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NORMAS DE PUBLICAÇÃO 
NA RPCD

TIPOS DE PUBLICAÇÃO
INVESTIGAÇÃO ORIGINAL

RPCD publica artigos originais 
relativos a todas as áreas das 
ciências do desporto;

REVISÕES DA INVESTIGAÇÃO

A RPCD publica artigos de síntese 
da literatura que contribuam para 
a generalização do conhecimento 
em ciências do desporto. Artigos de 
meta-análise e revisões críticas de 
literatura são dois possíveis modelos 
de publicação. Porém, este tipo 
de publicação só estará aberto a 
especialistas convidados pela RPCD.

COMENTÁRIOS

Comentários sobre artigos originais 
e sobre revisões da investigação 
são, não só publicáveis, como são 
francamente encorajados pelo corpo 
editorial;

ESTUDOS DE CASO

A RPCD publica estudos de caso que 
sejam considerados relevantes para 
as ciências do desporto. O controlo 
rigoroso da metodologia é aqui um 
parâmetro determinante.

ENSAIOS

A RPCD convidará especialistas 
a escreverem ensaios, ou seja, 
reflexões profundas sobre 
determinados temas, sínteses de 
múltiplas abordagens próprias, onde 
à argumentação científica, filosófica 
ou de outra natureza se adiciona 
uma forte componente literária.

REVISÕES DE PUBLICAÇÕES

A RPCD tem uma secção onde são 
apresentadas revisões de obras 
ou artigos publicados e que sejam 
considerados relevantes para as 
ciências do desporto.

REGRAS GERAIS DE PUBLICAÇÃO
Os artigos submetidos à RPCD 
deverão conter dados originais, 
teóricos ou experimentais, na área 
das ciências do desporto. A parte 
substancial do artigo não deverá 
ter sido publicada em mais nenhum 
local. Se parte do artigo foi já 
apresentada publicamente deverá 
ser feita referência a esse facto na 
secção de Agradecimentos.
Os artigos submetidos à RPCD serão, 
numa primeira fase, avaliados pelo 
editor-chefe e terão como critérios 
iniciais de aceitação: normas de 
publicação, relação do tópico 
tratado com as ciências do desporto 
e mérito científico. Depois desta 
análise, o artigo, se for considerado 
previamente aceite, será avaliado 
por 2 “referees” independentes e 
sob a forma de análise “duplamente 
cega”. A aceitação de um e a rejeição 
de outro obrigará a uma 3ª consulta.

PREPARAÇÃO 
DOS MANUSCRITOS
ASPECTOS GERAIS

Cada artigo deverá ser 
acompanhado por uma carta de 
rosto que deverá conter: 

— Título do artigo e nomes dos 
autores; — Declaração de que 
o artigo nunca foi previamente 
publicado.

FORMATO:

— Os manuscritos deverão ser 
escritos em papel A4 com 3 cm de 
margem, letra 12 com duplo espaço 
e não exceder 20 páginas; — As 
páginas deverão ser numeradas 
sequencialmente, sendo a página de 
título a nº1.

DIMENSÕES E ESTILO: 
— Os artigos deverão ser o mais 
sucintos possível; A especulação 
deverá ser apenas utilizada quando 
os dados o permitem e a literatura 
não confirma; — Os artigos serão 
rejeitados quando escritos em 
português ou inglês de fraca 
qualidade linguística;  

— As abreviaturas deverão ser as 
referidas internacionalmente.

PÁGINA DE TÍTULO:

— A página de título deverá 
conter a seguinte informação: — 
Especificação do tipo de trabalho 
(cf. Tipos de publicação); — Título 
conciso mas suficientemente 
informativo; — Nomes dos autores, 
com a primeira e a inicial média 
(não incluir graus académicos) — 
“Running head” concisa não 
excedendo os 45 caracteres; — 
Nome e local da instituição onde 
o trabalho foi realizado; - Nome e 
morada do autor para onde toda a 
correspondência deverá ser enviada, 
incluindo endereço de e-mail

PÁGINA DE RESUMO:

— Resumo deverá ser informativo e não 
deverá referir-se ao texto do artigo;
 — Se o artigo for em português 
o resumo deverá ser feito em 
português e em inglês — Deve incluir 
os resultados mais importantes 
que suportem as conclusões do 
trabalho; — Deverão ser incluídas 3 a 
6 palavras-chave; — Não deverão ser 
utilizadas abreviaturas; — O resumo 
não deverá exceder as 200 palavras.

INTRODUÇÃO:

— Deverá ser suficientemente 
compreensível, explicitando 
claramente o objectivo do trabalho 
e relevando a importância do 
estudo face ao estado actual do 
conhecimento; — A revisão da 
literatura não deverá ser exaustiva.

MATERIAL E MÉTODOS:

— Nesta secção deverá ser incluída 
toda a informação que permite aos 
leitores realizarem um trabalho com a 
mesma metodologia sem contactarem 
os autores; — Os métodos deverão 
ser ajustados ao objectivo do 
estudo; deverão ser replicáveis e 
com elevado grau de fidelidade; — 
Quando utilizados humanos deverá 
ser indicado que os procedimentos 
utilizados respeitam as normas 
internacionais de experimentação com 
humanos (Declaração de Helsínquia 



de 1975); — Quando utilizados animais 
deverão ser utilizados todos os 
princípios éticos de experimentação 
animal e, se possível, deverão ser 
submetidos a uma comissão de 
ética; — Todas as drogas e químicos 
utilizados deverão ser designados 
pelos nomes genéricos, princípios 
activos, dosagem e dosagem; — A 
confidencialidade dos sujeitos deverá 
ser estritamente mantida; — Os 
métodos estatísticos utilizados 
deverão ser cuidadosamente referidos.

RESULTADOS:

— Os resultados deverão apenas 
conter os dados que sejam 
relevantes para a discussão; — Os 
resultados só deverão aparecer 
uma vez no texto: ou em quadro 
ou em figura; — O texto só 
deverá servir para relevar os 
dados mais relevantes e nunca 
duplicar informação; — A 
relevância dos resultados deverá 
ser suficientemente expressa; — 
Unidades, quantidades e fórmulas 
deverão ser utilizados pelo Sistema 
Internacional (SI units).  — Todas as 
medidas deverão ser referidas em 
unidades métricas.

DISCUSSÃO:

— Os dados novos e os aspectos 
mais importantes do estudo deverão 
ser relevados de forma clara e 
concisa; — Não deverão ser repetidos 
os resultados já apresentados; — A 
relevância dos dados deverá ser 
referida e a comparação com outros 
estudos deverá ser estimulada; — 
As especulações não suportadas 
pelos métodos estatísticos não 
deverão ser evitadas; — Sempre 
que possível, deverão ser incluídas 
recomendações; — A discussão 
deverá ser completada com um 
parágrafo final onde são realçadas 
as principais conclusões do estudo.

AGRADECIMENTOS:

— Se o artigo tiver sido parcialmente 
apresentado publicamente deverá 
aqui ser referido o facto; — Qualquer 
apoio financeiro deverá ser referido.

REFERÊNCIAS 

— As referências deverão ser citadas 
no texto por número e compiladas 
alfabeticamente e ordenadas 
numericamente; — Os nomes das 
revistas deverão ser abreviados 
conforme normas internacionais (ex: 
Index Medicus); — Todos os autores 
deverão ser nomeados (não utilizar 
et al.) — Apenas artigos ou obras 
em situação de “in press” poderão 
ser citados. Dados não publicados 
deverão ser utilizados só em casos 
excepcionais sendo assinalados 
como “dados não publicados”; — 
Utilização de um número elevado 
de resumos ou de artigos não “peer-
reviewed” será uma condição de não 
aceitação;

EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS:

ARTIGO DE REVISTA

1 Pincivero DM, Lephart SM, 
Karunakara RA (1998). Reliability 
and precision of isokinetic strength 
and muscular endurance for the 
quadriceps and hamstrings. Int J 
Sports Med 18: 113-117 
LIVRO COMPLETO 
Hudlicka O, Tyler KR (1996). 
Angiogenesis. The growth of the 
vascular system. London: Academic 
Press Inc. Ltd. 
CAPÍTULO DE UM LIVRO 
Balon TW (1999). Integrative 
biology of nitric oxide and exercise. 
In: Holloszy JO (ed.). Exercise 
and Sport Science Reviews vol. 27. 
Philadelphia: Lippincott Williams & 
Wilkins, 219-254
FIGURAS 

— Figuras e ilustrações deverão 
ser utilizadas quando auxiliam na 
melhor compreensão do texto; — As 
figuras deverão ser numeradas em 
numeração árabe na sequência em 
que aparecem no texto; - As figuras 
deverão ser impressas em folhas 
separadas daquelas contendo o 
corpo de texto do manuscrito. No 
ficheiro informático em processador 
de texto, as figuras deverão também 
ser colocadas separadas do corpo 
de texto nas páginas finais do 

manuscrito e apenas uma única 
figura por página; — As figuras e 
ilustrações deverão ser submetidas 
com excelente qualidade gráfico, a 
preto e branco e com a qualidade 
necessária para serem reproduzidas 
ou reduzidas nas suas dimensões; — 
As fotos de equipamento ou sujeitos 
deverão ser evitadas.
QUADROS

— Os quadros deverão ser utilizados 
para apresentar os principais 
resultados da investigação. — 
Deverão ser acompanhados de 
um título curto; — Os quadros 
deverão ser apresentados com 
as mesmas regras das referidas 
para as legendas e figuras; — Uma 
nota de rodapé do quadro deverá 
ser utilizada para explicar as 
abreviaturas utilizadas no quadro.

SUBMISSÃO DOS MANUSCRITOS
— A submissão de artigos para à 
RPCD poderá ser efectuada por via 
postal, através do envio de 1 exemplar 
do manuscrito em versão impressa 
em papel, acompanhada de versão 
gravada em suporte informático 
(CD-ROM ou DVD) contendo o artigo 
em processador de texto Microsoft 
Word (*.doc). - Os artigos poderão 
igualmente ser submetidos via e-mail, 
anexando o ficheiro contendo o 
manuscrito em processador de texto 
Microsoft Word (*.doc) e a declaração 
de que o artigo nunca foi previamente 
publicado.
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DE ARTIGOS
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PUBLICATION NORMS

WORKING MATERIALS 
(MANUSCRIPTS)
ORIGINAL INVESTIGATION

The PJSS publishes original 
papers related to all areas 
of Sport Sciences.

REVIEWS OF THE LITERATURE 

(STATE OF THE ART PAPERS): 
State of the art papers or critical 
literature reviews are published if, 
and only if, they contribute to the 
generalization of knowledge. Meta-
analytic papers or general reviews 
are possible modes from contributing 
authors. This type of publication is 
open only to invited authors.

COMMENTARIES: 
Commentaries about published 
papers or literature reviews are 
highly recommended by the editorial 
board and accepted.

CASE STUDIES: 
Highly relevant case studies are 
favoured by the editorial board 
if they contribute to specific 
knowledge within the framework 
of Sport Sciences research. The 
meticulous control of research 
methodology is a fundamental issue 
in terms of paper acceptance.

ESSAYS: 
The PJSS shall invite highly regarded 
specialists to write essays or careful 
and deep thinking about several 
themes of the sport sciences mainly 
related to philosophy and/or strong 
argumentation in sociology or 
psychology.

BOOK REVIEWS: 
the PJSS has a section for book reviews.

GENERAL PUBLICATION RULES: 
all papers submitted to the PJSS 
are obliged to have original data, 
theoretical or experimental, within 
the realm of Sport Sciences. It 
is mandatory that the submitted 
paper has not yet been published 
elsewhere. If a minor part of the 
paper was previously published, it 
has to be stated explicitly in the 
acknowledgments section.

All papers are first evaluated by 
the editor in chief, and shall have 
as initial criteria for acceptance the 
following: fulfilment of all norms, 
clear relationship to Sport Sciences, 
and scientific merit. After this first 
screening, and if the paper is firstly 
accepted, two independent referees 
shall evaluate its content in a 

“double blind” fashion. A third referee 
shall be considered if the previous 
two are not in agreement about the 
quality of the paper.
After the referees receive the 
manuscripts, it is hoped that their 
reviews are posted to the editor in 
chief in no longer than a month.

MANUSCRIPT PREPARATION 
GENERAL ASPECTS:

The first page of the manuscript has 
to contain: — Title and author(s) 
name(s) — Declaration that the 
paper has never been published

FORMAT: 

— All manuscripts are to be typed 
in A4 paper, with margins of 3 cm, 
using Times New Roman style 
size 12 with double space, and 
having no more than 20 pages in 
length. — Pages are to be numbered 
sequentially, with the title page 
as n.1.

SIZE AND STYLE: 

— Papers are to be written in a very 
precise and clear language. No 
place is allowed for speculation 
without the boundaries of available 
data. — If manuscripts are highly 
confused and written in a very poor 
Portuguese or English they are 
immediately rejected by the editor in 
chief. — All abbreviations are to be 
used according to international rules 
of the specific field.

TITLE PAGE: 

— Title page has to contain 
the following information: — 
Specification of type of manuscript 
(but see working materials-
manuscripts). — Brief and highly 
informative title. — Author(s) 
name(s) with first and middle 

names (do not write academic 
degrees) — Running head with no 
more than 45 letters. — Name and 
place of the academic institutions. — 
Name, address, Fax number and 
email of the person to whom the 
proof is to be sent.

ABSTRACT PAGE: 

— The abstract has to be very precise 
and contain no more than 200 words, 
including objectives, design, main 
results and conclusions. It has to be 
intelligible without reference to the 
rest of the paper. — Portuguese and 
English abstracts are mandatory. — 
Include 3 to 6 key words. — Do not 
use abbreviations.

INTRODUCTION: 

— Has to be highly comprehensible, 
stating clearly the purpose(s) of 
the manuscript, and presenting 
the importance of the work. — 
Literature review included is not 
expected to be exhaustive.

MATERIAL AND METHODS: 

— Include all necessary information 
for the replication of the work 
without any further information 
from authors. — All applied methods 
are expected to be reliable and 
highly adjusted to the problem. — If 
humans are to be used as sampling 
units in experimental or non-
experimental research it is expected 
that all procedures follow Helsinki 
Declaration of Human Rights 
related to research. — When using 
animals all ethical principals related 
to animal experimentation are to 
be respected, and when possible 
submitted to an ethical committee. — 
All drugs and chemicals used are 
to be designated by their general 
names, active principles and 
dosage. — Confidentiality of subjects 
is to be maintained. — All statistical 
methods used are to be precisely 
and carefully stated.

RESULTS: 

— Do provide only relevant results 
that are useful for discussion. — 
Results appear only once in Tables 
or Figures. — Do not duplicate 



information, and present only 
the most relevant results. — 
Importance of main results is to be 
explicitly stated. — Units, quantities 
and formulas are to be expressed 
according to the International 
System (SI units). — Use only 
metric units.

DISCUSSION: 

— New information coming from 
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Nota Editorial

Regime Jurídico 

das Instituições 

de Ensino Superior. 1

1. Em 22 de junho de 2007 a Faculdade de Desporto tomou posição acerca da Proposta de 

Lei do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, que o Ministro da tutela subme-

teu a uma muito fugaz e sorrateira discussão pública.

Da nossa posição demos conhecimento ao Magnífico Reitor da Universidade do Porto, um

arauto da dita proposta, com o intuito de contribuir para o habilitar a conhecer e represen-

tar a sensibilidade da academia no tocante ao assunto em apreço.

Passados quatro anos, o panorama atual apresenta-se adequado para abrir a arca das 

memórias e tirar cá para fora alguns dos comentários que, na altura, nos pareceram avi-

sados e oportunos. O decurso do tempo incumbiu-se de reforçar os receios que então nos 

assistiam. Não se tratou de profecia, nem tampouco de coragem, mas tão-somente de 

cumprir o dever cívico de usar a palavra para nomear aquilo que estava à vista de todos. 

Passamos a transcrevê-los, tal como foram formulados na ocasião.

Primeiro:

A extensão do texto é justificável pela circunstância da lei em causa não visar propria-

mente uma reforma (melhoria) do regime existente. A proposta visa, sim, pôr termo a um 

entendimento da Universidade, da sua idiossincrasia e do respetivo modelo de organização. 

Ou seja, há nela algo que agora chega ao fim e é posto de lado

EJorge Olímpio Bento 1

1 Diretor da Revista Portuguesa  
de Ciências do Desporto

1 — Este editorial foi escrito em 27 de dezembro de 2011.
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Segundo:

Na proposta de lei estão bem expressos os ‘princípios’ e ‘valores’ que hoje prevalecem 

numa conjuntura de condicionamento da política pelo mercado. Uma valorização datada 

e situada de alguns vetores da economia e gestão sobrepõe-se às restantes dimensões, 

relegando-as para um lugar inferior e até para o esquecimento. Neste ponto a proposta 

tem o mérito de ser clara, lógica e coerente.

Terceiro:

A nomeação do Reitor por um Conselho Geral expressa bem a matriz conceptual que per-

passa a proposta de lei. 

Este processo tem certamente vantagens, à luz exclusiva dos focos da economia e ges-

tão em moda. Todavia também encerra desvantagens e perigos que não podem ser igno-

rados. Ao decorrer muito distante da comunidade académica, favorece o alheamento e di-

vórcio desta em relação a um assunto que devia merecer a sua melhor atenção e interesse. 

Acresce que o Reitor não é mais responsável perante a Universidade, mas efetivamente 

perante o Conselho Geral, vendo por isso – que estranho paradoxo! – o seu poder diminuí-

do, fragilizado e condicionado por tal órgão, sem poder contar com o respaldo e cumplici-

dade da comunidade académica. 

Enfim a eleição do Reitor por um colégio eleitoral representativo da comunidade acadé-

mica conferia-lhe mais legitimidade, apreço e sintonia junto desta. Ao invés, a proposta de 

lei torna o Reitor estranho à comunidade académica; consagra a supremacia do Conselho 

Geral e a subalternidade e dependência do Reitor.

Quarto:

Há outra dúvida que a criação do Conselho Geral, a sua mais que provável composição e o 

processo de escolha do Reitor legitimam inteiramente. Tudo aponta para que doravante as 

Faculdades não tenham todas as mesmas possibilidades, nem reais nem formais, de as-

segurar a sua representatividade institucional no seio da Universidade. Aquilo que vigorou 

até ao presente vai cessar de maneira inexorável. 

É incontestável que o ambiente de exaltação da tecnologia e das bitolas económico-

-financeiras, tão enfatizado e triunfante nos dias de hoje e transposto para a Universidade

pela lei aqui em apreço, é altamente propício a gerar filhos e enteados, a favorecer os

fortes e desconsiderar os restantes.

Por outras palavras, as Faculdades não vão continuar a ter o peso que agora ostentam, nem vão 

contar com a mesma consideração; natural e funcionalmente as hierarquias vão impor-se da for-

ma mais dura e crua. As tentações e manifestações de hegemonia têm terreno fértil para medrar.

Tudo isto significa que fica criado o perigo real de se estabelecer um clima de descon-

fianças, divisões, afrontamentos e suspeições e que a Universidade pode vir a confrontar-

-se, a breve trecho, com tendências, atitudes e factos de quebra de unidade, de fraturas e

desagregações, de cisões e coisas afins
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Quinto:

Parece-nos óbvio que a eventual transformação da UP numa fundação de direito privado 

agravará os perigos atrás apontados.

Poderá retorquir-se que não há razões para temores, porquanto este modelo conhece 

sucesso noutras paragens. Porém um modelo não pode abstrair do seu ambiente original 

e natural e ser transplantado, sem as necessárias adaptações, para um contexto cultural 

e social muito diferente.

Saliente-se ainda que o comportamento do governo no tocante à implementação do Pro-

cesso de Bolonha e a justa preocupação em relação à legislação que está para vir não 

diluem as dúvidas, nem inspiram confiança

Sexto:

Nesta conformidade sugere-se que a UP organize uma reflexão, visando prepará-la para 

contornar as inegáveis ameaças que a proposta encerra e visando, sobretudo, que sejamos 

céleres, lúcidos e pró-ativos na estruturação da era que agora começa. É ainda desejá-

vel que os estatutos e regulamentos, elaborados a partir da entrada em vigor da nova lei, 

cuidem de injustificar as dúvidas e reparos atrás levantados. O teor desses documentos 

constituirá um sinal prenunciador do futuro.

2. Repete-se, as considerações atrás expostas são transcritas do documento que envia-

mos ao Magnífico Reitor da Universidade do Porto, em 22 de junho de 2007. De então para

cá confirmou-se que não eram infundadas a perceção e a sinalização dos descaminhos que

elas denunciavam. Bem pelo contrário.

Digamo-lo, sem quaisquer floreados ou rodeios de linguagem: o RJIES-Regime Ju-

rídico das Instituições do Ensino Superior veio colocar a Universidade portuguesa no 

colo da ideologia neoliberal, das respetivas orientações e receitas. Mais ainda, as pu-

tativas (que termo tão estranho, porém inteiramente ajustado!) ‘reformas’, impostas 

ao povo português pela gélida crueldade da gadanha e seitoura mercadológicas, aden-

traram a Universidade, contando com a omissão e mesmo cumplicidade ativa de não 

poucos Reitores, alguns mais, outros menos.

A Universidade perdeu autonomia e independência face aos poderes e às corporações de 

interesses, abdicou de uma parte assaz significativa da sua missão perante a sociedade, 

reduzindo esta à dimensão do mundo das empresas e negócios.

