes marciais e as 
representava no COP; com a filiação nas 
internacionais e a inscrição no COP, a CDAM 
antecipava-se assim às federações nacionais e 
eliminava-lhes os passos. 
As ações da CDAM, se algumas delas até bastante 
meritórias, como foi o caso da formação, revelaram-
se incapazes de gerar confiança e credibilidade na 
opinião pública em geral e nos praticantes destas 
artes, em particular. A CDAM considerava que a 
grande maioria dos praticantes não se apercebe do 
submundo com quem coabita e rejeita qualquer 
conotação com este aspeto negativo, demarcando-se 
dele e exige do Estado providências para interditar as 
práticas que possam colocar em causa o seu prestígio. 
No caso dos praticantes do tipo desportivo, a CDAM 
considerava que elas eram utilizadas como os 
desportos de combate, sem problemas de maior, mas 
estes tinham “vocação para liderar e querer absorver 
toda a organização, excluindo toda e qualquer prática 
que se afaste do desporto”. 
Extinta a CDAM, em 1987, as artes marciais 
passaram a ser consideradas práticas desportivas. 
Esta Comissão moldou (e foi moldada) a prática das 
AM&DC em Portugal. Com a sua extinção, como 
diria Bourdieu (2001, p. 71), foi desfeito “por decreto 
o que o Estado por decreto fizera”. 
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