Para uma apreciação justa da evolução, melhor dizendo, da involução registada, a Uni-

versidade do Porto pode servir de objeto de atinente reflexão e de rigoroso estudo de 

caso, por serem nela particularmente evidentes as consequências almejadas ou previs-

tas. Com efeito ela constituiu-se numa espécie de laboratório experimental da aplica-

ção das ideias (ou presuntivas ideias) subjacentes ao RJIES. Assim, lavra nela sulcos 

profundos um modelo de ‘reformismo’, inspirado, de maneira mais ou menos visível, na 

E



fonte matricial que sustenta os pilares, os métodos, processos e medidas do programa 

de intervenção da troika em Portugal e noutros países. 

O dito ‘reformismo’ tem sido impulsionado pelo Magnífico Reitor, contando com o apoio 

da maior parte dos membros do Conselho Geral e enfrentando uma ampla, forte e manifes-

ta oposição da maioria da comunidade académica. O resultado é um clima de instabilidade 

que não augura nada de bom.

Ademais pode chegar-se a um ponto em que venha a confirmar-se, mais uma vez, o dita-

do popular: O feitiço vira-se contra o feiticeiro. O que é que isto quer dizer?

Quer dizer muito simplesmente o seguinte: a incontida volúpia de destruir a solidez da 

organização tradicional da Universidade, de esvaziar de competências e marginalizar as 

Faculdades e os seus órgãos, levou a centralizar o poder numa cúpula formada pelo Con-

selho Geral e pelo Reitor, a atribuir ao primeiro responsabilidades superiores às do segun-

do e a tornar este um mero executor das ordens dimanadas daquele. 

Esta interpretação não é fruto da imaginação; ela estriba-se numa ponderação atenta 

das atribuições que se encontram expressamente exaradas em normativos legais. Se o 

Conselho Geral reivindicar o exercício efetivo dos poderes que lhe estão consignados, ao 

Reitor restará desempenhar um papel de real secundarização. 

A ver vamos as surpresas que o porvir reserva e os benefícios que este cenário trará 

para o funcionamento da Universidade. Não se esqueça a comprovada, multissecular e 

sábia advertência: Quem semeia ventos colhe tempestades!



Ensinar e aprender 

o atletismo com o Modelo

de Educação Desportiva:

Relatos de uma professora

e dos seus alunos.

PALAVRAS CHAVE:

Aprendizagem. Atletismo. Ensino centrado 

nos alunos.

RESUMO

O presente estudo examinou as representações de uma professora de Educação Física e 

seus alunos sobre as dificuldades percebidas e as estratégias pedagógicas implementa-

das durante a primeira experiência de aplicação do Modelo de Educação Desportiva. Parti-

ciparam no estudo uma professora com 23 anos de experiência e uma turma completa do 

5.º ano (6 raparigas e 15 rapazes). A recolha de dados contemplou os relatos sistemáticos

da professora (diário reflexivo e diário da unidade didática) e as perceções dos alunos

colhidas em entrevistas de grupo semiestruturadas. Os dados foram analisados seguindo

os métodos indutivo e da comparação constante. O desajustamento inicial do planeamen-

to das tarefas ao ritmo de resposta dos alunos e a tendência de centralizar os processos

de ensino constituíram os principais constrangimentos sentidos pela professora. O seu

elevado conhecimento pedagógico do conteúdo permitiu-lhe agilizar o ajustamento da di-

nâmica, estrutura e conteúdo das tarefas às exigências de uma participação mais ativa dos

estudantes na construção das aprendizagens. As estratégias implementadas de ensino

indireto e de responsabilização dos alunos facilitou o entrelaçamento do sistema instrucio-

nal com o sistema social dos alunos, conferindo espaço ao debate e problematização das

aprendizagens. A autenticidade do contexto educativo criado incrementou a cooperação, a

inclusão, o entusiasmo e o comprometimento pelas práticas.
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Teaching and learning athletics 

with the sports education model: 

Reports of a teacher and his students.

ABSTRACT

This study examined the perceptions of one physical education’s teacher 

and her students on the constraints felt and the pedagogical strategies 

implemented during a first time experience with the Sport Education 

Model. The participants in the study were a teacher with 23-years of 

experience and an entire 5th grade class (six girls and 15 boys). Data 

collection was comprised by the teacher’s systematic accounts (a re-

flexive journal and a unit’s diary) and the students’ perceptions captured 

through semi-structured focus-group interviews. Data analysis followed 

the inductive and the constant comparison methods. The misalignment 

between the initial planning of the learning tasks and the pace of stu-

dents’ responses, as the inclination to centralize processes in the teach-

ing procedures, were the main constraints conveyed by the teacher. The 

teacher’s high pedagogical content knowledge allowed her to expedite 

the adjustment of the tasks’ dynamics, structure and content to more 

demanding and active participation of students in the construction of 

learning. The indirect teaching strategies as the accountability system 

implemented involved the content learned by students in their social 

system while providing them the scope for debate and problematizing of 

learning. The authentic learning context engendered increased students’ 

cooperation, inclusion, motivation and commitment to practice.

KEY WORDS: 

Learning. Athletics. Student-centred teaching.
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01INTRODUÇÃO

O desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem em Educação Física é frequente-

mente balizado pelo Modelo de Instrução Direta (11). A prática motora ativa e intensa é assim 

concretizada através de um ensino explicitado, prescritivo, com progressões de aprendi-

zagem passo-a-passo, monitorização e estruturação meticulosa das tarefas de aprendiza-

gem (28). No decurso deste processo o professor centraliza a problematização de todos os 

constrangimentos decorrentes da prática dos alunos bem como o controlo e prescrição dos 

seus padrões de envolvimento nas tarefas de aprendizagem remetendo inevitavelmente os 

estudantes para o lugar de espetadores-reprodutores de comportamentos (22). Perante as 

restrições a uma participação ativa na construção das suas aprendizagens, muitos pratican-

tes consideram este contexto de ensino desinteressante, inautêntico e pouco apelativo (6, 21).

Em contraponto, o Modelo de Educação Desportiva (MED) (30) convoca os estudantes 

para a centralidade do processo de ensino-aprendizagem ao fomentar a sua autono-

mia decisional, responsabilização autorregulada e indigitamento de competências de 

trabalho em equipa. Dado que o MED transporta para o contexto de ensino carac-

terísticas que são património cultural do desporto de competição institucionalizado 

(i.e., competição formal, afi iação, festividade, desempenho de papéis, fair-play, época 

desportiva mais alargada) o processo de ensino-aprendizagem desenvolve-se neces-

sariamente em torno do aluno gerando um ambiente educativo potenciador da filiação 

ao desporto (30, 33). Nomeadamente, o professor torna-se um facilitador das aprendiza-

gens, em alternativa a um simples transmissor de conhecimento, potenciando o traba-

lho cooperativo e autónomo dos praticantes (tarefas de ensino de pares); o professor 

evoca frequentemente os conhecimentos e experiências anteriores dos estudantes 

para facilitar a construção do novo conhecimento; estimula a conexão das atividades 

da aula à vida social dos alunos na comunidade; estes tomam posse do currículo (par-

ticipam ativamente na construção das aprendizagens e na liderança instrucional); as 

experiências educativas são autênticas e adquirem um significado aumentado (24).

Em congruência, independentemente da investigação corroborante ao impacto positivo 

do MED no crescimento sócioafetivo, respostas motivacionais e aprendizagens dos estu-

dantes (18, 36), a necessidade implícita de lhes conceder um elevado grau de autonomia a 

par de grande monta da liderança do processo instrucional tem motivado algum ceticis-

mo acerca da eficácia pedagógica do modelo, em determinados núcleos de professores (1). 

Isto porque a rotura dos professores experientes com hábitos de ensino “enraizadamente” 

centralizados no docente é tradicionalmente problemática (35) ao que se acrescenta o facto 

da classe docente “ser por tradição endemicamente resistente à mudança” (5). É impres-

cindível a implicação dos professores no processo de renovação da EF em direção a uma 

prática inovadora que responda às novas exigências educacionais da pós-modernidade (20). 

Todavia, a investigação no MED tem descurado o exame dos primeiros contactos de profes-



sores experientes com a “nova” pedagogia (18, 36). Algumas exceções mostraram que os pro-

fessores sentem dificuldades em dar resposta ao planeamento integrado das atividades 

e à acrescida exigência e intensidade do trabalho docente agregada, bem como à seleção 

de tarefas de jogo ajustadas curricularmente ao modelo (8). Neste âmbito, revelou-se com-

plexa a gestão de um rol de constrangimentos contextuais decorrentes da passagem de 

autonomia para os alunos (19), com os professores a acusarem a necessidade de um maior 

suporte profissional no decurso da implementação do MED (27). 

Neste enquadramento, dada a escassez de estudos neste campo, é imperioso que a 

investigação faculte um exame mais aprofundado do desenvolvimento do processo de 

ensino-aprendizagem pelos professores no sentido de clarificar a natureza dos obstá-

culos encontrados e as dificuldades experienciadas. De igual modo, a discriminação das 

estratégias utilizadas por estes profissionais no ultrapassar dos obstáculos à aprendiza-

gem poderá oferecer uma janela privilegiada para a compreensão da complexidade das 

dinâmicas pedagógicas imperantes no MED amparando os que advogam por um ensino 

mais enriquecedor e centralizado nos alunos (18).

Constituindo-se a formação globalizante, integrada e holística dos alunos como um dos 

preceitos fundamentais do MED, paradoxalmente, ainda que a investigação conduzida no 

MED atenda a uma ampla gama e tipologia de desportos, (i.e., softball, musculação, aeró-

bica, ou orientação), o centro de interesse tem focado quase exclusivamente os desportos 

coletivos (i.e., o futebol, o basquetebol ou o voleibol) (18). Como tal, para um entendimento 

mais conseguido do impacto e da abrangência pedagógica do MED é essencial que a in-

vestigação se debruce igualmente sobre desportos tradicionalmente categorizados como 

“individuais”, como é exemplo o atletismo, uma modalidade de forte peso cultural e social, 

e com relevo na vida dos estudantes (12). Em conformidade, o presente estudo pretende 

oferecer um exame detalhado de um estudo de caso que explora a primeira experiência 

pedagógica de uma professora e dos seus alunos face à implementação e desenvolvimento 

do MED no atletismo. São igualmente examinadas as diferentes vivências, os constrangi-

mentos emergentes e estratégias pedagógicas utilizadas pela professora para responder 

às exigências implícitas no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.

METODOLOGIA

DESENHO E PARTICIPANTES 

O presente estudo consistiu num estudo de caso por ser o resultado de uma análise de-

talhada de um contexto específico (25). Participaram no estudo uma professora, a Teresa 

(pseudónimo utilizado para este estudo), com 23 anos de experiência de ensino em Edu-

cação Física e uma turma completa de 21 alunos do 5º ano de escolaridade (6 raparigas e 

15 rapazes) com uma média de idades de 11  1.5. A professora em causa foi selecionada 
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01pela adequabilidade ao estudo das suas caraterísticas pessoais, currículo profissional, 

anos de experiência de ensino e treino do Atletismo e disposição para implementar o MED 

na escola. Participou de forma aleatória uma das suas turmas. O estudo teve lugar no 

ano letivo de 2010/ 2011, numa escola EB 2, 3 da região do Norte de Portugal em período 

coincidente com a presença da professora em sessões de formação no MED. Nenhum 

dos participantes possuía experiência anterior no MED. 

O corrente estudo pretendeu implementar o MED para o ensino do Atletismo durante 

20 aulas (Salto em Comprimento, Lançamento do Peso, Corrida de Barreiras e Estafetas). 

O desenho da unidade teve como base o recomendado pela literatura do MED (13-15, 17, 37), 

tendo os alunos sido organizados em 4 equipas mistas e heterogéneas (do ponto de vista 

motor). As primeiras 2 aulas foram dedicadas à seleção das equipas, distribuição de papéis 

e respetivas responsabilidades; as 9 aulas seguintes foram de instrução direta, ou seja, 

maioritariamente dirigidas pela professora; a fase competitiva teve a duração de 9 aulas, 

composta por tarefas de ensino por pares e por competições simplificadas; terminando 

com o evento culminante (2 aulas). Cada aula teve a duração de 45 minutos (quadro 1).

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética da Faculdade de Desporto da Univer-

sidade do Porto.

QUADRO 1 — Desenho da unidade aplicada.

AULAS CONTEÚDOS PROCESSOS MED
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TI
VA Pré-1

Teste declarativo;
Avaliação técnico-motora (teste de 
capacidades físicas utilizado para dividir 
os alunos por níveis de habilidade para a 
constituição das equipas)

Introdução dos conceitos chave do MED 
(equipas, competições, papéis a desempenhar); 
organização das aulas

Pré-2 Avaliação diagnóstica (pré-teste)
Seleção das equipas e respetivos treinadores; 
atribuição da identidade das equipas (nomes, 
logótipos, cores)



AULAS CONTEÚDOS PROCESSOS MED

P
R

É-
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O
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A

1

Introdução à Corrida de Estafetas 
(regulamento e prática)
Introdução do modelo técnico 
pretendido para o Lançamento do Peso 
(componentes críticas)

Instrução direta para toda a turma

2-3

Introdução do modelo técnico para a 
Corrida de Barreiras (componentes 
críticas)

Instrução direta para toda a turma;

Jogos com Corrida de Estafetas
Desempenho das funções (treinador e 
responsáveis pelo material)

4

Introdução do modelo técnico para o 
Salto em Comprimento (componentes 
críticas)

Instrução direta para toda a turma

Jogos com Corrida de Estafetas

Tarefas de aprendizagem entre pares: liderança 
instrucional dos treinadores; 
Desempenho da função de responsável pelo 
material

5-6

Lançamentos com bola e Lançamento 
do Peso frontal e lateral;
Salto em Comprimento;
Introdução às competições de Corrida 
de Estafetas; regulamento específico

Instrução direta para toda a turma;
Introdução ao desempenho das funções de 
ajuizamento(o cronometrista e o juiz de partidas) 
e registos

7
Introdução às competições de 
Lançamento do Peso (regulamento e 
prática)

Instrução direta para toda a turma;
Introdução ao desempenho das funções de 
ajuizamento e registos

8-9

Lançamento do Peso (prática entre 
equipas e competição)

Instrução direta para toda a turma e entre as 
equipas;

Corrida de Estafetas (competições 
inter-equipas)

Desempenho das funções (treinador; juízes; 
responsáveis pelos registos e responsáveis pelo 
material)
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10
Lançamento do Peso
(tarefas de ensino aplicadas 
anteriormente)

Prática intra-equipas; Instrução direta 
(professora) entre as equipas;
Desempenho de todas as funções

11-12
Salto em Comprimento (tarefas de 
ensino aplicadas anteriormente)
Lançamento do Peso (competição)

Prática intra-equipas; Ensino a pares;
Desempenho de todas as funções

13

Lançamento do Peso (tarefas de ensino 
aplicadas anteriormente)
Corrida de Barreiras (competição inter-
equipas)

Prática intra-equipas; Ensino a pares;
Desempenho de todas as funções

14-15

Competição fase 1
Lançamento do Peso; Corrida de 
Barreiras; Salto em Comprimento; 
Corrida de Estafetas

Prática intra-equipa e competição inter-equipas; 
Ensino a pares;
Desempenho de todas as funções;
1.ª ronda do campeonato

16
Corrida de Barreiras (tarefas de ensino 
aplicadas anteriormente)

Prática em equipas; Ensino a pares;
Desempenho de todas as funções

17-18

Competição fase 2
Lançamento do Peso; Corrida de 
Barreiras; Salto em Comprimento; 
Corrida de Estafetas

Prática intra-equipas e competição inter-equipas; 
Ensino a pares;
Desempenho de todas as funções;
2.ª ronda do campeonato
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19-20

Meeting de Atletismo (competição final 
de todas as disciplinas do Atletismo 
anteriormente lecionadas);
Avaliação final (pós-teste);
Distribuição de prémios.

Evento culminante;
Desempenho de todas as funções

VALIDAÇÃO DO MED

Por ser a primeira vez que a Teresa aplicou o MED, não obstante ser uma professora 

com uma larga experiência de ensino, foi aplicado um protocolo de preparação com base 

na literatura (16) que englobou i) uma formação inicial no MED; ii) o aconselhamento e 

monitorização da aplicação do MED com professores experts na área e; iii) a observação 

sistemática das aulas. Na formação inicial no MED, a professora participou num conjunto 

de sessões formais dirigidas por dois investigadores especialistas na área de Pedagogia 

do Desporto com conhecimento profundo do MED. Durante 6 meses, foram ministradas 

aulas semanais com a duração de 90 minutos cada, organizadas em torno da esquema-

tização das características do modelo, da apresentação e criação de unidades didáticas/

épocas desportivas e da discussão em torno das estratégias de implementação. O segun-

do aspeto do protocolo permitiu que no decorrer do período de formação e da implemen-

tação do MED a Teresa mantivesse contacto regular via e-mail com os investigadores 

responsáveis no intuito de esclarecer dúvidas e debater os problemas que foram emer-

gindo durante a sua aplicação. Para além disso, a Teresa e os investigadores reuniram 

com regularidade de duas em duas semanas para o planeamento conjunto das atividades 

das aulas. Como terceiro ponto do protocolo, durante a aplicação do MED todas as au-

las dirigidas pela Teresa foram gravadas com uma câmara digital (marca SONY, modelo 

HDR-XR 106E). Dessas, foram selecionadas algumas representativas do período inicial, 

do período de desenvolvimento e do final da unidade temática.

INSTRUMENTO E RECOLHA DE DADOS

Para a recolha de dados foram utilizados os relatos sistemáticos da professora no seu 

diário reflexivo e no diário da unidade didática (4). As perceções dos alunos foram recolhi-

das através de entrevistas semiestruturadas realizadas em grupo (focus group) no final 

da época desportiva. No diário reflexivo a professora foi registando os seus pensamen-

tos, alegrias, frustrações, conclusões e respetivas reflexões realizadas no decurso da 

época desportiva. O diário da unidade focou questões de cariz mais didático referentes 

ao desenvolvimento dos conteúdos de ensino e planeamento das atividades específicas 

da unidade de ensino. No final da unidade foram realizadas quatro sessões de entrevistas 



semiestruturadas focus group (uma por cada equipa) conduzidas por um dos investiga-

dores. O principal objetivo foi aceder ao entendimento e visão dos alunos acerca da natu-

reza das experiências vivenciadas. As entrevistas pretenderam compreender o ponto de 

vista dos estudantes, utilizando perguntas abertas, com o intuito de obter o máximo de 

informação possível. Por isso, de forma a assegurar um ambiente calmo e para propor-

cionar a confiança dos participantes, necessária ao aprofundamento das questões, estas 

entrevistas foram realizadas num espaço reservado, uma sala de aula, e registadas por 

meio de um gravador digital (marca SONY, modelo ICD-P Séries), tendo sido posterior-

mente transcritas (verbatim) e processadas para o computador.

PROCEDIMENTOS NA ANÁLISE DOS DADOS

A análise dos dados resultantes do diário reflexivo e do diário da unidade seguiu o méto-

do indutivo sugerido por Altrichter, Posch e Somekh (2). As passagens dos textos foram 

sublinhadas de acordo com os propósitos da investigação e selecionadas categorias para 

cada uma dessas passagens que expressassem o seu conteúdo e o conceito adjacente. 

As diferentes categorias foram posteriormente agrupadas por temas rotulando-lhes de-

finições que exprimissem a compreensão e o enquadramento teórico de cada uma delas. 

Os temas e categorias foram refinados até os investigadores ficarem satisfeitos com as 

categorias encontradas. Em relação às entrevistas, na análise dos dados foram lidas as 

transcrições previamente efetuadas, os temas comuns identificados e as transcrições 

analisadas novamente para produzir o máximo de categorias possíveis (23). Durante as 

transcrições, foi respeitada a oralidade e gramaticalidade do discurso dos alunos, de 

forma a garantir o conteúdo semântico das respostas. Para possibilitar uma visão mais 

ampla sobre os resultados e a investigação não se cingir a apenas uma perspetiva, foi 

realizada uma triangulação da análise dos dados (34). Para isso, foram cruzados os dados 

obtidos a partir das entrevistas dos alunos e dos dois diários produzidos pela professora. 

FIABILIDADE

Para estabelecer a fiabilidade na análise dos dados os investigadores recorreram ao mé-

todo de peritagem consensual e a stakeholders checks (34). Numa primeira instância 3 

investigadores (externos à investigação, da área de Pedagogia do Desporto e com expe-

riência de aplicação do MED) analisaram em conjunto 10% dos excertos no sentido de 

avaliarem acerca da objetividade de codificação realizada. Este trabalho foi realizado 

através do debate da adequabilidade dos temas encontrados à natureza dos respetivos 

trechos apresentados até que fosse alcançado consenso, sempre que existiu discordân-

cia. Adicionalmente, a fim de confirmar a veracidade das transcrições e as respetivas 

interpretações dos investigadores (stakeholders checks) (34), os alunos foram convidados 

a ler as transcrições das suas entrevistas no sentido de confirmar e dissipar possíveis 
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tar a sua opinião acerca dos temas emergentes da análise dos seus testemunhos, confir-

mando a relevância das inferências realizadas pelos investigadores.

RESULTADOS

DIFICULDADES INICIAIS DE IMPLEMENTAÇÃO DO MED

Tanto no início como no decorrer da primeira experiência de ensino com o MED salientou-se 

um conjunto de dificuldades e dilemas sentidos pela professora. Entre eles destacaram-se 

alguns constrangimentos diretamente relacionados com a necessidade de reformulação 

de conceitos e ideias, métodos e estratégias de ensino. Igualmente, surgiram dificuldades

em fazer face à diversidade de aprendizagens adstritas ao desempenho dos diferentes 

papéis pelos estudantes bem como às exigências de uma participação maior dos jovens no 

desenvolvimento das aprendizagens.

NECESSIDADE DE RECONFIGURAÇÃO 

DO PLANEAMENTO/GESTÃO DA AULA

A implementação de um modelo de ensino, que descentraliza a decisão do professor, jun-

tamente com a inexperiência na aplicação do mesmo, colocou grandes desafios à Teresa. 

Particularmente, as expetativas iniciais que detinha em relação à capacidade de resposta 

dos alunos, face aos novos desafios impostos por uma participação mais ativa no desen-

volvimento das aprendizagens, mostraram-se desajustadas. Deste modo, tornou-se claro 

para a professora no início das aulas que o MED lhe apresentava exigências educativas 

diferenciadas das suas experiências de ensino anteriores: “No geral a turma não estava a 

corresponder ao que inicialmente estava planeado, pois voltaram a demorar mais tempo a 

executar as tarefas do que o previsto. Demoravam muito a fazer os registos, o resto da equi-

pa queria verificar os registos e deixavam de praticar. O tempo de espera dos alunos estava 

a ser grande.” (DR — pré-época, aula 2 e 3).

A exigência de uma participação aumentada dos alunos na concretização das tarefas de 

aula implicou a necessidade de ajustar o planeamento das atividades e os objetivos de apren-

dizagem à nova realidade. Como tal, a Teresa foi obrigada a negociar entre conceder autono-

mia aos estudantes para que desenvolvessem a capacidade de trabalhar em grupo e a ten-

dência de centralizar todas as tomadas de decisão, retirando-lhes, em consequência, espaço 

de problematização nas aprendizagens. Rapidamente redimensionou a exigência, dinâmica, 

estrutura e conteúdo das tarefas de modo a permitir que os alunos tivessem uma maior par-

ticipação no desenvolvimento das aulas. Em paralelo, enquanto retornava pontualmente ao 

controlo de todos os processos da aula ia fazendo cedências na concessão de autonomia aos 

estudantes para que desenvolvessem a capacidade de trabalhar em grupo:



“Na aula 4 […] a estratégia da aula teve que ser alterada e passei a concentrar-me essen-

cialmente em repetir os novos exercícios para serem consolidados […] reduziu-se a quanti-

dade de exercícios e de competições enquanto eu ia apoiando os responsáveis pelos registos 

para adquirirem autonomia e aumentarem o tempo útil de aula.” (DR - pré-época, aula 4).

DIFICULDADE NA GESTÃO DA PLURALIDADE 

E FUNÇÕES DOS ALUNOS 

A pluralidade de funções a desempenhar pelos alunos apresentou-se como um dos fatores 

de maior preocupação para a Teresa. Não raras vezes, o fluxo da aula era quebrado por 

falta de competência dos alunos na execução das tarefas: “Foram frequentes os enganos 

no manuseamento do cronómetro durante a corrida, desde acioná-lo após o tempo do cole-

ga arrancar a pará-lo depois da meta.” (DR—- pré-época, aula 7). Deste modo, a “revisão” 

do desenvolvimento de competências em detrimento da autonomia, tornou-se crucial, tal 

como refere a professora: “Tive de dar mais tempo para a aquisição das competências téc-

nicas para que ficassem mais disponíveis para o desempenho das diversas funções e para 

os aspetos cognitivos.” (DR — pré-época, aula 4). 

A curto prazo, à medida que os alunos desenvolviam a capacidade de desempenhar as 

suas funções, a Teresa ganhava confiança para deixar que a aula fluísse mediante as deci-

sões dos alunos, no que concerne a questões de caráter mais organizacional (e.g. durante 

as competições e consequente publicação de resultados): “Fiquei espantada com a me-

lhoria dos alunos ao nível da sua organização no desempenho de funções. Autonomamente 

deram as partidas nas corridas de velocidade, asseguraram os registos e um grupinho de 

alunos mais atentos e empenhados cronometraram com mais eficácia.” (DR - pré-época, 

aulas 8 e 9). Não obstante, a exibição de alguns comportamentos por parte dos estudantes 

colocou constrangimentos ao fluxo das aulas e com frequência a professora teve a ne-

cessidade de parar para intervir, a fim de contornar atitudes disruptivas: “... ainda tive que 

ajudar uma equipa a mediar um problema, porque as outras equipas não concordavam com 

os valores registados nas pontuações. Tiveram que ser clarificadas as regras da pontuação 

para que os alunos não sentissem injustiça.” (DU — pré-época, aula 7).

ESTRATÉGIAS PARA IMPLEMENTAR O MED

A COMPLEMENTARIDADE NO RECURSO 

A ESTRATÉGIAS IMPLÍCITAS E EXPLÍCITAS 

Pelas dificuldades encontradas ao longo da época desportiva, a Teresa delineou um con-

junto de estratégias que facilitaram a concretização dos objetivos de ensino-aprendizagem 

com sucesso. Se a pluralidade de funções a desempenhar pelos alunos requeria mais tem-

po para aprender, pela necessidade de responder a uma quantidade de saberes mais vas-
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liaram a simplificar estas tarefas. Para isso, foram construídos os manuais de treinador e 

de turma e os cartões de aula. Com a distribuição destes materiais pelas equipas, conten-

do as informações necessárias à aula, exercícios e critérios de êxito, a Teresa conseguiu 

tornar os estudantes-treinadores mais autónomos durante a sua instrução. Esta estratégia 

permitiu uma intervenção, por parte destes estudantes, mais sustentada, e com um cará-

ter cada vez menos organizacional e mais instrucional: “… encosta o peso ao pescoço…”, 

“olha o braço livre”, “… tens que olhar para o relógio…”, “não agarres o peso…”, “levanta o 

cotovelo…”, “… estás a pisar a linha…” ou “…vai ser nulo se…” (DR - pré-época, aula 5 e 6).

O recurso às redes sociais, como a criação de um blog da turma, surgiu como uma estratégia 

implicitamente adotada para a expansão do ensino para além do espaço tradicional, a “sala de 

aula”. Esta estratégia, a par da sistematização dos contactos que a Teresa estabelecia via e-

-mail com os alunos, apresentaram-se como importantes catalisadores da aprendizagem: “No 

blog eram lançadas as fotos das equipas, os logótipos, os hinos e gritos das equipas, um resumo 

após cada aula acerca do que se tinha desenvolvido, fotos das aulas, os comentários e as clas-

sificações … revelaram-se de grande utilidade para os alunos … a excelência visual do material 

disponibilizado funcionou como um estímulo para os alunos aprenderem…” (DU — pré-época, 

aula 7). Desta forma, com os desafios que iam sendo lançados no blog, a professora conseguiu 

gerar debates entre os alunos, promotores de afiliação através da publicitação dos resultados 

importantes, e da motivação para a aprendizagem: “A procura do saber mais sobre atletismo 

motivou a maioria dos alunos, mormente quando os alunos perceberam que tal iria contribuir 

para o resultado final da sua prestação e da sua equipa.” (DU — época desportiva, aula 15 e 16). 

INCREMENTO DA AUTONOMIA 

PELA RESPONSABILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

Através da implementação de pequenas tarefas de responsabilização dos alunos no seu 

próprio processo de ensino, a professora conseguiu criar um aumento da participação pro-

activa dos estudantes, em prol da autonomização sistematizada e profícua das tomadas de 

decisão e ação de todos os intervenientes. 

IMPLEMENTAÇÃO PROGRESSIVA DO MED

A capacidade de cada equipa conseguir trabalhar de forma autónoma, relacionou-se posi-

tivamente com a capacidade dos estudantes-treinadores conduzirem o processo instrucio-

nal. Nas primeiras aulas, foi visível a falta de liderança e capacidade para dar resposta ao 

que era necessário para o momento: “Os alunos aglomeravam-se em torno do quadro dos 

registos das pontuações, todos queriam registar […] As perdas de tempo ficaram a dever-

-se a este entusiasmo nos registos dos resultados e à falta de experiência no exercício das 

funções.” (DU — pré-época, aula 2 e 3). A título estratégico e a fim de promover a passagem



gradual de autonomia aos estudantes-treinadores e aumento gradual das competências 

de liderança instrucional e de gestão de grupo, a Teresa iniciou o processo de preparação 

desses estudantes pela introdução de tarefas simples, essencialmente focadas na moni-

torização de comportamentos e empenho nas atividades: “Os treinadores iniciaram o seu 

papel ao incentivar as suas equipas e a agrupar os elementos.” (DR - pré-época, aula 2 e 3). 

A monitorização diária dos resultados das competições das aulas, das avaliações efe-

tuadas (i.e., testes de conhecimento) e dos comportamentos observados (i.e., testes de 

desempenho de funções e fair-play), surgiram como estratégias, que implementadas 

gradualmente ao longo do tempo foram fomentando a responsabilização dos alunos pela 

própria aprendizagem, à medida que se sentiam “cobrados” por esse mesmo processo (ac-

countability): “Em todas as aulas, após as competições, através dos registos, a turma era 

informada dos melhores resultados motores, empenhamento e fair-play, individualmente e 

por equipas.” (DU – época desportiva, aula 13 e 14).

Concomitantemente, as tarefas da aula passaram a ser cada vez mais centradas nos alu-

nos, de uma forma sistematizada e intrinsecamente monitorizadas. Os alunos sentiam-se 

capazes para a execução das tarefas que lhes eram atribuídas - “... mas o que gostei mais foi 

ver que nós todos já conseguíamos trabalhar sozinhos e não precisávamos tanto da professora 

como quando precisávamos no início do MED.” (João - pseudónimo) - e a professora conseguia 

ter mais oportunidades para auxiliar casos particulares ou intervir junto dos alunos com mais 

dificuldades: “Como os alunos já estavam mais organizados e autónomos nos seus papéis de 

juízes, cronometristas e estatísticos, disponibilizei mais tempo para ajudar os alunos com mais 

dificuldades ao nível da técnica da corrida de barreiras, visto ter sido a disciplina onde os alu-

nos apresentaram mais dificuldades, enquanto outros alunos treinavam os 40m de velocidade 

e os colegas verificavam as marcas.” (DR - Época desportiva — aulas 13 e 14, 15 e 16). 

NEGOCIAÇÃO DOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

E ENVOLVIMENTO DOS ALUNOS

A consciencialização da professora para a necessidade de numa primeira fase ter que nego-

ciar e ajustar as suas expetativas de aprendizagem ao nível dos alunos em relação ao que um 

trabalho mais autónomo implica, comprometeu o delineamento de um processo estratégico 

de avanços e recuos. Assim, as dinâmicas das tarefas de aula intercalavam entre a oferta 

de “espaços” próprios para o trabalho autónomo dos alunos com momentos de intervenção 

da professora: “… uma equipa exercitava os saltos que tinham aprendido autonomamente e a 

outra equipa experienciava as funções de juiz e de registo das marcas, enquanto a professora 

ensinava ao segundo grupo um outro exercício.” (DR — pré-época, aula 1).

Este processo de “negociação” pedagógico dos objetivos de aprendizagem implicou a 

sistematização do trabalho autónomo dos alunos a novas exigências e começou a produzir 

efeitos positivos: “Conseguiram-se alguns ganhos consideráveis, […] Foi compensador ob-
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e realizaram o seu aquecimento, montaram sozinhos todo o material de que necessitavam. 

Executaram vários exercícios de lançamentos e os respetivos registos. Realizaram compe-

tições de lançamento de peso. Os treinadores decidiram sozinhos quem representava a sua 

equipa nas competições, quem registava e quem era o cronometrista. A seguir inscreviam 

os seus atletas nas provas.” (DR — Época desportiva, aula 10). 

A competição regular implementada pela Teresa tanto na época desportiva, como na 

pré-época, promoveu a inclusão de todos os alunos, particularmente dos que inicialmente 

se tinham sentido desmotivados com a disciplina: “O aluno número oito começou finalmen-

te a colaborar com a sua equipa, deixando de ser tão desestabilizador. A parte competitiva 

motivou-o imenso.” (DR — época desportiva, aula 12). A distribuição de papéis pelos alunos, 

ainda que tivesse um caráter rotativo (onde todos experimentavam todos os papéis), mos-

trou ser um forte catalisador de inclusão no seio do grupo: “Todos são importantes. Não é 

cada um a praticar, mas sim todos por todos. […] Cada um tem o seu papel e vai fazendo as 

coisas e toda a gente pelo menos faz uma coisa.” (Inês - pseudónimo). Os alunos que assu-

miam funções em que se sentissem mais confortáveis, obtinham o máximo rendimento na 

participação e concomitantemente, na aprendizagem. Aqui, a intervenção da professora na 

negociação dos objetivos de aprendizagem e ajuste no desempenho de funções de alguns 

alunos em particular, foi fulcral para o sucesso do processo, como se pode observar pelo 

trecho seguinte: “Este aluno, apresentou inicialmente algumas dificuldades e menos pre-

disposição para a prática desportiva, no entanto nesta experiência, agarrou outros aspetos 

que o envolveu bastante na equipa e na própria turma. Foi o responsável pelo blogue, foi o 

cronometrista mais credível e respeitado pela turma.” (DR — pré-época, aulas 8 e 9).

DISCUSSÃO

O presente estudo pretendeu examinar as perceções de uma professora, a Teresa, e dos 

seus alunos, acerca das vivências, constrangimentos e estratégias pedagógicas convo-

cadas pela exigência de um ensino centralizado nos estudantes através da aplicação do 

MED. De um modo global, o aspeto mais marcante deste estudo foi o comprometimento da 

Teresa em abdicar ao longo da época desportiva de um ensino diretivo, prescritivo e cen-

trado no professor, em favor da capacitação do trabalho autónomo dos estudantes, do au-

mento da sua participação na construção das aprendizagens, com o reconhecimento dos 

benefícios daí advindos. A professora percebeu no desenrolar do processo que no MED o 

desenvolvimento das aprendizagens resulta essencialmente de uma construção individual 

e coletiva dos alunos, fortemente influenciada pelas particularidades do contexto educati-

vo e social criado, estendendo-se o entendimento de aprendizagem para além da simples 

transmissão-reprodução de comportamentos motores (3).



É frequentemente sublinhado que há mais para aprender no MED do que nas tradicionais 

unidades de ensino (32). Estudos anteriores têm mostrado que, no primeiro contacto dos 

professores com o MED, não obstante a sua experiência em ensino, estes sentem dificuld -

des em responder a um planeamento curricularmente ajustado ao modelo, menos centra-

do no professor e com tarefas de aprendizagem integradas em função do desempenho dos 

papéis (8, 19). Em paralelo com o constatado em estudos anteriores (19, 35), no presente estudo, 

o “caos” inicial gerado pela rotura com o controlo absoluto de todos os padrões de envol-

vimento dos estudantes nas tarefas de aprendizagem impeliu a Teresa a retornar amiú-

de à centralização dos processos de ensino, retirando margem aos alunos de preparação

para o trabalho autónomo em grupo. Todavia, um fator crucial possibilitou uma resposta

mais imediata às discrepâncias existentes entre o planeado e o concretizado pelos alunos,

resposta consubstanciada pela alteração da dinâmica, estrutura e conteúdo das tarefas.

Especificamente, o facto de a Teresa patentear um amplo conhecimento pedagógico do

conteúdo da matéria de ensino (29) agilizou a adaptação às novas exigências contextuais de

ensino. Tal corrobora a importância evocada pela literatura no MED advogando que, num

primeiro contacto com o modelo, é importante o professor iniciante selecionar uma moda-

lidade que lhe seja familiar (30-32).

Porém, imediatamente após o primeiro contacto com as dificuldades de um ensino novo, 

e consequente retornar momentâneo a hábitos de ensino antigos, a Teresa reiterou o com-

promisso pessoal e profissional de agir como facilitadora das aprendizagens pela criação 

de uma ecologia de aula que capacitou o trabalho autónomo dos alunos. Para concretizar 

esta mudança, a Teresa começou desde cedo a refrear o impulso de intervir e prescrever 

constantemente os comportamentos dos estudantes, tendo desenvolvido a capacidade de 

dar “um passo atrás” (característica típica nos facilitadores da aprendizagem) (p.185) (3), 

o que conferiu espaço aos estudantes para a problematização, construção e cooperação

na resolução dos seus problemas. Numa fase inicial, a cedência de autonomia resultou do

reajustamento das expetativas da professora em relação ao ritmo de aprendizagem dos

estudantes, um aspeto colmatado pelo entusiasmo, motivação e compromisso dos jovens

para com os conteúdos de aprendizagem imbuídos nas tarefas. Phill (27) mostrou que os

professores tendem a fazer estas cedências iniciais por perceberem que, no cômputo ge-

ral, o contexto de ensino embebido no MED potencia uma preconização mais ampla dos

requisitos curriculares. Na mesma medida, Sinelnikov (35) no seu estudo reforçou a ideia

de que o ritmo da mudança de crenças e atitudes dos professores está frequentemente

relacionado com a natureza das respostas dos alunos às mudanças operadas no próprio

contexto de aprendizagem. No caso da Teresa, a resposta relativamente imediata dos alu-

nos em termos de desenvolvimento da autonomia, com repercussões positivas ao nível

da inclusão, da cooperação, do desenvolvimento das aprendizagens e de motivação pelas

práticas, reforçou a sua convicção em prosseguir com a rotura com os hábitos anteriores.
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plementação de um conjunto de estratégias adicionais de ensino mais indireto, tipicamente 

centralizadas nos alunos. Nomeadamente, a utilização das redes sociais (blog, internet, 

e-mail) a par da promoção da interdisciplinaridade curricular, implicou os conteúdos das

aprendizagens na vida social dos jovens, potenciando a construção de significados pesso-

ais e conexões entre os conteúdos aprendidos e as suas vidas em comunidade (3). O con-

texto de aprendizagem foi adicionalmente enriquecido através de recursos didáticos tais

como manuais, testes de conhecimento e posters, que assistiram os estudantes-treina-

dores na condução das tarefas em grupo. O facto de os alunos terem sido encorajados a

recorrer a tarefas e conhecimentos tratados anteriormente, facilitou a construção do novo

conhecimento pela conexão dos novos conceitos às suas experiências anteriores. Estudos

anteriores mostraram que estas estratégias encorajam os estudantes a pensar e refletir

sobre os processos e conteúdos da aprendizagem e permitem a partilha e o debate de

ideias no seio das equipas com implicações positivas nos relacionamentos interpessoais

e no acentuar do sentimento de pertença ao grupo (9, 19). Implicitamente, à medida que os

estudantes começaram a perceber que a colaboração com os pares era mais proveitosa

para a compreensão dos conteúdos, do que o trabalho individual, reforçaram a adesão

ao trabalho cooperativo. No cômputo global, por ter sido conferido um carácter mais au-

têntico às experiências educativas, o comprometimento dos alunos para com as práticas

foi intensificado, algo que nas perceções da professora e alunos foi determinante para a

evolução das aprendizagens, aspeto reiterado por Hastie (15).

Investigação realizada no âmbito do MED advoga que a autonomia e a responsabilização 

dos estudantes são elementos cruciais no desenvolvimento das competências motoras, 

na construção das relações intersociais e na emergência de empatia entre os pares (10). 

Isto porque a atribuição desgovernada de autonomia aos alunos pode provocar o resvalar 

das práticas para algo desprovido de significado (15, 26). Como providência, à medida que o 

trabalho autónomo dos estudantes se foi intensificando, a Teresa recorreu igualmente a 

um combinado de estratégias que responsabilizaram os alunos de modo sistemático pela 

construção das próprias aprendizagens. Entre várias, destacam-se algumas formas mais 

informais, concretamente o delineamento explícito do conteúdo e responsabilidades sub-

jacentes ao desempenho dos papéis, a partilha e delegação nos alunos da monitorização 

diária das performances e resultados competitivos e a criação de um clima positivo de 

aula. Das estratégias mais formais destacam-se a avaliação do conhecimento, a avaliação 

regular no desempenho dos papéis e do fair-play e a discussão sistemática com os alunos 

sobre os significados inerentes à prática. No presente estudo, fruto das estratégias imple-

mentadas, ficou claro para a Teresa e alunos que este modo particular de responsabilizar 

os estudantes induziu elevados níveis de participação e empenho nas atividades com impli-

cações diretas na aprendizagem, tal como constatado em investigação anterior (7).



Um achado chave adicional contraria relatos anteriores desfavoráveis ao MED  (1). Cor-

roborando evidências anteriores (8), neste estudo, como resultado final do incremento da 

capacidade de trabalho autónomo dos estudantes, a professora reconheceu ter ganho 

mais espaço de intervenção no refinamento da aprendizagem dos alunos através de um 

trabalho mais individualizado, algo impossível no ensino tradicional. Isto pode explicar-se 

pelo facto de o MED gerar um “sistema de responsabilização” muito particular, embebido 

no próprio “sistema social dos alunos” (15), no qual os praticantes são impulsionados para 

a gestão das tarefas de aprendizagem libertando o professor para uma intervenção mais 

específica às dificuldades individuais dos alunos e equipa
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RESUMO

O presente estudo avaliou o efeito da realização de uma tarefa repetida de remate na sen-

sação de posição da articulação do joelho de jovens futebolistas. A amostra foi constituída 

por 13 jovens futebolistas (idade 17.8  1.2 anos). A sensação de posição articular foi ava-

liada antes e imediatamente após a realização de 15 remates repetidos e realizados com 

potência máxima, a 11 metros da baliza. A sensação de posição articular (reportada atra-

vés do erro angular absoluto e relativo) foi avaliada por reposicionamento ativo ipsilateral, 

em cadeia cinética aberta, de uma posição passivamente determinada. A velocidade da 

bola foi avaliada através de radar. Os resultados indicaram que a velocidade média da bola 

atingida nos remates diminuiu significativamente entre os 5 remates iniciais e os 5 finais

(40.5  0.85 m.s-1 vs 38.3  0.92 m.s-1; p=0.03). Não se observaram diferenças significativas

entre os valores das médias obtidas em repouso e após a realização dos remates no erro 

angular absoluto (5.41  0.83º vs 5.54  0.84º; p=0.89) e erro angular relativo (2.88º  1.52 

vs 4.97º  1.08º; p=0.36). Em conclusão, uma série de 15 remates consecutivos não altera 

significativamente a sensação de posição do joelho de jovens fut bolistas. 
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Effect of repeated shots on goal 

on knee joint position 

of young football players.  

ABSTRACT

The present study aimed to evaluate the effect of 15 maximal shots on 

knee joint position sense of young football players. Joint position sense 

was evaluated in 13 players before and immediately after a series of 15 

maximal shots at eleven meters of the goal. Knee joint position sense of 

the dominant limb was assessed by active tests with ipsilateral active 

limb matching responses, without visual input, in open kinetic chain.Ball 

speed was measured by radar. The results indicated that the average 

velocity of the ball in the first five shots was significant y higher than 

that measured in the last five shots (40.5  0.85 m.s-1 vs 38.3  0.92 m.s-1; 

p=0.03). No changes were observed in absolute (5.41  0.83º vs 5.54 

0.84º; p=0.89) and relative (2.88º  1.52 vs 4.97º  1.08º; p=0.36) angular 

errors between baseline and post shots assessment. In conclusion, the 

series of 15 maximal shots did not change significant y knee joint posi-

tion sense of young football players.

KEY WORDS: 

Proprioception. Joint position sense. Knee. Football.
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02INTRODUÇÃO

O crescimento do número de praticantes de futebol e a intensidade do jogo conduziram ao 

aumento do número de lesões desportivas de caráter traumático. O joelho, pela sua condi-

ção de articulação altamente solicitada e exposta a traumas, é frequentemente lesado (25).

A propriocepção é geralmente referida como o nosso “sexto sentido”, que faz com que o 

cérebro desenvolva um mapa interno do corpo permitindo a realização de atividades sem 

precisar de as monitorar visualmente a todo o instante (16, 21). Deste modo, a propriocepção 

desempenha um importante papel na função e estabilidade do joelho e assim, também, na 

prevenção de lesões. Tem um papel importante na regulação do equilíbrio e locomoção (29), 

providenciando ao sistema nervoso central informação acerca da localização espacial das 

diferentes “partes” do corpo, do movimento articular e da tensão muscular (19). 

As exigências de um jogo de futebol incluem ações repetidas de natureza excêntrica e 

de estabilização dinâmica dos membros inferiores, mudanças de direção muito rápidas 

e espontâneas e ações imprevisíveis de apoio de cada um ou de ambos os pés no solo. 

Estes fatores, associados ao fato do futebol ser um desporto de contato físico, requerem 

dos futebolistas informações proprioceptivas relevantes, provenientes dos mecanorre-

ceptores, de modo que o controlo neuromuscular seja ajustado não só ao desempenho 

das habilidades mas também à prevenção de lesões (4).

O presente estudo centrou-se na análise da sensação de posição articular (SPA), en-

quanto indicador de propriocepção, por duas razões que se relacionam entre si: (i) pelo 

facto da sensação de posição articular ser sinalizada principalmente pelos fusos muscu-

lares (8); e (ii) porque as aferências que neles têm origem se alteram na presença de fadiga 

muscular local (20) e exercício submáximo não indutor de fadiga (2, 13). Um dos gestos mais 

frequentes no futebol é o remate, movimento de alto impacto, que resulta de ações seg-

mentares coordenadas com o objetivo de transmitir à bola uma determinada velocidade 

(normalmente máxima) e direção (4). Deste modo, o objetivo do presente estudo foi analisar 

o efeito de um protocolo de remates repetidos na SPA do joelho em jovens futebolistas.

MATERIAL E MÉTODOS

AMOSTRA

A amostra de conveniência foi constituída por 13 jovens futebolistas do sexo masculino 

(idade 17.8  1.2 anos, peso 69.2  8.7 kg, altura 175  7.5 cm, anos de prática da modalida-

de 5  3 anos) representantes dos juniores A de uma equipa que disputava o campeonato 

distrital da Associação de Futebol de Viseu. 

Foram excluídos os sujeitos com história de lesão do membro inferior (anca, joelho, tíbio-

-társica ou pé) nos 12 meses precedentes ao estudo, aqueles que apresentassem disfunção



vestibular ou neuromuscular, ou que estivessem envolvidos em programas de reabilitação 

proprioceptiva. Todos os procedimentos foram efectuados de acordo com a declaração de 

Helsínquia, tendo os participantes dado consentimento informado por escrito e o estudo 

sido aprovado pela Comissão de Ética local.

PREPARAÇÃO DOS SUJEITOS E AVALIAÇÃO DA SPA

A SPA, definida como a capacidade de compreender um determinado ângulo articular que de-

pois de removido será activa ou passivamente reproduzido pelo sujeito (24), foi avaliada em dois 

momentos distintos, antes e após a realização de uma série de remates repetidos, através do 

reposicionamento articular activo ipsilateral de uma posição passivamente determinada.

Os participantes usaram calçado específico de futebol (chuteiras), calções e t-shirt. As 

avaliações da propriocepção foram efetuadas com os sujeitos sentados comodamente numa 

mesa (colocada no terreno de jogo), com os membros inferiores livremente suspensos e de 

olhos vendados para que fosse removido o input visual (14). Os participantes posicionavam-se 

com ligeira inclinação posterior do tronco para eliminar a tensão dos músculos isquiotibiais.  

Foram colocados 4 marcadores de referência na face lateral do membro a avaliar (mem-

bro dominante), colados com adesivo de dupla face à pele da região do ápex do grande 

trocanter, trato iliotibial ao nível da prega posterior do joelho com este flectido a 80º, ca-

beça da fíbula e proeminência do maléolo lateral (Figura 1); esta posição dos marcadores 

facilita as medições por computador a partir da gravação em vídeo dos testes (3). O membro 

dominante foi determinado questionando o participante sobre qual o membro que utilizaria 

para chutar uma bola. 

FIGURA  1 — Localização dos marcadores para avaliação da propriocepção em 
movimentos de flexão-extensão do joelho.
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02Seguidamente o examinador pegava suavemente no pé do sujeito e efectuava um po-

sicionamento passivo de forma lenta (aproximadamente 10º/s) (14), a partir da posição de 

flexão de aproximadamente 90º, até à posição alvo (entre 40º e 60º) e pedia ao sujeito para, 

de forma activa, manter a posição durante 5 segundos; durante este período, os sujeitos 

tentavam identificar e memorizar a posição de teste. Posteriormente, o examinador a uma 

velocidade de aproximadamente 10º/s reposicionava o membro na posição inicial. Os par-

ticipantes eram depois instruídos a reproduzirem activamente o ângulo alvo, a reportar por 

sua voz “posição” e a mantê-lo durante 3 segundos para que adequadamente se obtivesse 

a gravação vídeo da posição. No final dos 3 segundos, o participante voluntariamente fazia 

regressar o membro à posição inicial e repetia o reposicionamento em 4 tentativas adicio-

nais (14). Todo este procedimento foi gravado através de uma câmara de vídeo colocada à 

mesma altura do joelho (10).

A SPA foi avaliada através de reposicionamento activo, uma vez que a contracção mus-

cular produz uma sensação mais precisa da posição do membro (15), reflectindo este tipo de 

avaliação a influência dos receptores musculares (14). Foi escolhida a cadeia cinética aberta 

para a medição da SPA, visto ser desta forma que o remate é efetuado. Esta posição retira 

informação proprioceptiva (ao pé) concentrando a avaliação no joelho (6). 

As posições de teste e de reposicionamento do joelho foram determinadas pela análi-

se computorizada das imagens gravadas em vídeo recorrendo ao módulo de digitalização 

bidimensional do programa Ariel Performance Analysis System (APAS) (Ariel Dynamics, 

Trabuco Canyon, CA, USA). 

Os resultados da avaliação da SPA foram reportados tendo por base duas medidas: o 

valor do erro angular relativo (ER) e o valor do erro angular absoluto (EA) (5). O ER é uma 

medida de acuidade e resulta da diferença aritmética entre a posição de teste e a posição 

de reposicionamento adoptada pelo sujeito. Proporciona dados sobre a magnitude e direc-

ção da informação e caracteriza o erro por subestimação ou sobre-estimação, dependendo 

da relação entre a posição inicial, a posição de teste e a posição de reposicionamento. O 

EA contém apenas a magnitude do erro e representa a capacidade geral de reprodução de 

determinado ângulo articular. 

PROTOCOLO DE REMATES

O protocolo de remates consistiu na realização de 15 remates máximos a 11 m da baliza, 

precedidos por um aquecimento composto por cinco minutos de corrida lenta no terreno 

de jogo e 10 remates com força e velocidade submáximas. 

Os participantes foram instruídos a realizarem os remates dirigidos à baliza e aplicando 

a máxima força e velocidade de movimento que lhes fosse possível. A velocidade da bola 

no remate foi avaliada através de um radar (Stalker Radar, Plano, Texas, USA) colocado 

atrás da baliza destinada aos remates, a 3 metros da linha de baliza. A bola a ser rematada 



encontrava-se a uma distância de 11 metros da linha de baliza, estando por isso a cerca de 

14 metros do instrumento de medição. As velocidades da bola durante os remates eram 

registadas através de um computador portátil. A velocidade máxima inicial resultou do 

valor médio da velocidade dos primeiros 5 remates e a velocidade máxima final foi obtida 

através do valor médio dos 5 remates finais

PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS

O tratamento estatístico dos dados foi efectuado com recurso ao programa estatístico 

SPSS 17. Foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk para testar a normalidade das distribuições 

dos dados. Para a descrição dos dados foram usados os valores da média e desvio padrão 

da média. Foi utilizado o teste t-student para amostras emparelhadas para comparar as 

médias dos erros articulares e da velocidade da bola nos momentos antes e após protocolo 

de remates.  O nível de significância foi estabelecido em 0.05

RESULTADOS

Na Figura 2 apresentam-se os valores médios das velocidades dos 5 primeiros e dos últi-

mos 5 remates do protocolo. A média da velocidade dos 5 remates iniciais foi significativ -

mente superior à média da velocidade dos 5 remates finais (40.5  0.85 m.s-1 vs 38.3  0.92 

m.s-1; p=0.03). Os valores da amplitude de variação antes e após o protocolo foram 10.6

m.s-1 e 11.2 m.s-1, respectivamente.

FIGURA 2 — Velocidade média da bola nos 5 remates iniciais e 5 finais.
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02Relativamente à SPA (Figura 3), não se verificaram alterações significativas no EA obti-

do antes e depois do protocolo de remates (5.41  0.83º vs 5.54  0.84º; p=0.89). Também 

não se verificaram diferenças nos valores das médias do ER obtidas antes e depois do 

protocolo de remate (2.88  1.52º vs 4.97  1.08º; p=0.36).

FIGURA 3 — Valores de erro angular absoluto (EA) e relativo (ER) antes e depois 
do protocolo de remates.

DISCUSSÃO

O presente estudo teve por objetivo avaliar o efeito de uma série de remates repetidos na pro-

priocepção do joelho em futebolistas. Verificou-se que 15 remates consecutivos executados com 

velocidade máxima de movimento e força, não alteraram significativamente a SPA do joelho.

Estes resultados sugerem que a alteração observada nos músculos responsáveis pela 

realização do remate não foi acompanhada por alterações no input sensorial dos mecano-

receptores a ponto da acuidade proprioceptiva se mostrar alterada. 

Se o protocolo de remates fosse suficientemente intenso para induzir localmente fadiga 

muscular, seria expectável que induzisse défices proprioceptivos  (1,  23,  27). A presença de 

fadiga muscular local parece estar associada a uma desensibilização do fuso neuromus-

cular e desta forma a diminuição do feedback aferente ao sistema nervoso central (28). De 

facto esta condição, pelos aumentos na concentração intramuscular de lactato, bradicini-

na, potássio e ácido araquidónico, pode alterar o padrão de descarga do fuso aumentando 

assim o seu limiar e consequentemente a coactivação alfa-gama (11, 12, 17, 18). Alguns estudos 

efectuados em atletas mostraram que a fadiga muscular altera negativamente a proprio-

cepção do joelho (22) e a estabilidade postural (9).



Miura et al. (14), ao observarem a manutenção dos níveis de propriocepção em fadiga, 

avançaram como hipótese explicativa a existência de um mecanismo compensatório da di-

minuição da informação dos mecanoreceptores musculares, através do aumento do input 

neural dos restantes mecanoreceptores localizados na cápsula articular, ligamentos e 

pele. Adicionalmente, a importância dos músculos sinergistas e acessórios é fundamental, 

pois atuam como auxiliares dos músculos principais quando estes estão fatigados.

Uma possível explicação para os nossos resultados poderá estar relacionada com o facto 

do protocolo de remates repetidos não ter sido suficientemente fatigante do ponto de vista 

neuromuscular, apesar de se ter verificado uma diminuição significativa na velocidade da 

bola no remate. A diminuição de cerca de 5% da velocidade da bola poderá não ser suficient  

para refletir elevada fatigabilidade neuromuscular. No presente estudo, optámos por utilizar 

um protocolo de remates baseado em ações do próprio jogo. Porém, devemos ter em aten-

ção que se trata de um protocolo em cadeia cinética aberta, eventualmente desajustado 

relativamente às atividades funcionais normais que conduzem à fadiga dos músculos que 

intervém na articulação do joelho em jogo, habitualmente em cadeia cinética fechada.

Pelo contrário se o protocolo de remates repetidos se tivesse constituído para estes indi-

víduos, não como um protocolo de fadiga, mas apenas como um exercício de aquecimento, 

seria expectável que a acuidade proprioceptiva melhorasse. Para Bartlett e Warren (2), a 

realização de exercício suave ou submáximo provoca um aumento do mecanismo reflexo

neuromuscular de proteção, pelo que a propriocepção tenderá a melhorar. Esta melho-

ria parece estar associada à melhoria das propriedades viscoelásticas do tecido muscu-

lar, aumento de oxigenação, da condução nervosa e da temperatura corporal (7). Também 

Subasi et al. (26) demonstraram que exercícios de aquecimento incluindo corrida ligeira e 

alongamento muscular melhoraram a propriocepção do joelho e o equilíbrio. Verificou-se

também que períodos de 10 minutos produziam resultados mais efectivos do que 5 minu-

tos. Comparando com o tempo despendido pelos atletas do presente estudo (incluindo a 

preparação dos remates repetidos), verificamos que em média o nosso período total demo-

rou menos que 10 minutos, o que poderá ajudar a explicar os resultados obtidos.

O presente estudo mostrou ainda uma grande variabilidade nos valores de SPA. Este 

facto poderá também ajudar explicar a não existência de diferenças significativas da SPA 

entre medidas obtidas antes e após o protocolo de remates. Analisando os resultados de 

forma individualizada, 6 futebolistas apresentaram um decréscimo ligeiro na acuidade 

proprioceptiva do joelho (verificado pelo aumento do erro absoluto), e os restantes 7 joga-

dores melhoraram ligeiramente a resposta após o protocolo de remates. 

Algumas limitações do presente estudo poderão ser salientadas: desde logo parece-

-nos importante a quantificação objetiva da força muscular antes e após a realização

da série de remates repetidos, de forma a objetivar e clarificar a presença ou não de

fadiga muscular local. Por outro lado, o número de remates do protocolo mostrou-
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02-se desajustado, não proporcionando alterações susceptíveis de serem interpretadas 

como resultantes de fadiga ou de exercício de aquecimento, sugerindo-se desta forma

que em estudos futuros se utilizem protocolos com número de remates superior im-

pondo carga física distinta. A avaliação da propriocepção do membro inferior de apoio

deverá também ser considerada. Em conclusão, uma série de 15 remates repetidos

não alterou a sensação de posição do joelho em jovens futebolistas, parecendo que

nessa dose se não constitui como factor de risco acrescido de lesão.
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RESUMO

O presente estudo procurou estudar as percepções de competência física (autopercep-

ções e percepções de competência reflectidas dos pais) de crianças e jovens portugue-

ses e a sua relação com a actividade física praticada em contexto escolar e extra-escolar. 

Trezentos e noventa e oito sujeitos de ambos os sexos, com idades compreendidas entre 

os 9 e os 17 anos (M = 12.5  2.7) preencheram as versões portuguesas da Child’s Per-

ception of Sport Competence e do Perceptions Mirroirs des Parents, bem como um ques-

tionário que avaliava a frequência de prática de actividade física. A análise dos resultados 

mostrou que os rapazes, para além de se percepcionarem como fisicamente mais com-

petentes do que as raparigas, também tinham, comparativamente a estas, a percepção 

de que os seus pais os viam como fisicamente mais competentes. Adicionalmente, as 

autopercepções de competência física, bem como as percepções reflectidas do pai e 

da mãe, eram significativamente mais elevadas nas crianças (4º ano de escolaridade) 

do que nos jovens (9º ano de escolaridade). Finalmente, os sujeitos cujas percepções 

de competência física (autopercepções e percepções reflectidas) eram mais elevadas 

reportaram níveis de actividade física mais elevados do que aqueles com baixas percep-

ções de competência física.
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03Relationships between Portuguese children 

and adolescents’ perceptions of physical 

competence and physical activity. 

ABSTRACT

This study aimed to study Portuguese children and adolescents’ percep-

tions of physical competence (self-perceptions and reflected appraisals 

of parents) and their relationship with physical activity levels, in school 

and outside school. Three hundred and ninety-eight subjects of both sex-

es, aged between 9 and 17 years (M = 12.5  2.7), completed the Portu-

guese versions of the Child's Perception of Sport Competence and of the 

Perceptions Mirroirs des Parents, as well as a questionnaire designed to 

assessed the frequency of physical activity. The results showed that boys 

not only perceived themselves as more physically competent than girls, 

but they also perceived that their parents viewed them as more compe-

tent than girls. On the other hand, self-perceptions of physical compe-

tence, and reflected appraisals of the participants’ parents (i.e., father, 

mother) were significant y higher in children (4th grade) than in adoles-

cents (9th grade). Finally, subjects whose self-perceptions of competence 

and reflected appraisals were higher reported greater physical activity 

levels than those with low perceptions of physical competence.

KEY WORDS: 

Children and adolescents. Physical activity. Physical competence.  

Self-perceptions. Reflected appraisals
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INTRODUÇÃO

A percepção de competência tem sido definida como o conjunto de crenças que os indiví-

duos possuem relativamente à sua habilidade num determinado domínio (32). Estas crenças 

formam-se a partir da informação recolhida e processada no meio onde os sujeitos se 

encontram inseridos e pelas relações que estabelecem com outros sujeitos integrantes 

desse mesmo meio, designadamente pelas comparações entre pares ou por feedbacks de 

outros significativos (e.g., o professor) (16). No domínio físico-desportivo, a percepção de 

competência física define-se como o conjunto de crenças relativas à competência ou capa-

cidade num determinado desporto ou actividade física (22), sendo um construtos que mais 

atenção tem merecido no estudo dos processos motivacionais envolvidos na participação 

das crianças e jovens em actividades físicas e desportivas.

A teoria da motivação para a competência de Susan Harter (20) serviu de base para grande parte 

dos estudos desenvolvidos neste domínio. Esta teoria refere que a qualidade das experiências 

surge como uma determinante crítica no desenvolvimento da percepção de competência, de-

signadamente no interesse contínuo em perseguir e atingir a mestria numa determinada tarefa. 

Aparentemente, as crianças seleccionam tarefas nas quais poderão demonstrar a sua compe-

tência e nas quais acreditam ser altamente competentes, demonstrando elevadas expectativas 

de sucesso e de persistência. Os sujeitos que se autopercepcionam como sendo competentes 

numa determinada actividade ou situação são mais susceptíveis de se sentirem mais satisfeitos 

e de manterem o seu envolvimento nessa mesma actividade, ou de procurarem situações seme-

lhantes. Ainda de acordo com esta teoria, aquilo que os sujeitos consideram como sucesso ou 

insucesso é também inferido pela percepção de controlo que têm sobre o resultado da sua parti-

cipação, como influência directa da avaliação feita pelos agentes sociais significativos (e.g., pais, 

colegas e treinadores). Se o feedback destes agentes for de encorajamento e de apoio, a percep-

ção de competência e controlo são reforçadas. Consequentemente, se esse grau de percepção 

for alto, provavelmente vão continuar envolvidos; caso contrário, o caminho mais provável será 

o abandono (9). Finalmente, o referido modelo teórico postula que as percepções de competência 

de um sujeito irão variar em função do tipo de informação que escolhe utilizar, ou que é forçado a 

utilizar, no julgamento da sua performance num determinado contexto de sucesso (21).

Roberts, Kleiber e Duda (33) foram dos primeiros a investigar o modelo teórico de Harter 
(20). Num estudo desenvolvido com crianças com idades compreendidas entre os nove e 

os 11 anos, aqueles autores verificaram que os sujeitos que praticavam desporto revela-

ram percepções de competência física e cognitiva significativamente superiores, quando 

comparados com não praticantes. Desde então, diversas investigações têm-se debruçado 

sobre esta temática, com resultados e conclusões que vão no mesmo sentido (7, 22, 38).

Uma outra corrente teórica que se vem debruçando sobre a motivação das crianças e jovens 

para a prática de desporto e actividade física é o modelo de expectativas-valor, desenvolvi-
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03do por Eccles e colaboradores (14, 15). Este modelo apresenta como postulado nuclear para o 

desenvolvimento das autopercepções o papel socializante dos adultos significativos, nomea-

damente os pais. Especificamente, Eccles defende que as crenças parentais acerca da com-

petência física dos filhos e o valor que atribuem ao desporto podem moldar as escolhas e o es-

forço despendido por estes numa dada actividade. Isso acontece mediante um efeito indirecto 

na percepção de competência dos filhos e no valor relativo das diversas actividades em que 

estes se possam envolver (18, 42). Por outras palavras, como as crianças tendem a interiorizar os 

sistemas de crenças dos pais, a sua percepção de competência e as suas orientações a nível 

de valores podem ser moldadas através de processos de socialização parental. As percepções 

das crianças no domínio específico da competência, em combinação com o valor percebido ou 

a importância de diferentes domínios de realização, explicam os níveis de interesse, esforço e 

persistência demonstrados no desporto e em outros contextos de realização (8).

AS PERCEPÇÕES DE COMPETÊNCIA FÍSICA, O SEXO E A IDADE

No que respeita a diferenças entre sexos nas percepções de competência física em con-

textos de actividade física e desportiva, vários investigadores salientam o facto de, consis-

tentemente, os rapazes revelarem percepções mais elevadas do que as raparigas (7, 44). No 

entanto, uma análise mais aprofundada da literatura revela que não obstante em idades 

mais baixas (i.e., nas crianças) alguns investigadores tenham, de facto, verificado que os 

rapazes geralmente revelam percepções de competência tendencialmente mais elevadas 

do que as raparigas (e.g., 6, 7, 10, 11, 15, 34), outros não encontraram diferenças entre os sexos (e.g., 

24). Já durante a adolescência os dados parecem ser menos confusos, pois as evidências 

apontam mais claramente para diferenças na forma como rapazes e raparigas avaliam a 

sua competência física. De uma forma geral, quanto mais as raparigas encaram determi-

nado desporto como sendo neutro em termos de sexo (i.e., mais apropriado para rapari-

gas), mais elevada é a sua percepção de competência física (15).

Por outro lado, importa sublinhar que o estudo da relação entre as percepções de com-

petência física e a idade exige um rigor suplementar, nomeadamente no que respeita a 

dois aspectos essenciais: o nível de percepção de competência (i.e., a avaliação mais ele-

vada ou reduzida que as pessoas fazem da sua habilidade) e a acuidade da percepção de 

competência (i.e., a discrepância entre a competência percebida e a real). Horn e Weiss 
(25) sustentam que, ao longo dos primeiros anos de escolaridade (mais ou menos entre os

7 e os 12 anos), as crianças passam por um conjunto de alterações desenvolvimentais

no que diz respeito à avaliação e à habilidade (acuidade) com que julgam a qualidade da

sua prestação, as quais tendem a aumentar linearmente ao longo daquele intervalo etário.

Corroborando estas afirmações, diversos estudos sugerem uma certa estabilidade nos ní-

veis de autopercepção de competência entre os 8 e os 14 anos de idade (17, 23), ou até mesmo

incrementos nesses mesmos níveis aquando da transição do 1º ciclo de escolaridade para



o ensino secundário (43). No entanto, a verdade é que a investigação nesta matéria não é

totalmente consensual. Num estudo realizado num contexto de educação física escolar

por Van Wersh, Trew e Turner (37), por exemplo, os autores verificaram um declínio da per-

cepção de competência com a idade. Segundo Horn e Harris (22), esta inconsistência da es-

tabilidade ou instabilidade das autopercepções da competência física durante o 1º ciclo e

ao longo dos restantes anos de escolaridade pode dever-se a diferenças nas amostras em

estudo (e.g., amostras a partir de atletas ou a partir de membros da população em geral),

bem como às referências na avaliação deste parâmetro (e.g., avaliação da autopercepção

de competência em geral, ou no domínio desportivo em particular).

Adicionalmente, a investigação também tem comprovado que as diversas fontes às 

quais as crianças e jovens recorrem para formarem um conceito de competência física 

também se alteram com a idade. Estas fontes incluem as diferenças individuais, a autoa-

valiação, a avaliação parental, a ansiedade pré-competitiva (39), a comparação entre pares 

e semelhantes, variáveis internas (e.g., o esforço, o grau de facilidade de aprendizagem 

de habilidades, a melhoria de habilidades, a atracção para o desporto) (24), ou o feedba-

ck dos treinadores (4, 36). O uso da comparação entre pares como base da autopercepção 

de competência física inicia-se entre os quatro e os sete anos de idade. O seu grau de 

importância vai aumentando de forma estável até por volta dos 12 anos, altura em que 

se torna a mais importante, se não quase a única, fonte de informação de competência 

para muitas crianças. Simultaneamente, o uso de feedbacks provenientes dos pais tem 

tendência a sofrer um declínio entre os oito e os 14 anos, idade a partir da qual não só os 

feedbacks provenientes dos pares, mas também dos treinadores, começam a ganhar uma 

importância crescente (23, 25). Na adolescência propriamente dita, isto é, no intervalo que 

ronda os 13 e os 18 anos, verificam-se muitas alterações na percepção de competência 

física. Embora, como referimos anteriormente, as evidências de um declínio da percepção 

de competência com a idade não sejam inteiramente consistentes, a verdade é que, em 

termos sócio-ambientais, os próprios contextos desportivos se modificam à medida que 

os jovens progridem nas suas carreiras desportivas, fazendo com que os jovens percebam 

que os seus comportamentos e a sua performance já não estão mais (apenas) sob o seu 

controlo. Não obstante, na parte final da infância e nos primeiros anos da idade adulta, 

os jovens parecem adquirir a capacidade para desenvolverem um reportório interno de 

critérios ou padrões de performance. Este reportório é passível de ser utilizado para a ava-

liação da competência das suas habilidades em contextos desportivos (22). Os jovens são, 

assim, capazes de integrar e sintetizar informação relativa à sua habilidade desportiva a 

partir de múltiplas fontes. Para além disso, pelo facto de já serem capazes de dissociarem 

cognitivamente a sua performance pessoal da performance do grupo, mostram-se menos 

dependentes de critérios de grupo, como o binómio vitória/ derrota da equipa, por exemplo, 

para avaliarem a sua competência.
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03AS PERCEPÇÕES DE COMPETÊNCIA FÍSICA REFLECTIDAS

As percepções reflectidas dizem respeito à percepção que alguém tem das crenças de ou-

tra pessoa relativamente ao seu próprio desempenho num determinado domínio (i.e., o que 

pensa que o outro pensa sobre o seu desempenho). Esta temática tem merecido alguma 

atenção por parte dos investigadores nos últimos anos, particularmente desde que alguns 

estudos verificaram a existência de uma relação entre as autopercepções das crianças e 

as percepções dos pais acerca da sua habilidade no domínio desportivo (1, 6, 11).

Um dos primeiros estudos que procuraram examinar as percepções de competência re-

flectidas no contexto desportivo foi desenvolvido por Eccles e Harold (15), os quais verific -

ram que as percepções das crianças acerca das crenças que os seus pais tinham sobre a 

sua (das crianças) participação e sucesso desportivo (i.e., as percepções de competência 

reflectidas) estavam fortemente relacionadas com as autopercepções de competência fí-

sica das crianças. Numa outra investigação, Kimiecik, Horn e Shurin (27) examinaram mais 

extensivamente as relações entre as autopercepções de competência física de crianças, 

as suas percepções reflectidas e os seus níveis de actividade física. Uma das evidências 

que ressaltaram deste estudo foi a associação moderadamente forte entre as crenças das 

crianças e o seu nível de actividade física, com um contributo significativo da percepção 

de competência física. Adicionalmente, encontrou-se uma forte relação entre a percepção 

das crianças acerca das crenças parentais (i.e., percepções de competência reflectidas)

e as suas próprias crenças acerca da actividade física. Finalmente, as crianças que per-

cebiam os seus pais como agentes que valorizavam a aptidão física, registaram maiores 

percepções de competência física. Posteriormente, num estudo efectuado com jovens fu-

tebolistas com idades compreendidas entre os 9 e os 11 anos, Babkes e Weiss (2) verific -

ram que as crianças com elevados níveis de percepção de competência física, para além de 

receberem mais feedbacks positivos dos seus pais, acreditavam que eles tinham elevadas 

crenças acerca da sua competência física. A reforçar estas conclusões, um recente estudo 

desenvolvido por Amorose (1) refere a existência de uma forte relação entre as percepções 

reflectidas das crianças e as suas autopercepções de competência física. Em suma, se a 

percepção da imagem que os outros têm de si for positiva, é provável que as crianças se 

sintam bem com isso e que seja desenvolvida uma percepção de competência positiva. Po-

rém, a relação inversa também se verifica e a percepção de competência da criança sairá 

beliscada no caso de perceber que a imagem que os outros têm de si é negativa.

A PRESENTE INVESTIGAÇÃO 

Actualmente parece ser claro que as percepções de competência física das crianças 

constituem um importante mediador dos comportamentos das crianças no que diz 

respeito à sua actividade física e desportiva  (40). Estas percepções sofrem modifica-

ções de carácter quantitativo e qualitativo ao longo da idade, sendo a sua identificação 



e caracterização importantes para melhor compreender o impacto que exercem sobre 

o desempenho comportamental e desportivo das crianças e jovens.

Um importante agente influenciador das percepções das crianças, no desporto como nou-

tros contextos, são os adultos que as rodeiam. Por um lado, estando os adultos extensiva-

mente envolvidos no domínio desportivo das crianças e jovens, fornecem-lhes uma grande 

quantidade de informação acerca das suas capacidades. Por outro lado, em consequência 

de características cognitivo-desenvolvimentais, as crianças preferem utilizar fontes de feed-

back vindas dos adultos para aferirem das suas capacidades em situações de sucesso (23, 24).

Neste contexto, para compreender melhor a dinâmica da participação de crianças e jo-

vens na prática de actividade física, é importante analisar atentamente a relação entre as 

suas percepções de competência física (autopercepções e percepções reflectidas) e os 

seus níveis de actividade física. A abordagem desta temática encontra fundamento em 

cinco evidências apresentadas por diferentes autores e que vêm acrescentar pertinência 

ao presente estudo (22, 35, 41). Em primeiro lugar, a percepção de competência física parece 

constituir uma forte determinante nos índices de adesão das crianças e jovens à actividade 

física e, consequentemente, nos benefícios que possam advir da sua prática regular. Em 

segundo lugar, as percepções das crianças acerca das crenças e dos comportamentos 

parentais estão fortemente relacionadas com os seus próprios níveis de competência per-

cebida na actividade física. Adicionalmente, as crenças das crianças parecem constituir 

um elemento mediador da relação entre a percepção das crenças parentais e a actividade 

física das crianças. Em quarto lugar, a investigação na temática dos valores, das crenças 

e dos comportamentos dos adolescentes relativamente às suas aspirações ocupacionais 

tem sido escassamente aplicada ao domínio desportivo. Por último, a investigação do com-

portamento das crianças na actividade física, nomeadamente a influência parental sobre 

as suas percepções, tem recebido um grau de atenção desproporcionalmente pequeno em 

relação ao número de praticantes envolvidos no desporto nestas idades e à importância 

desta participação no desenvolvimento psicológico das crianças.

Decorrendo do exposto, o objectivo da presente investigação foi estudar as percepções 

de competência física, encarando-as como agentes potencialmente condicionadores de 

comportamentos no domínio desportivo. Num primeiro momento examinaram-se as au-

topercepções e percepções de competência física reflectidas de crianças e jovens, ana-

lisando-se os dados em função do sexo e da idade. De seguida, foi estudada a relação 

entre essas autopercepções e percepções reflectidas e os níveis de actividade física das 

crianças e jovens, na escola e fora dela. Importa salientar que este estudo faz parte de 

uma investigação mais ampla que procurou caracterizar os hábitos de actividade física e 

desportiva de crianças e jovens portugueses e analisar a influência dos seus pais como um 

factor determinante na sua adesão/ abandono da actividade física ou desportiva.
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03METODOLOGIA

PARTICIPANTES

Participaram neste estudo 398 crianças e jovens (44% do sexo masculino; 56% do sexo 

feminino), com idades compreendidas entre os 9 e os 17 anos (M = 12.5  2.7). Todos os 

sujeitos eram estudantes do 1º e 3º ciclo do sistema público de Ensino Básico (41.5% fre-

quentavam o 4º ano de escolaridade; 58.5% frequentavam o 9º ano de escolaridade), pro-

venientes de escolas do meio rural e urbano da região norte litoral de Portugal.

INSTRUMENTOS

Child’s Perception of Sport Competence (CPSP). Para avaliar as autopercepções de com-

petência física foi utilizada a versão traduzida e adaptada para a língua portuguesa da 

CPSP desenvolvida originalmente por Fredericks e Eccles (19); i.e., a CPSPp (12). Este ins-

trumento compreende cinco itens (e.g., “Como avalias a tua competência para praticar 

desporto?”), respondidos numa escala tipo Likert de 1 (= muito fraca) a 5 (= muito boa), 

correspondendo os valores mais elevados a níveis de percepção de competência mais ele-

vados e os valores mais baixos a níveis de percepção de competência mais baixos. A análi-

se da consistência interna revelou a existência de um valor α  de .86, correpondente a uma 

fiabilidade aceitável (29).

Perceptions Mirroirs des Parents (PMP). Para avaliar as percepções de competência re-

flectidas foi utilizada a versão traduzida e adaptada para a língua portuguesa da PMP de-

senvolvida originalmente por Bois  (5); i.e., a PMPp (13). Este instrumento compreendia duas 

escalas, uma relativa às percepções reflectidas do pai e outra às percepções reflectidas da 

mãe, com três itens cada (e.g., “Na tua opinião, como é que o teu pai avalia a tua competência 

no desporto?”). Os itens eram respondidos numa escala tipo Likert de 1 (= muito fraca) a 5 (= 

muito boa), correspondendo os valores mais elevados a níveis de percepção de competência 

reflectida mais elevados e os valores mais baixos a níveis de percepção de competência re-

flectida mais baixos. A análise da consistência interna revelou valores elevados para as duas 

escalas (αPC reflectida pai = .88; αPC reflectida mãe = .89).

Actividade Física. O questionário que avaliava a frequência de prática de actividade física 

foi desenvolvido especificamente para este estudo e questionava os sujeitos quanto aos 

seus hábitos de actividade física em dois contextos diferentes, “a escola” e “fora da escola”. 

O primeiro contexto foi dividido em duas tipologias: “recreios e tempos livres” e “desporto 

escolar/ actividades de enriquecimento curricular” (DE/ AEC). No contexto “fora da esco-

la”, os sujeitos respondiam relativamente a três tipologias: “prática desportiva em clubes 

ou associações”, “esforços físicos” (e.g., andar, trabalhar, realizar tarefas domésticas), e 

“outras actividades” (e.g., andar de bicicleta, correr, saltar à corda). Para cada um destes 



contextos e respectivas tipologias, os sujeitos deviam indicar a frequência de prática (nun-

ca, 1 a 3 vezes por mês, 1 vez por semana, 2 a 3 vezes por semana, 4 a 5 vezes por semana, 

6 a 7 vezes por semana).

Dados demográficos. Os participantes foram questionados quanto a alguns dados bio-

gráficos (e.g., sexo, idade, nível de escolaridade)

PROCEDIMENTOS 

Antes de proceder à aplicação dos questionários, foi realizado um pré-teste com as crian-

ças do 4º ano de escolaridade, no sentido de aferir possíveis dificuldades de compreensão 

e preenchimento. Este processo resultou na simplificação de algumas questões, de modo 

a tornar o preenchimento do questionário mais fácil e compreensível.

O tratamento estatístico dos dados foi efectuado no software informático SPSS (versão 

17.0). Na descrição dos dados foram usadas as estatísticas descritivas de frequência, per-

centagem, média e desvio-padrão. O teste t (amostras independentes) foi utilizado para ex-

plorar diferenças nas percepções de competência física em função do sexo e da idade. Por 

último, recorreu-se ao teste do qui-quadrado (χ2) para explorar relações entre os hábitos 

de actividade física e as percepções de competência física (autopercepções e percepções 

reflectidas). Especificamente, procurou-se analisar a relação entre níveis de actividade físi-

ca dos sujeitos e percepções de competência física reduzidas e elevadas. Estes dois grupos 

foram formados com base na média grupal de cada variável, à qual foi subtraído ou adicio-

nado o respectivo valor de desvio-padrão. A partir dos valores obtidos, foram criados dois 

grupos que, posteriormente, foram comparados entre si: um grupo de sujeitos cuja média 

individual os remetia para o extremo inferior da variável em questão, e um outro grupo cuja 

média individual os colocava no extremo superior. No que respeita à actividade física, foram 

constituídos quatro grupos com níveis distintos de prática: (a) ausência de prática (nunca); 

(b) prática reduzida (1 a 3 vezes por mês e 1 vez por semana); (c) prática frequente (2 a 3

vezes por semana); e (d) prática muito frequente (4 a 5 vezes por semana e 6 a 7 vezes por

semana). O nível de significância foi estabelecido em 5% (30).

RESULTADOS

ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS

No quadro 1 são apresentadas as estatísticas descritivas das variáveis envolvidas no estu-

do para a totalidade dos sujeitos.
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03QUADRO 1 — Percepções de competência física da amostra global.

M DP MÍNIMO MÁXIMO

Percepção de competência 3.73 0.70 1 5

Percepção de competência reflectida do pai 3.72 0.86 1 5

Percepção de competência reflectida da mãe 3.76 0.87 1 5

AUTOPERCEPÇÕES DE COMPETÊNCIA FÍSICA 

EM FUNÇÃO DO SEXO E DA IDADE

Quando se compararam as percepções de competência física em função do sexo, constatou-

-se que os rapazes se percebiam como fisicamente mais competentes do que as raparigas,

apresentando também percepções reflectidas (pai e mãe) significativamente mais elevadas.

Adicionalmente, as autopercepções e as percepções reflectidas (pai e mãe) das crianças

(4º ano de escolaridade) eram superiores às dos jovens (9º ano de escolaridade) (Quadro 2).

QUADRO 2 — Diferenças nas percepções de competência física em função do sexo 
e da idade.

RAPAZES RAPARIGAS
TESTE T

M DP M DP

Percepção de competência 3.96 0.74 3.56 0.62 t = 5.80; p  < .01

Percepção de competência 
reflectida do pai

3.92 0.80 3.57 0.88 t = 4.08; p < .01

Percepção de competência 
reflectida da mãe

3.93 0.82 3.63 0.89 t = 3.43; p < .01

4º ANO 9º ANO
TESTE T

M DP M DP

Percepção de competência 3.89 0.68 3.62 0.70 t = 3.81; p < .01

Percepção de competência 
reflectida do pai

4.12 0.74 3.43 0.82 t = 8.45; p < .01

Percepção de competência 
reflectida da mãe

4.17 0.76 3.47 0.83 t = 8.52; p < .01



RELAÇÃO ENTRE AS PERCEPÇÕES DE COMPETÊNCIA 

FÍSICA E A ACTIVIDADE FÍSICA

No quadro 3 é apresentada a análise da relação entre as percepções de competência física 

(autopercepções e percepções reflectidas) e os níveis de actividade física em contexto es-

colar (i.e., "recreio e tempos livres" e "DE/ AEC").

QUADRO 3 — Diferenças nos níveis de actividade física na Escola em função das 
percepções de competência física.

PERCEPÇÃO DE 
COMPETÊNCIA

PERCEPÇÃO DE 
COMPETÊNCIA 

REFLECTIDA DO PAI

PERCEPÇÃO DE 
COMPETÊNCIA 

REFLECTIDA DA MÃE

BAIXA
(%)

ELEVADA 
(%)

BAIXA
(%)

ELEVADA 
(%)

BAIXA
(%)

ELEVADA
(%)

RECREIOS E TEMPOS LIVRES

ausência de prática 8 7 7 8 7 8

prática reduzida 44 24 47 19 48 20

prática frequente 29 29 27 31 26 32

prática muito frequente 19 41 19 43 20 40

χ2
(3) = 26.64; p < .001 χ2

(3)  = 37.96; p < .001 χ2
(3)  = 35.07; p < .001

DE/ AEC

ausência de prática 7 8 30 16 29 17

prática reduzida 48 20 33 32 34 32

prática frequente 26 32 36 44 37 43

prática muito frequente 20 40 1 8 1 8

χ2
(3)  = 8.18; p = .04 χ2

(3)  = 15.59; p = .01 χ2
(3)  = 11.92; p = .01

Nota: valores sublinhados a negrito referem-se aos resíduos ajustados estandardizados que em módulo eram 
superiores a 1.96 (30).

Os resultados demonstraram a existência de uma relação significativa entre as autopercepções 

e as percepções de competência física reflectidas e a frequência de prática de actividade física.

De uma forma geral, o número de crianças e de jovens com autopercepções ou per-

cepções de competência física reflectidas elevadas que praticavam desporto muito fre-

quentemente era muito semelhante. Paralelamente, existia um número consideravelmen-

te elevado de alunos com baixas autopercepções ou baixas percepções de competência 

física reflectidas que reportaram não praticar actividade física (no caso do DE/ AEC) ou 

realizarem-na de forma muito pouco frequente. 
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Mais especificamente, a análise dos resíduos ajustados estandardizados na tipologia 

"recreio e tempos livres" demonstrou que, naqueles que reportaram uma prática reduzida, 

havia mais crianças e jovens com baixas autopercepções de competência física do que as 

esperadas sob a hipótese de independência e, simultaneamente, menos sujeitos com ele-

vadas autopercepções de competência física do que o esperado. Este padrão de resultados 

manteve-se para as percepções de competência física reflectidas dos seus pais e das suas 

mães. Adicionalmente, para os alunos que relataram níveis de prática de actividade física 

muito frequente nos recreios e tempos livres, aqueles com percepções de competência 

física elevadas (quer ao nível das suas autopercepções, quer no respeitante às percepções 

reflectidas dos seus pais) eram mais do que os esperados, ao invés do verificado para os 

que tinham baixas percepções de competência, que eram menos do que os esperados.

Por outro lado, a análise dos resíduos ajustados estandardizados revelou ainda a exis-

tência de um número mais elevado do que o esperado de alunos com baixas percepções 

de competência física (autopercepções e percepções reflectidas dos seus pais) que não 

estavam envolvidos no DE/ AEC. Ao contrário, esperava-se que houvesse mais crianças e 

jovens com elevadas percepções de competência que não praticassem DE/ AEC. Ainda nos 

resultados referentes a este contexto de prática, foi possível verificar que, entre os alunos 

que praticavam DE/ AEC muito frequentemente, havia mais crianças e jovens com eleva-

das percepções de autopercepções de competência reflectida, quer relativamente ao pai, 

quer no respeitante à mãe, do que as esperadas sob a hipótese de independência

A análise da relação entre as percepções de competência física e a prática de actividade 

física fora da escola, apresentada no Quadro 4, revelou uma relação de dependência em 

duas das três tipologias analisadas, designadamente na “prática desportiva organizada” 

e na realização de “outras actividades”. Em ambos os casos, percepções de competência 

mais elevadas estavam associadas a uma prática mais frequente de actividade física.

O estudo através dos resíduos ajustados estandardizados revelou que, quer nas crian-

ças e jovens que não praticavam desporto fora da escola, quer nas que o faziam pouco 

frequentemente, havia mais alunos com baixas autopercepções de competência ou com 

baixas percepções de competência reflectidas do que os esperados sob a hipótese da in-

dependência. Em oposição, esperava-se que houvesse mais sujeitos com elevadas per-

cepções de competência que não praticassem desporto ou o fizessem de forma pouco fre-

quente. Para aqueles com uma prática frequente, os que consideravam que as suas mães 

os viam como muito competentes eram mais do que os esperados, ocorrendo o inverso nos 

que acreditavam que a opinião das suas mães sobre a sua competência era baixa, situação 

na qual se esperava um número maior do que o observado. Finalmente, no que respeita 

aos que praticavam desporto muito frequentemente, havia mais crianças e jovens com 

elevadas percepções de competência (autopercepções e percepções reflectidas) e menos 

com baixas percepções de competência do que os esperados.
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QUADRO 4 — Diferenças nos níveis de actividade física fora da Escola em função 
das percepções de competência física.

PERCEPÇÃO DE 
COMPETÊNCIA

PERCEPÇÃO DE 
COMPETÊNCIA 

REFLECTIDA DO PAI

PERCEPÇÃO DE 
COMPETÊNCIA 

REFLECTIDA DA MÃE

BAIXA
(%)

ELEVADA 
(%)

BAIXA
(%)

ELEVADA 
(%)

BAIXA
(%)

ELEVADA
(%)

PRÁTICA DESPORTIVA

ausência de prática 20 7 18 8 18 8

prática reduzida 35 20 34 20 36 19

prática frequente 35 41 35 42 33 43

prática muito frequente 10 33 14 30 14 30

χ2
(3) = 44.51; p < .01 χ2

(3)  = 26.85; p < .01 χ2
(3)  = 29.65; p < .01

ESFORÇOS FÍSICOS

ausência de prática 3 7 3 7 3 7

prática reduzida 29 28 32 25 29 28

prática frequente 31 31 27 34 28 33

prática muito frequente 37 35 38 34 41 32

χ2
(3)  = 2.80; p = .42 χ2

(3)  = 6.53; p = .09 χ2
(3)  = 7.08; p = .07

OUTRAS ACTIVIDADES

ausência de prática 4 3 5 3 4 3

prática reduzida 48 28 44 30 44 32

prática frequente 28 39 33 35 32 36

prática muito frequente 20 30 19 32 20 30

χ2
(3)  = 18.94; p < .01 χ2

(3)  = 12.93; p = .05 χ2
(3)  = 7.96; p = .05

Nota: valores sublinhados a negrito referem-se aos resíduos ajustados estandardizados que em módulo eram 
superiores a 1.96 (30).

No que respeita às “outras actividades”, verificou-se um número mais elevado do que o 

esperado de crianças e jovens com uma prática reduzida que exibiam baixas percepções 

de competência física, quer ao nível das suas autopercepções, quer no que concerne às 

percepções reflectidas pelos seus pais. Adicionalmente, naqueles que reportaram uma 

prática muito frequente, havia menos sujeitos com baixas autopercepções de competência 

física e percepções reflectidas do que o esperado, sendo também de esperar que o número 

daqueles com elevadas percepções fosse bastante inferior ao observado.
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

O objectivo da presente investigação era, num primeiro momento, estudar as percepções 

que as crianças e jovens possuíam relativamente a si próprias no domínio físico, bem como 

as percepções de competência física reflectidas pelo pai e pela mãe, analisando os dados 

em função do sexo e da idade. Posteriormente, foi estudada a relação entre essas percep-

ções e os níveis de actividade física das crianças e jovens, dentro e fora da escola.

De uma forma geral, verificámos que as crianças e os jovens participantes nesta inves-

tigação se autopercepcionavam como competentes em termos físicos, tendo também sido 

possível verificar que as autopercepções dos rapazes eram superiores às raparigas. Estes 

dados vão ao encontro de outros estudos realizados anteriormente com crianças (6, 16, 26, 31).

Relativamente à idade, também foram encontradas diferenças nas autopercepções de 

competência física nos dois anos de escolaridade analisados, tendo os jovens (9º ano) exi-

bido autopercepções de competência física mais baixas do que as crianças (4º ano). Isto 

poderá sugerir um declínio deste parâmetro de percepção com a idade. Possíveis expli-

cações para estes resultados poderão estar relacionadas com o facto de, em termos ma-

turacionais, muitas alterações de carácter físico, designadamente no tamanho, forma e 

composição corporal, acontecerem precisamente no final da infância e no início da adoles-

cência. Contudo, importa relembrar que, não obstante resultados semelhantes terem sido 

encontrados em estudos anteriores (26, 28, 37), há uma certa inconsistência nos resultados 

das investigações que relacionam as autopercepções de competência e a idade, pelo que 

são necessárias mais investigações que confirmem estes result dos.

Adicionalmente, a forte relação encontrada entre níveis mais elevados de prática de ac-

tividade física (i.e., frequente e muito frequente) e autopercepções de competência física 

mais positivas, quer na escola (“recreios e tempos livres” e “DE/ AEC”) quer fora da escola 

(“prática desportiva organizada” e “outras actividades”), é consistente com resultados de 

estudos anteriores que mostraram que autopercepções de competência física elevadas 

em crianças eram um factor condicionante dos seus níveis de actividade física (e.g., 3, 27). Os 

resultados do presente estudo vêm, assim, reforçar a importância da percepção de com-

petência como um factor que afecta a performance e o comportamento das crianças no 

desporto e em situações do quotidiano (22).

Quanto às percepções de competência física reflectidas do pai e da mãe, o facto de, tal 

como nas autopercepções, os rapazes e as crianças exibirem valores mais elevados que as 

raparigas e os jovens, respectivamente, sugere que ambos os tipos de percepções poderão 

estar relacionadas. Os resultados obtidos vão assim de encontro das conclusões de um 

estudo de Amorose (1), em que as percepções de competência reflectidas se confirmaram

como um factor condicionante das autopercepções de competências dos atletas.
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No que concerne à relação entre as percepções reflectidas e os níveis de actividade 

física das crianças e jovens, verificou-se que os sujeitos que percepcionavam que os seus 

pais os viam como muito competentes fisicamente praticavam actividade física com maior 

frequência do que aqueles cujas percepções reflectidas eram baixas. Estes dados são con-

sistentes com as conclusões de outros estudos realizados neste domínio (6, 27). 

Todavia, o facto de os resultados terem sido muito semelhantes para a percepção do pai 

e da mãe contraria conclusões de estudos anteriores, nos quais se verificou que os proge-

nitores revelavam diferentes padrões de influência sobre os filhos. Em investigações de 

Amorose (1) e Bois, Sarrazin, Brustad, Trouilloud e Cury (6), por exemplo, os autores consta-

taram que, comparativamente às mães, treinadores e colegas, a influência do pai não era 

estatisticamente significativa. No presente estudo, esta semelhança nas percepções dos 

sujeitos relativamente à avaliação que ambos os pais tinham da sua competência física 

poderá explicar-se por um envolvimento semelhante, por parte dos dois progenitores, nas 

experiências desportivas dos filhos (e.g., transpo tes, assistência aos treinos e aos jogos).

Em termos práticos, os resultados desta investigação sugerem ser de capital impor-

tância implementar algumas medidas estratégicas, uma vez que, como foi anterior-

mente referido, as crianças com elevados níveis de percepção de competência física 

provavelmente manterão mais os seus níveis de participação na actividade física, sen-

do mais persistentes, mesmo após experiências de fracasso (22). Nessa medida, consi-

derando a forte relação encontrada entre as percepções reflectidas dos pais e os níveis 

de prática de actividade física dos filhos, será importante desenvolver, quer no próprio 

núcleo familiar, quer a nível de instituições externas aos limites da família, acções de 

sensibilização para posturas e comportamentos que visem uma frequente estimulação 

e consequente reforço da autoestima das crianças e jovens. Recorde-se que esta au-

toestima deriva, em grande medida, da transmissão de percepções positivas por parte 

dos pais quanto à competência física dos seus filhos.

Adicionalmente, importa que, designadamente nas aulas de educação física e treinos, 

sejam adoptadas estratégias e formas de actuação (por parte de professores e treina-

dores) que visem permitir à população estudantil, especialmente aos jovens, e particu-

larmente às raparigas, o desenvolvimento de percepções de competência física mais 

positivas. Numa lógica de contexto escolar seria então pertinente envolver a classe do-

cente (professores e educadores) e não docente (assistentes operacionais), numa estrei-

ta colaboração com instituições de ensino superior que se debruçam sobre estas linhas 

de investigação, bem como centros de formação específica, no sentido de implementar 

acções de sensibilização e de formação especializada nestas questões psicológicas. O 

objectivo último seria criar, desenvolver e aprimorar medidas e técnicas de actuação que, 

devidamente estruturadas e articuladas, visariam reduzir as discrepâncias existentes 
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entre sexos e idades ao nível das autopercepções de competência física. Deste modo, 

seria possível contribuir para captar e incentivar as populações mais jovens a adquiri-

rem hábitos de vida saudáveis que passem, entre outros aspectos, pela adopção de uma 

cultura de prática regular de actividade física. Adicionalmente, as referidas acções deve-

riam permitir, àqueles que já nutrem este tipo de hábitos, a oportunidade de os consolidar 

no tempo, ao longo da idade adulta.
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ABSTRACT

For the smoothing process it is necessary to select a window to be used during the sig-

nal processing (window length, and the window type). This selection can influence the 

results in a biological phenomenon like electromechanical delay (EMD)? This study aims 

to analyze the influence of the smoothing processing on the quantification of an EMD. 

EMG data from 480 cycles of pedaling were collected from three muscles distributed 

in four different cadences. Six cyclists and six triathletes, took part of the experiment. 

Kinematics and kinetics data were collected at the same time as EMG data. The results 

showed that difference concerned the highest cadences of 90 and 105 rpm, the larg-

est window size of 450 ms, and the rectangular window type. Difference between sizes 

also occurred in the highest cadences, 90 and 105 rpm, only in rectangular type, when 

compared small sizes with larger sizes. When analyzing the influence of smoothing pro-

cessing on the quantification of EMD, results indicate that signal processed with larger 

windows lengths and rectangular type differed from the others in the higher cadences. 

This result suggests that researchers should choose lengths of up to 350 ms and ham-

ming or triangular types when smoothing EMG data.

https://doi.org/10.5628/rpcd.12.01.60



04Suavizando os sinais EMG: 

Implicações sobre o cálculo 

da defasagem eletromecânica.

RESUMO

Para o processo de suavização do sinal EMG é necessário selecionar 

uma janela a ser utilizada durante o processamento (tamanho da janela 

e o tipo de janela). Pode esta seleção influenciar os resultados de um 

fenómeno biológico como o atraso eletromecânico (EMD). Este estudo 

tem como objetivo analisar a influência do processamento de suaviza-

ção no cálculo do EMD. Foram coletados dados de EMG de 480 ciclos de 

pedalada de três músculos distribuídos em quatro cadências diferentes. 

Seis ciclistas e seis triatletas participaram do experimento. Dados de ci-

nemática e cinética foram coletados ao mesmo tempo, bem como dados 

EMG. Os resultados mostraram que a diferença ocorre nas cadências 

mais altas (90 e 105 rpm), no maior tamanho de janela de 450ms e no 

tipo de janela retangular. Diferenças entre os tamanhos também ocor-

reram nas cadências mais altas, 90 e 105 rpm, apenas no tipo retangu-

lar, quando comparado com os tamanhos. Ao analisar a influência do 

processamento na quantificação da EMD, os resultados indicam que o 

sinal processado com tamanhos de janelas grandes e no tipo retangular 

diferiu dos demais nas cadências mais elevadas. Este resultado sugere 

que os pesquisadores devem escolher comprimentos de até 350ms e 

Hamming ou tipos triangulares para suavização dos dados EMG.

PALAVRAS CHAVE: 

Valor RMS. Tamanho de janela. Tipo de janela.
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INTRODUCTION

Surface electromyography (EMG) signals represents the sum of action potentials gener-

ated by active motor units (2,16), being an interferential signal of random characteristics (10), 

the EMG can be evaluated, in the time domain, by two main methods: 1) finding a single 

value that will represent the amount of signal, classically an RMS value or an integral 

value; or 2) processing the signal using smoothing or enveloping procedures in order to ob-

tain a new curve that will better represent the characteristics of the signal. Using a single 

value to represent an event is usually used in cases when the analysis is made considering 

the magnitude of the electric signal of an event and statistical comparisons are being per-

formed. The use of smoothing procedures that will result in a signal in time is interesting 

when analysis such as the variation in a signal throughout an event is necessary. 

For the smoothing process it is necessary to select a window to be used during the sig-

nal processing. This window is essentially characterized by two factors: 1) the number of 

points, known as the window length, corresponding to the length of the signal to be pro-

cessed in each step, and 2) the weight value attributed to each point in the window, known 

as the window type. Once the window’s length and type are defined, a representative value 

for each window can be calculated. The signal will then be represented by all the calcu-

lated values, forming a new smoothed curve.

However, the definition of the window type and length is usually guided by the subjective 

experience of the researcher (7). There are a huge number of window types that are used 

in the literature, such as Hamming, Hanning, Rectangular or Triangular. According to the 

window type chosen, results will be different, for example, when considering the instant of 

onset/ offset, the peak position and even the signal’s magnitude. At the same time, while 

D’Alessio and Conforto (7) used window lengths between 10 and 150 ms, there are studies 

that used window lengths of 200 ms (1, 9) 400 ms (6) or even 500 ms (8, 18). Depending on the 

windows size and type chosen, the changes may be easily identified in the curves gener-

ated by the smoothing process, as may be observed in Figure 1. 

The influence of window length on the calculus of maximum voluntary contraction (MVC) 

value has been considered in literature. McLean et. al (15), tested how different window 

lengths would affect several aspects of EMG, including the MVC values,  and considered 

that window length is an important factor when calculating RMS values. Mathiassen et al. 
(14), wrote a review about normalization of EMG amplitude using the superior trapezium 

muscle. In the review they found window lengths used for MVC ranged from 10 to 150 ms 

and the smaller lengths resulted in values 10 to 15% higher than the larger lengths.

Though the variation in the results caused by smoothing is perceptible (12), the effects on 

the variables calculated using information obtained a resultant smoothed curve is unclear. 

In practice, the question may be whether the variables obtained from a smoothed curve will 
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04significant y alter the interpretation of a neuromuscular phenomenon, such as electrome-

chanical delay (EMD). EMD is defined as the time that exists between the onset of the muscle 

electric activity (EMG) and the development of force (5). This temporal variation between 

electric stimulus and force production may be attributed to the physiological mechanisms 

of muscle contraction, such as the propagation of the action potential or the elastic compo-

nents of the (11). Regardless of the mechanisms that define the EMD, in order to calculate the 

time difference between both events, it is necessary to find the specific onset moment or 

the moment of peak occurrence in each event’s curve. Therefore, an important question to 

be considered is whether the mathematical procedure (smoothing) change EMD biological 

phenomena? In order to answer this question this study aims to analyze the influence of the 

smoothing processing on the quantification of electromechanical delay.

FIGURE  1 — Influence of smoothing on an EMG signal. 2000 samples equals 1 
second. Left side: Rectangular windows with two different lengths (50 ms in 
black, 400 ms in gray). Right side: 350 ms windows using two different types 
(hamming in black, rectangular in gray).

MATERIALS AND METHODS

EMG data from 480 cycles of pedaling were collected from three muscles distributed in 

four different cadences (60, 75, 90 and 105 rpm) in randomized order. Twelve athletes, six 

cyclist (25.1  7.6 years) and six triathletes (27.5  9.2 years), took part of the experiment. 

For data acquisition an ergometer (Cardio2 bicycle, Medical Graphics Corp., St. Louis, 

USA), which was adapted with competitive clip pedals, handlebars and saddle was used. 

EMG data was collected from the right lower limb with an EMG system (Bortec Electron-

ics Inc., Calgary, Canada) and surface electrodes (Ag/ AgCl; 2.2 cm apart) in bipolar con-

figuration with frequency of 1818Hz per channel (11 channels in 20 kHz), as suggested 



by the International Society of Electromyography and Kinesiology. After skin was shaved, 

abraded and cleaned, electrodes were positioned aligned to the muscle fibers, on the bel-

lies of the muscles Gluteus Maximus (GM), Rectus Femoris (RF) and Vastus Lateralis (VL). 

Reference electrode was positioned over the medial anterior face of tibia.

Kinematics and kinetics data were collected at the same time as EMG data. The kinematic 

data were acquired using Peak 5.3 system. A Pulnix camera (Peak Performance Technolo-

gies Inc., Englewood, USA) 120Hz was positioned in the sagital plane in order to record a 

reflective point positioned in the pedal center. The crank angles were calculated from kin-

ematics records and used to divide the pedaling cycles, where the beginning of each cycle 

was considered when the crank was in vertical position (top position) at zero degree. 

Measurements of normal (Fy) and tangential (Fx) force direction components were pos-

sible by the use of a strain gauges instrumented platform-pedal (4) throughout pedaling in 

a frequency of 1818 Hz. Force signals were processed with Butterworth low-pass digital 

filte , with a cutoff frequency of 10 Hz, according to residual criteria (21). A resulting curve 

force (FR) was calculated by equation 1.

22
yXR FFF += (1) 

EQUATION 1

The EMG data was filtered with a Butterworth digital band-pass filter (20-600Hz). The 

smoothed curve was calculated using a mobile window process, with three windows types 

(Rectangular, Hamming and Triangular) and five window lengths (50, 150, 250, 350 and 450). 

EMD was quantified by cross correlations procedure, which searches the highest cor-

relation between force and EMG curves (19), according to equation 2:
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EQUATION 2

where:
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04Rxy (τ) is the cross correlation function between EMG and force curves in a given period 

of temporal shifting (τ); 

T is time duration of force and EMG curves; 

x and y are EMG and force curves, respectively; 

Rxx and Ryy represent maximum values of the respective auto-correlates of EMG and 

force curves defined at τ=0,000

STATISTICAL ANALYSIS

In order to test the influence of different EMG signals processing (windows type and 

lengths) and cadences on EMD multiples three factors ANOVA was used (one for each 

muscle), using Bonferroni and Dunnett’s post hoc, depending on samples homogeneity. 

Significance level was p<0.05

RESULTS

Data from muscles Gluteus Maximus, Rectus Femoris and Vastus Lateralis are presented 

on Table 1. The values from EMD’s (Mean±SD) values from different EMG signal process-

ing, analyzing the influence of different window types and size in different cadences are 

presented. No interaction between variables was found.

Mainly differences were found in the highest cadences of 90 and 105 rpm, the largest 

window size of 450 ms, and the Rectangular window type. Difference between sizes also 

occurred in the highest cadences, 90 and 105 rpm, only in rectangular type, when com-

pared small sizes with larger sizes.



TABLE 1 — Different letters represent difference between window length for a 
same cadence within the same muscle.

Size Type

GLUTEUS VASTUS RECTUS

60 75 90 105 60 75 90 105 60 75 90 105

M 
SD

 M 
SD

 M 
SD

M 
SD

M 
SD

M 
SD

M 
SD

M 
SD

M 
SD

M 
SD

M 
SD

M 
SD

50

R 56.6
16.9

72.0
13.4

91.4
16.6

a
107.8
20.2

a
130.7
20.9

131.1
14.9

133.1
16.5

a
126.9
25.5

a
214.2
40.1

209.4
34.9

194.1
22.1

a
189.3
18.2

a

H 57.5
33.4

72.2
11.7

91.1
16.6

107.7
20.6

130.8
20.1

131.4
14.2

134.0
16.1

122.3
22.4

204.2
47.7

209.0
37.0

194.4
22.9

188.3
19.8

T 57.4
33.3

72.2
11.8

91.1
16.7

107.7
20.5

130.9
20.0

131.4
14.2

133.9
16.1

127.0
26.0

211.2
41.1

209.1
36.9

194.4
22.9

188.4
19.7

150

R 52.9
±24.7

71.4
±21.6

91.5
±15.7

a
110.0
±20.3

a
127.3
±26.5

125.6
±19.0

126.4
±17.4

ab
124.6
±26.9

a
214.0
±36.3

207.0
±24.9

191.0
±19.0

a
185.9
±180

a

H 55.2
±29.3

72.8
±15.8

91.5
±16.3

108.5
±19.8

130.4
±22.9

130.0
±16.3

131.3
±16.8

126.1
±25.3

214.5
±39.2

210.4
±31.1

193.3
±20.9

188.4
±18.5

T 55.0
±29.1

72.7
±16.1

91.5
±16.3

108.5
±19.8

130.3
±23.1

129.8
±16.5

131.1
±16.8

126.0
±25.4

214.5
±39.0

210.4
±30.7

193.2
±20.8

188.3
±18.5

250

R 48.8
±18.1

64.7
±26.1

86.5
±16.4

a
111.1
±24.9

a
118.9
±27.7

115.4
±22.7

115.9
±18.9

ab
118.9
±31.9

a
211.6
±32.5

199.8
±23.6

183.8
±20.5

a
177.6
±25.0

ab

H 53.0
±25.3

71.7
±19.5

91.1
±15.9

109.4
±19.9

128.2
±25.2

126.7
±18.2

127.4
±17.3

124.6
±26.2

213.9
±36.9

207.8
±25.2

191.5
±19.4

187.2
±17.8

T 52.8
±24.8

71.5
±19.7

90.8
±15.8

109.4
±20.0

127.7
±25.2

126.3
±18.3

127.0
±17.3

124.4
±26.3

213.9
±36.7

207.5
±24.9

191.2
±19.4

187.0
±18.0



67  —  RPCD 12 (1)

TABLE 1 — Different letters represent difference between window length for a 
same cadence within the same muscle.

Size Type

GLUTEUS VASTUS RECTUS

60 75 90 105  60  75  90  105  60  75  90  105

M 
SD

M 
SD

M 
SD

M 
SD

 M 
SD

 M 
SD

 M 
SD

 M 
SD

 M 
SD

 M 
SD

 M 
SD

 M 
SD

50

R 56.6
16.9

72.0
13.4

91.4
16.6

a
107.8
20.2

a
130.7
20.9

131.1
14.9

133.1
16.5

a
126.9
25.5

a
214.2
40.1

209.4
34.9

194.1
22.1

a
189.3
18.2

a

H 57.5
33.4

72.2
11.7

91.1
16.6

107.7
20.6

130.8
20.1

131.4
14.2

134.0
16.1

122.3
22.4

204.2
47.7

209.0
37.0

194.4
22.9

188.3
19.8

T 57.4
33.3

72.2
11.8

91.1
16.7

107.7
20.5

130.9
20.0

131.4
14.2

133.9
16.1

127.0
26.0

211.2
41.1

209.1
36.9

194.4
22.9

188.4
19.7

150

R 52.9
±24.7

71.4
±21.6

91.5
±15.7

a
110.0
±20.3

a
127.3
±26.5

125.6
±19.0

126.4
±17.4

ab
124.6
±26.9

a
214.0
±36.3

207.0
±24.9

191.0
±19.0

a
185.9
±180

a

H 55.2
±29.3

72.8
±15.8

91.5
±16.3

108.5
±19.8

130.4
±22.9

130.0
±16.3

131.3
±16.8

126.1
±25.3

214.5
±39.2

210.4
±31.1

193.3
±20.9

188.4
±18.5

T 55.0
±29.1

72.7
±16.1

91.5
±16.3

108.5
±19.8

130.3
±23.1

129.8
±16.5

131.1
±16.8

126.0
±25.4

214.5
±39.0

210.4
±30.7

193.2
±20.8

188.3
±18.5

250

R 48.8
±18.1

64.7
±26.1

86.5
±16.4

a
111.1
±24.9

a
118.9
±27.7

115.4
±22.7

115.9
±18.9

ab
118.9
±31.9

a
211.6
±32.5

199.8
±23.6

183.8
±20.5

a
177.6
±25.0

ab

H 53.0
±25.3

71.7
±19.5

91.1
±15.9

109.4
±19.9

128.2
±25.2

126.7
±18.2

127.4
±17.3

124.6
±26.2

213.9
±36.9

207.8
±25.2

191.5
±19.4

187.2
±17.8

T 52.8
±24.8

71.5
±19.7

90.8
±15.8

109.4
±20.0

127.7
±25.2

126.3
±18.3

127.0
±17.3

124.4
±26.3

213.9
±36.7

207.5
±24.9

191.2
±19.4

187.0
±18.0
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Size Type

GLUTEUS VASTUS RECTUS

60 75 90 105 60 75 90 105 60 75 90 105

M 
SD

 M 
SD

 M 
SD

M 
SD

M 
SD

M 
SD

M 
SD

M 
SD

M 
SD

M 
SD

M 
SD

M 
SD

350

R
46.2
±17.6

53.4
±30.6

70.7
±24.2

ab
98.2

±34.5
a

108.7
±28.0

102.7
±26.8

96.7
±29.6

bc
106.3
±36.8

ab
207.4
±32.0

191.8
±23.5

170.0
±24.2

ab
169.6
±26.7

ab

H
51.4

±21.6
68.5

±21.9
89.1

±15.7
109.6
±20.6

124.7
±26.3

122.2
±20.3

122.8
±17.5

122.5
±27.4

212.8
±34.9

204.4
±23.3

188.5
±19.2

185.2
±17.6

T
51.0

±21.0
67.9

±21.9
88.5

±15.7
109.5
±20.8

124.2
±26.0

121.5
±20.5

122.2
±17.5

121.2
±28.9

212.8
±34.7

204.0
±23.1

187.9
±19.3

188.4
±15.9

450 *

R
41.1
±17.9

43.4
±30.9

46.7
±25.8

b
64.5

±33.0
b

95.7
±27.6

86.1
±29.4

75.2
±30.2

c
70.1

±39.1
b

169.6
±26.7

173.6
±20.5

149.3
±27.3

b
144.2
±24.7

b

H
48.7

±17.9
64.7

±24.0
86.0

±16.2
108.1
±21.4

120.5
±26.8

117.0
±22.1

117.4
±17.9

118.5
±29.7

211.2
±33.3

200.5
±23.0

184.3
±19.7

182.1
±17.6

T
48.2
±17.6

63.8
±23.8

84.9
±16.4

106.5
±22.1

119.8
±26.4

116.1
±22.3

116.5
±17.8

117.6
±29.6

211.1
±33.2

199.9
±22.9

183.4
±19.9

184.7
±16.9

* in 450 ms window length, rectangular window type was different from hamming and triangular on 90 and 105 rpm for 
all muscles.
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DISCUSSION

Based on the results from muscles vastus lateralis, gluteus maximum and rectus femoris 

in different cadences, electromyographic signal processing affected in a limited way the 

EMD calculus in cycling, when considering smoothing with different window types and 

window lengths.

The objective of electromyographic signal smoothing process is to highlight the signals 

main spectral characteristics, such as the moment of peak, peak-to-peak distance, and 

onset/ offset (10) which is, in some analysis, an essential step on EMG data processing. 

In this study, Rectus Femoris EMD varied between 144.2 and 214.5ms. In the literature, 

EMD’s of 67  25ms were found when pedalling at a cadence of 60 rpm (17). In another 

study, values between 93 and 125ms are reported during voluntary knee extension (20). 

Gluteus Maximus EMD in this study varied between 41.1 and 111.1ms. In the same study 

by Prilutsky (17), EMD values for Gluteus Maximus found were 121±112ms. For Vastus Lat-

eralis muscle, this study found EMD between 75.2 and 134ms, while in the literature, dur-

ing isometric contractions, values between 41 and 118ms are reported (20). 

In the review by Mathiassen et al. (14), windows lengths ranged from 10 to 150ms, and 

the MVC’s highest values were found in the smaller windows lengths. Although the pre-

sent study used larger windows lengths, the EMD values obtained in 50ms windows were 

significant y higher than those found in 450ms windows in the rectangular window type. 

Larger window lengths provide a better smoothing of the signal, although it makes it hard-

er to detect small variations. Smaller window lengths better keep the raw signal charac-

teristics, but imply in high oscillations (7). 

In the present study, smoothing only influenced the higher cadences of 90 and 105 rpm 

for both window length and type. These are the cadences that cyclists usually indicate 

as their favourite cadences (3, 4). However, when considered how cadence affected EMD, 

no significant effect was found. This may happen because variables such as fibre type, 

muscle length and type of contraction (22) alter EMD values or the activation patterns for 

the maintenance of a task. Hug e Dorel (12) showed that there is no consensus about the 

effect that increases in cadence have on the activation of several muscles during cycling, 

and that myoelectric activity of the main muscle groups may increase or decrease when 

cadence increases. 

Usually, the time necessary for distending the elastic elements in series is considered 

the main reason for the generation of EMD (13), however Zhou et al. (22) suggest that this 

affirmation should be reconsidered. The smaller EMD of 70.1ms (450ms window length, 

rectangular type) and the highest EMD of 134.0ms (50ms window length, hamming type) 

found for Vastus Lateralis in this study may be partially explained by the signal processing. 

Besides, a factor that so far has not been considered, i.e. EMG signals processing, does 

influence the results, and consequent y the analysis and interpretation of EMD.
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CONCLUSION

When analyzing the influence of smoothing processing on the quantification of EMD, results 

indicate that differences occur. Signal processed with larger window lengths and rectangu-

lar type differed from the others in the higher cadences. This result suggests that research-

ers should choose lengths of up to 350 ms and hamming or triangular types when smoothing 

EMG data. It may also be suggested that similar studies that used different window types 

and lengths may be compared when the lengths used were between 50 and 350 ms.

04



REFERENCES

1. Abbiss CR, Peiffer JJ, Peake JM, Nosaka K, Suzuki K, 

Martin DT, Laursen PB (2008). Effect of carbohydrate 

ingestion and ambient temperature on muscle fati-

gue development in endurance-trained male cyclists. 

Journal of Applied Physiology 104: 1021-1028.

2. Basmajian J, De Luca C. (1985). Muscles alive: Their 

functions revealed by electromyography. Baltimore, 

Williams and Wilkins.

3. Candotti CT, Loss JF, Bagatini D, Soares DP, Rocha 

EK, Oliveira AR, Guimarães AC (2009). Cocontraction 

and economy of triathletes and cyclists at different 

cadences during cycling motion. Journal of Elec-

tromyography and Kinesiology 19: 915-921.

4. Candotti CT, Ribeiro J, Soares DP, Oliveira AR, Loss 

JF, Guimarães AC (2007). Effective force and economy 

of triathletes and cyclists. Sports biomechanics/Inter-

national Society of Biomechanics in Sports 6: 31-43.

5. Cavanagh PR, Komi PV (1979). Electromechanical 

delay in human skeletal muscle under concentric and 

eccentric contractions. European Journal of Applied 

Physiology and Occupational Physiology 42: 159-163.

6. Cowen SL, McNaughton BL (2007). Selective delay 

activity in the medial prefrontal cortex of the rat: Con-

tribution of sensorimotor information and contingency. 

Journal of Neurophysiology 98: 303-316.

7. D'Alessio T, Conforto S (2001). Extraction of the en-

velope from surface emg signals. IEEE Engineering in 

Medicine and Biology Magazine 20: 55-61.

8. Finley JM, Perreault EJ, Dhaher YY (2008). Stretch 

reflex coupling between the hip and knee: Implica-

tions for impaired gait following stroke. Experimental 

Brain Research 188: 529-540.

9. Goudy N, McLean L (2006). Using myoelectric signal 

parameters to distinguish between computer workers 

with and without trapezius myalgia. European Journal 

of Applied Physiology 97: 196-209.

10. Hamilton JD (1994). Time series analysis. Prince-

ton University Press, 11: 625-630.

11. Hopkins JT, Feland JB, Hunter I. (2007). A compa-

rison of voluntary and involuntary measures of elec-

tromechanical delay. International Journal of Neuros-

cience 117: 597-604.

12. Hug F, Dorel S. (2009). Electromyographic analysis 

of pedaling: A review. Journal of Electromyography 

and Kinesiology 19: 182-198.

13. Komi PV, Cavanagh PR (1977). Electromechanical de-

lay in human skeletal muscle. Med Sci Sports Exerc. 9: 

49.

14. Mathiassen S, Winkel J, Hägg G (1995). Normali-

zation of surface emg amplitude from the upper tra-

pezius muscle in ergonomic studies-a review. Journal 

of Electromyography and Kinesiology 5: 197-226.

15. McLean L, Chislett M, Keith M, Murphy M, Walton 

P (2003). The effect of head position, electrode site, 

movement and smoothing window in the determina-

tion of a reliable maximum voluntary activation of the 

upper trapezius muscle. Journal of Electromyography 

and Kinesiology 13: 169-180.

16. Merletti R, Farina D (2008). Surface emg proces-

sing: Introduction to the special issue. Biomedical Sig-

nal Processing and Control 3: 115-117.

17. Prilutsky, BI Gregor RJ (2000). Analysis of muscle 

coordination strategies in cycling. IEEE Transactions 

on Rehabilitation Engineering 8: 362-370.

18. Riley ZA, Terry ME, Mendez-Villanueva A, Litsey JC, 

Enoka RM. (2008). Motor unit recruitment and bursts 

of activity in the surface electromyogram during a 

sustained contraction. Muscle & Nerve 37: 745-753.

19. Vos EJ, Harlaar J, Schenau G (1991). Electrome-

chanical delay during knee extensor contractions. Me-

dicine & Science in Sports & Exercise 23: 1187.

20. Vos EJ, Mullender MG, Ingen Schenau GJ (1990). 

Electromechanical delay in the vastus lateralis mus-

cle during dynamic isometric contractions. European 

Journal of Applied Physiology 60: 467-471.

21. Winter, DA. (2005). Biomechanics and motor con-

trol of human movement. John Wiley & Sons.

22. Zhou S, Lawson DL, Morrison WE, Fairweather I 

(1995). Electromechanical delay in isometric muscle 

contractions evoked by voluntary, reflex and electrical 

stimulation. European Journal of Applied Physiology 

70: 138-145.



Estudo da variação 

de indicadores 

da performance no decurso 

do jogo em Voleibol de Praia.

PALAVRAS CHAVE:

Voleibol de praia. Lactato. Frequência cardíaca. 

Impulsão vertical. Força explosiva dos 

membros inferiores. Performance tática.

AUTORES:

Alexandre Araripe Medeiros 1

Adriano Loureiro 2

José Oliveira 3

Isabel Mesquita 1

1 CIFI2D, Faculdade de Desporto 
Universidade do Porto, Portugal

2 Universidade Estadual do Ceará, 
Brasil

3 CIAFEL, Faculdade de Desporto 

Universidade do Porto, Portugal

Correspondência: Alexandre Igor Araripe Medeiros, Rua João Baptista Lavanha, nº 127, 2ºA, 

Porto, Portugal. 4150-412 (alexandreararipe@hotmail.com).

RESUMO

Este estudo analisou a variação da resposta fisiológica aguda, da força muscular e da per-

formance tática (coeficiente de performance) em atletas brasileiros de Voleibol de Praia 

de alto rendimento, entre o momento que antecede o início do jogo e o fim do 1°, 2° e 

3° sets. Dezasseis atletas de Voleibol de Praia, do sexo masculino, participaram neste 

estudo tendo os dados sido recolhidos a partir de 8 jogos amigáveis com o propósito de 

analisar os indicadores acima mencionados. O teste de Wilcoxon foi aplicado, com o nível 

de significância determinado em α=0.05. No que concerne à resposta fisiológica aguda 

constatou-se um aumento significativo das concentrações de lactato na comparação do 

momento antes do jogo com o fim de qualquer um dos sets, e para a frequência cardíaca 

um aumento significativo do 1º para o 2º sets. Relativamente à força muscular, constatou-

-se um aumento significativo da impulsão vertical entre o momento antes do jogo e o 3º

set, assim como entre o 1º e o 3º sets. No que diz respeito à performance tática, não foram

encontradas diferenças significativas entre os sets. A grande estabilidade da performance

tática no decurso do jogo poderá dever-se ao efeito combinado do facto dos jogadores se-

rem atletas de elite e de a estrutura do jogo permitir a recuperação fisiológica e muscular

entre os rallies.
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Variation of performance indicators 

during the Beach Volleyball’s game.

ABSTRACT

This study analysed the changes in acute physiological responses, muscu-

lar strength and tactical performance in male Brazilian high performance 

beach volleyball athletes, from the moment before the beginning of the 

match and the end of the 1st, 2nd and 3rd sets. Sixteen beach volleyball 

male athletes were enrrolled in the study. Eight friendly matches were 

analysed. The Wilcoxon test was applied, with a significance level set at 

α = 0.05. A significant increase in blood lactate concentrations was ob-

served from the moment before the beginning of the match to the end of 

each set. For the heart rate, a significant increase was found between the 

1st and the 2nd sets. As for the muscular strength, the height of vertical 

jump was significant y higher in the 3rd set compared with the observed 

in the 1st set and that measured before the beginning of the game. Finally, 

no significant differences were found in tactical performance among the 

sets. The stability of tactical performance during the game might be due 

to the combined effect of the players’ high quality (elite athletes) and 

the structure of the game, which allows the physiological and muscular 

recovery between the rallies.

KEY WORDS: 

Beach volleyball. Lactate. Heart rate. Vertical impulsion. 

Explosive strength of the lower limbs. Tactical performance.
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05INTRODUÇÃO

O jogo de Voleibol de Praia (VP) teve um impacto significativo no mundo do Voleibol 

Brasileiro nos últimos anos. As medalhas conquistadas em Jogos Olímpicos (2 de ouro, 

5 de prata e 2 de bronze) colocaram os Brasileiros no grupo restrito da elite deste 

desporto. No entanto, para se alcançarem níveis ainda mais elevados de performance, 

há a necessidade de treinar ao mais alto nível com destaque para a necessidade de um 

treino individualizado bastante complexo.

Arruda e Hespanhol (2) afirmam que as capacidades condicionantes de um atleta de 

VP são: a força (máxima e explosiva), a velocidade (de ação, de deslocamento, acíclica 

e a agilidade) e a resistência (de velocidade e de força explosiva). Uma vez bem trei-

nadas, estas capacidades representam um importante meio de mitigação da fadiga 

muscular, a qual é responsável por uma diminuição do rendimento ótimo do atleta, seja 

no VP ou em qualquer outro desporto.

O esforço típico dos Jogos Desportivos Coletivos (JDC) é intermitente, uma vez que é 

pontuado por paragens frequentes e por fases de recuperação total e/ ou parcial, e exige 

níveis de intensidade muito variáveis, seja nas fases de esforço, seja nos momentos de 

recuperação (30). Efetivamente, o VP é determinado especialmente pelas ações de curta 

duração e elevada intensidade, que estão associadas à força e à potência muscular. Arruda 

e Hespanhol (3), em relação ao VP, referem que a cada cinco ações de intensidade máxima 

(serviço, distribuição com saltos, ataque, bloco e defesa com deslocamento), três são sub-

máximas e moderadas (incluem o serviço, a distribuição sem salto e a receção do serviço). 

Para além das ações comuns do jogo, o atleta de VP necessita de responder às exigências 

de mudança de direção e de sentido com uma elevada tensão muscular resultante de con-

trações excêntricas altamente stressantes do ponto de vista mecânico.

A caracterização e a análise das exigências musculares e fisiológicas impostas pelo jogo 

aos jogadores têm sido alvo de inúmeros estudos, no sentido de se melhor compreender as 

exigências da performance nos JDC cujos esforços se caracterizam por ser de tipo inter-

mitente. A maioria destes estudos tem sido realizada no âmbito das modalidades de Fute-

bol (5-7, 17, 22, 23) e de Andebol (1, 8, 13, 21, 26-28, 32). Estas pesquisas têm-se focado na avaliação de 

categorias específicas de tempo e de movimento, na variação da frequência cardíaca e nas 

concentrações de alguns marcadores sanguíneos e musculares associados ao metabolis-

mo antes, durante e após o jogo. No que se refere aos indicadores musculares, os estudos 

têm sido acompanhados pela avaliação de parâmetros de performance como a velocidade, 

a impulsão vertical, a força e a resistência. Oliveira et al. (25) avaliaram os efeitos da fadiga 

aguda induzida pelo jogo de Voleibol Indoor na capacidade muscular dos jogadores, tendo 

observado que o efeito fadiga resultante das atividades desenvolvidas durante o jogo de 

Voleibol não segue um padrão único nas diferentes formas de manifestação das capacida-

des motoras solicitadas. 



No entanto, até ao momento, não se encontram na literatura estudos que analisem a 

variação dos indicadores de resposta fisiológica aguda, de força muscular e da performan-

ce tática no decurso do jogo, nomeadamente no alto rendimento, tendo em conta os seus 

diversos momentos. O conhecimento da variação destes indicadores poderá ser instru-

mental para a otimização de programas específicos capazes de responder às exigências 

particulares deste desporto. 

Assim como no Voleibol Indoor, o VP possui uma lógica interna do jogo, sendo o final do 

jogo alcançado quando uma das equipas conquista dois sets (24). Uma vez que em cada um 

desses sets existe sempre uma equipa vencedora, poder-se-á afirmar que o jogo de VP é 

constituído por dois ou três “micro-jogos” (20). Sendo estes “micro-jogos,” ou sets, unida-

des independentes, é possível que os desempenhos das equipas sejam diferenciados no 

decurso do jogo. Deste modo, não só importa estudar a possível variação dos indicadores 

fisiológicos e funcionais no decurso do jogo como também a performance tática, tendo 

como referência os diferentes sets que o integram. 

O presente estudo teve como objetivo descrever e analisar a variação da resposta fisiol -

gica aguda, da força muscular e da performance táctica no decurso do jogo em atletas bra-

sileiros de VP de alto rendimento, tomando como referências temporais o momento que 

antecede o início do jogo, e os momentos correspondentes ao fi  do 1°, do 2° e do 3° sets.

METODOLOGIA

PARTICIPANTES

A amostra foi composta por 16 atletas de VP masculino do Circuito Banco do Brasil de Vôlei 

de Praia de 2009 (28.1  6.0 anos; 92.6  8.6 Kg; 1.94  0.06 cm de altura; 8.6  2.8 % gor-

dura corporal e 8.2  4.6 anos de experiência). Os jogadores do presente estudo encontra-

vam-se posicionados entre o 1° e o 43° lugar do ranking do circuito de 2009. Neste grupo, 

estavam presentes 3 atletas que participaram nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 (dois 

atletas vice-campeões Olímpicos e um atleta que alcançou o 4° lugar), um atleta revelação 

do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia na temporada de 2003, um atleta considerado 

o melhor servidor do mesmo circuito na temporada de 2006, um atleta campeão brasileiro

e vice-campeão Mundial sub-21, e um atleta vice-campeão nos jogos Pan-Americanos de

Santo Domingo em 2003 (10).

RECOLHA DE DADOS

Os atletas consentiram em participar nos procedimentos envolvidos no estudo, assinando 

um termo de consentimento livre e esclarecido. 

Para a caracterização da amostra foram aferidas as seguintes medidas: o peso, a esta-

tura e a percentagem de gordura. Os instrumentos utilizados incluíram: uma balança ele-
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05trónica digital (PLENA), uma fita métrica da Sanny e um adipómetro da Sanny. A balança 

e o adipómetro estavam devidamente calibrados. A estatura foi mensurada através de um 

estadiómetro com uma haste móvel (SANNY). As medições do peso e da estatura foram 

realizadas de acordo com a metodologia de Heyward e Stolarczyk (15). Para a determinação 

da composição corporal, foi aplicada a técnica de mensuração da espessura de dobras 

cutâneas (subescapular, tríceps, peitoral, supra-ilíaca, axilar média, coxa e abdómen) e 

utilizada a equação generalizada para o sexo masculino proposta por Jackson e Pollock (16). 

Após a determinação da espessura das dobras cutâneas, foi utilizada a fórmula de conver-

são proposta por Heyward (14) para a determinação da percentagem de gordura corporal.

Para analisar as concentrações sanguíneas de lactato, foram feitas recolhas de sangue 

capilar do lóbulo da orelha direita (5 ų l), o qual foi analisado com um aparelho Lactate Pro. 

As avaliações foram realizadas em repouso e imediatamente após o final dos 1º, 2º e 3º sets.

A frequência cardíaca foi monitorizada continuamente através de cárdio-frequencíme-

tros “Polar RS-400” calibrados para registar os batimentos cardíacos em intervalos de 

5 segundos, acionados no início do jogo e pausados no final do jogo. Os dados recolhidos 

foram em seguida colocados numa folha de cálculo para tratamento estatístico posterior.

Para medir as variáveis do indicador de força muscular (impulsão vertical e resistência 

de força explosiva dos membros inferiores), foi utilizado um tapete de contacto (TC) deno-

minado Plataforma Jumptest® (Hidrofit Ltda, Brasil), com 50 x 60 cm, ligado ao software 

Multisprint® (Hidrofit Ltda, Brasil). O TC consiste em duas superfícies condutivas que fecham 

o circuito elétrico com pequenas pressões (princípio do interruptor). No momento em que os

pés do avaliado perdem o contacto com o tapete, um cronómetro é disparado (no software).

A interrupção do cronómetro acontece no momento em que os pés do avaliado entram nova-

mente em contacto com o tapete e fecham os interruptores. Deste modo, o tempo do voo é

medido e a altura do salto é calculada com base na fórmula: h = g.t2.8¯1, onde “h” é a altura,

“g” é o valor da aceleração da gravidade e “t” é o tempo de voo.

O salto realizado para o teste de impulsão vertical foi o Squat Jump (salto a partir da posição 

agachada). Para que o teste pudesse replicar um gesto técnico específico do VP, o atleta salta-

va realizando um bloco com o máximo de força possível. O procedimento adotado para o teste 

de resistência de força explosiva dos membros inferiores foi semelhante ao teste de impulsão 

vertical, sendo que o atleta realizava vários saltos consecutivos durante 30 segundos.

Para aferir a variável tática (coeficiente de performance), os jogos foram gravados com 

uma câmara Sony DCR- SR37, a qual foi colocada a uma distância de 15 metros da linha 

de base (linha de fundo da quadra), e a uma altura aproximada de 3 metros, possibilitando 

assim a observação de todas as ações dos jogos, de acordo com os critérios pré-estabele-

cidos para a análise da dimensão considerada. No sentido de garantir a precisão da recolha 

de dados do jogo, foi realizado um estudo piloto no qual procurou verificar-se se as variá-

veis em análise eram passíveis de serem observadas no vídeo com precisão.



Foi utilizado o modelo proposto por Coleman (9), que pondera as ações segundo o efei-

to que provocam, para analisar o coeficiente de eficácia de performance do serviço, da 

recepção, da distribuição, do ataque, do bloco e da defesa. Com base na proposta deste 

autor, utilizámos o modelo de avaliação da Federação Internacional de Voleibol (12) afim de 

analisar essas variáveis.

Foram realizados 8 jogos amigáveis nas cidades de Fortaleza e de João Pessoa (Brasil), 

no mês de Setembro, uma semana antes da etapa de Fortaleza do “Circuito Banco do Brasil 

de Vôlei de Praia” de 2009. Estes jogos serviram de preparação para o torneio. Para tornar 

os jogos mais próximos da realidade da competição, foi imposto o regulamento oficial do 

VP. Os jogos decorreram em 3 sets independentemente do resultado obtido no final do 

2° set. A pontuação dos sets seguiu as regras do Circuito Mundial (2 primeiros sets de 21 

pontos e o último tie-break).

A recolha de dados envolvendo o peso, a estatura e a percentagem de gordura, foi re-

alizada um dia antes dos jogos. No entanto, os dados envolvendo a impulsão vertical, a 

resistência de força explosiva dos membros inferiores e as concentrações de lactato fo-

ram recolhidos imediatamente antes dos jogos e imediatamente após o 1º, 2º e 3º sets (a 

medição antes do jogo das variáveis impulsão vertical e resistência de força explosiva dos 

membros inferiores foi precedida de um aquecimento, mas as concentrações de lactato 

antes do jogo foram medidas em repouso). Os dados relativos à frequência cardíaca e ao 

coeficiente de eficácia da performance tático-técnica (serviço, receção, distribuição, ata-

que, bloco e defesa) foram recolhidos durante o jogo. 

ANÁLISE DE DADOS

Para o tratamento estatístico dos dados, utilizamos o software SPSS 17.0 (Statistical Pa-

ckage for Social Sciences), sendo calculadas as médias e respectivos desvios padrão. Com 

o objetivo de verificar as diferenças entre os vários momentos do jogo, foi utilizado o teste

de Wilcoxon para um nível de significância de p ≤ 0.05, dado a amostra ser de pequena di-

mensão e os dados não terem assumido os requisitos de normalidade e de homogeneidade

das variâncias.

O software Polar Pro Trainer 5 também foi utilizado, com a finalidade de aceder aos da-

dos dos cárdio-frequencímetros (polares). Foram calculadas as médias de todas as medi-

das obtidas durante o jogo e identificados, em cada sujeito, os valores mínimo e máximo. A 

frequência cardíaca máxima de cada sujeito foi estimada pela diferença entre a frequência 

cardíaca máxima teórica  (220 bpm) e a idade (em anos).

Com o objetivo de testar a objetividade dos nossos resultados, efetuámos uma análise 

intra-observador (com um intervalo de 30 dias) e inter-observador para os coeficientes

da performance. Tabachnick e Fidell (31) referem que o mínimo exigível para testar a fiab -

lidade das observações é de 10% do total da amostra, critério esse seguido no presente 
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-se a existência de estabilidade entre observações, ou seja, para haver concordância nos

registos dos dados, o valor do seu coeficiente deve ser superior a 0.75 (4). Da análise dos

resultados, os valores variaram entre 0.82% e 1.00% (intra-observador) e entre 0.85% e

1.00% (inter-observador).

RESULTADOS

Os resultados descritivos são apresentados nas figuras 1 e 2. Na figura 1 encontram-se os 

valores médios (  DP) da duração dos sets, das concentrações sanguíneas de lactato em 

repouso e imediatamente após os sets, da frequência cardíaca no decorrer do jogo, assim 

como os dados relativos à impulsão vertical e à resistência de força explosiva dos mem-

bros inferiores ao longo do jogo.

No que se refere ao tempo médio dos sets, observou-se uma diminuição de aproximada-

mente 5 minutos, comparando o 2° set com o 3° set. Relativamente aos dados das concen-

trações sanguíneas de lactato em repouso e imediatamente após os sets, verificou-se um 

aumento significativo durante o jogo relativamente aos valores em repouso. Através da 

estatística inferencial constatou-se que existem diferenças estatisticamente significativas

entre o momento antes do jogo e os respetivos sets (antes do jogo e 1° set, Z = -2.500 e 

p = 0.010; antes do jogo e 2° set, Z = -3.517 e p ≤ 0.001; antes do jogo e 3° set, Z = -3.517 

e p ≤ 0.001). Entre o 1° e o 2° sets, o 2° e o 3° sets, e o 1° e o 3° sets não houve diferenças 

estatisticamente significativas

No que diz respeito à análise da frequência cardíaca, é possível observar que em todos 

os sets a frequência cardíaca média oscilou entre os 146 e os 150 bpm, sendo mais baixa 

no 1° set. Foram observadas diferenças estatisticamente significativas apenas entre o 1° e 

o 2° sets (1° e 2° sets, Z = -2.074 e p = 0.036). Entre o 1° e o 3° sets, e entre o 2° e o sets, não

houve diferenças estatisticamente significativas

Nos dados relativos à impulsão vertical, constatou-se um ligeiro aumento relativamente 

aos valores atingidos antes do jogo. Foram observadas diferenças estatisticamente signi-

ficativas entre o momento antes do jogo e o 3° set, e entre o 1° e o 3° sets para a variável 

impulsão vertical (Z = -2.330 e p = 0.017; Z = -2.354 e p = 0.016, respetivamente). 

Para a variável resistência de força explosiva dos membros inferiores, observou-se um 

pequeno decréscimo face aos valores obtidos antes do jogo. Todavia, não foram observa-

das diferenças estatisticamente significativas entre quaisquer m mentos de medição.



FIGURA 1 — Duração dos sets, resposta fisiológica aguda e força muscular dos 
atletas.

Na figura 2, podemos observar os dados relativos ao coeficiente de performance do servi-

ço, da receção, da distribuição, do ataque, do bloco e da defesa. Constatou-se que o ataque, 

o serviço e a receção possuem índices de performance mais elevados. Houve um aumento

progressivo durante o jogo nos coeficientes de performance da receção, do ataque e do

bloco. Não foram observadas diferenças estatisticamente signifi ativas entre os sets.
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FIGURA 2 — Coeficiente de performance dos atletas

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

O presente estudo pretendeu descrever e analisar a variação da resposta fisiológica aguda, 

da força muscular e da performance tática no decurso do jogo em atletas brasileiros de VP 

de alto rendimento, tomando como referências temporais o momento que antecede o início 

do jogo, e os momentos correspondentes ao fim do 1°, do 2° e do ° sets.

O presente estudo mostrou valores médios de frequência cardíaca estáveis ao longo do 

jogo, indo ao encontro das observações de Oliveira et al. (25) no Voleibol Indoor com atletas 

juniores da seleção Portuguesa. De facto, no presente estudo, apenas se verificou um au-

mento significativo entre o 1º e o 2º sets, seguido de um ligeiro decréscimo entre o 2º e o 3º 

sets. Hipoteticamente, este pico no 2º set poderá explicar-se pelo facto de ser o primeiro 

set decisivo, na medida em que o jogo pode acabar. Apesar de o terceiro set, quando ocorre, 



também ser decisivo, provavelmente os atletas já tiveram um tempo de jogo considerável 

e, por isso, os factores de adaptação, quer física quer psicológica, podem explicar a maior 

estabilidade encontrada. Todavia, futuras investigações devem analisar de forma mais 

exaustiva as possíveis flutuações desta variável, no sentido de obter dados mais consis-

tentes acerca do seu comportamento no decurso do jogo. Verificou-se ainda que os valores 

médios da frequência cardíaca durante o jogo de VP são claramente superiores aos do Vo-

leibol Indoor podendo justificar-se no menor número de jogadores e, consequentemente, 

à maior densidade da participação de cada jogador no jogo.

Igualmente, e de acordo com o sugerido para outras modalidades intermitentes, a 

presença de lactato nas concentrações encontradas não se revela suficiente para cau-

sar fadiga muscular crónica, uma vez que esta não se verifica nos atletas de VP. Apesar 

de se verificar um aumento do lactato durante o jogo, relativamente aos níveis em 

repouso, os valores não chegam a ultrapassar os 4.3 mmol/ L, mantendo-se relativa-

mente estáveis ao longo do jogo. Apenas se registaram diferenças estatisticamente 

significativas na comparação entre o momento antes do jogo e os respectivos sets, o 

que era previsível. Em todo caso, admitindo-se que as ações críticas do jogo são de 

elevada intensidade e muitas vezes sustentadas pelo metabolismo anaeróbico, a sua 

duração é tão breve que não será suficiente para ativar de forma importante a glicólise 

anaeróbica. Face a estas constatações, parece evidente que os recursos energéticos 

mobilizados pelas ações do jogo de VP são essencialmente provenientes do sistema 

anaeróbico ATP-CP. Do mesmo modo, num estudo de Voleibol Indoor, Kunstlinger, Lu-

dwig e Stegemann (19) observaram em voleibolistas do sexo masculino do campeonato 

da liga Alemã aumentos ligeiros nas concentrações de lactato no decurso do jogo, sen-

do os valores registados próximos dos do presente estudo. Os valores encontrados no 

nosso estudo, e no Voleibol em geral, são inferiores aos verificados em modalidades 

de invasão como é o caso do Futebol (18), durante a 1ª e a 2ª parte (6.0 e 5.0 mmol/ L, 

respetivamente), e do Rugby (11), durante a 1ª e a 2ª parte (8.4 e 5.4 mmol/ L, respeti-

vamente). Provavelmente, tal dever-se-á às distâncias e às velocidades consideráveis 

que caracterizam os jogos do Futebol e do Rugby, assim como ao facto de, no VP, os 

períodos de pausa entre as acções de jogo serem suficientemente longos para permitir 

alguma clearance do lactato presente no sangue. Por outro lado, importa fazer notar 

que as concentrações sanguíneas de lactato medidas imediatamente no final do jogo 

não expressam a intensidade global da partida (29), mas apenas a intensidade das ações 

realizadas nos momentos mais próximos do instante da recolha.

No que diz respeito às variações da impulsão vertical e à resistência de força explosiva 

dos membros inferiores, os resultados do nosso estudo mostram que o jogo apenas fez 

diminuir, e de forma não significativa, a segunda. Houve um ligeiro aumento da impulsão 
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gência com o nosso estudo, Oliveira et al. (25) observaram, no Voleibol Indoor com atletas 

juniores da seleção portuguesa, ligeiros aumentos nos valores da impulsão vertical duran-

te o jogo quando comparados com os valores obtidos antes do mesmo. Contrariamente 

ao que se passa no VP, Thorlund et al. (32) constataram, num estudo que tomou por objeto 

um jogo de Andebol simulado, que a altura máxima do salto diminuiu cerca de 5.2% após 

o jogo, indo de encontro ao estudo de Almeida (1), também no Andebol, que encontrou uma

diminuição da impulsão vertical para os atletas de elite. É plausível que esta aparente di-

ferença entre o Voleibol (Indoor e VP) e o Andebol se deva ao facto de, no Voleibol, o salto

ser uma ação mais frequente e de a recuperação entre os rallies permitir a conservação e

o aprofundamento da potência de saltos.

Ao contrário da resistência de força explosiva dos membros inferiores, onde a análise

inferencial não mostrou diferenças estatisticamente significativas, a variável impulsão 

vertical apresentou diferenças entre os momentos antes do jogo e o 3° set e entre o 1° 

e o 3° sets, mostrando assim que no decurso do jogo os jogadores foram melhorando 

essa capacidade física. Assim como no Voleibol Indoor, no VP as atividades de elevada 

intensidade são fundamentalmente representadas pelos saltos. Sendo o sistema ATP-CP 

a principal via de produção energética a suportar as atividades de elevada intensidade, 

uma diminuição da prestação poderia estar relacionada com a fadiga metabólica. No 

entanto, a duração das pausas ou das atividades de baixa intensidade superam, no Volei-

bol, as do exercício intenso. Existirá, por isso, um tempo suficiente para reconstituir as 

reservas de fosfato de creatina necessárias durante as fases de exercício intenso e para 

a manutenção de uma prestação estável (25).

Quando analisamos a performance tática, observamos que, apesar de os coeficientes de 

performance do serviço e da distribuição diminuírem ligeiramente, e dos coeficientes de 

performance da receção, do ataque, do bloco e da defesa aumentarem progressivamente 

ao longo do jogo, não se registam diferenças estatisticamente significativas entre os sets. 

Resultados diferentes foram encontrados para o Voleibol Indoor por Marcelino, Mesquita 

e Sampaio (20), em equipas masculinas de alto rendimento, nas ações de continuidade (coe-

ficiente de performance da defesa, da distribuição e da receção), cujos coeficientes de per-

formance aumentaram de forma estatisticamente significativa entre o 1º e todos os sets 

(em 5 sets considerados) excetuando o 2º set. Estas diferenças podem dever-se ao facto 

de, no Voleibol Indoor, os valores das variáveis fisiológicas — concentrações de lactato 

e frequência cardíaca (19, 25) — serem comparativamente mais baixas do que no VP, o que 

promove, não apenas a manutenção da qualidade técnica e tática das ações de jogo, mas 

até um aumento significativo dos coeficientes de performance tática menos dependentes 

da interferência do adversário, como é o caso da recepção, da defesa e da distribuição.  



A ausência de flutuações relevantes na performance tática no VP e a pequena ampli-

tude das variações no Voleibol Indoor poderão dever-se ao facto de se tratar, em ambos 

os casos, de atletas de alto rendimento. Assim como vimos anteriormente, as capacida-

des fisiológicas e de força muscular dos jogadores de VP são substancialmente estáveis 

e mantidas a níveis razoáveis no decorrer do jogo, criando-se por isso condições para a 

conservação da qualidade técnica e tática das ações de jogo. 

CONCLUSÕES

Este estudo permite concluir que a variação da resposta fisiológica aguda, da força mus-

cular e da performance tática no decurso do jogo de VP manifestam uma razoável estabili-

dade. No que concerne à resposta fisiológica aguda constatou-se um aumento significativo

das concentrações de lactato na comparação do momento antes do jogo com o fim de 

qualquer um dos sets, e para a frequência cardíaca um aumento significativo do 1º para o 2º 

sets. Relativamente à força muscular, constatou-se um aumento significativo da impulsão 

vertical entre o momento antes do jogo e o 3º set, assim como entre o 1º e o 3º sets. No que 

diz respeito à performance tática, verificou-se uma grande estabilidade no decurso do jogo, 

podendo dever-se ao facto dos jogadores serem atletas de elite e de a estrutura do jogo 

permitir a recuperação fisiológica e muscular entre os rallies. 

Sugere-se, em pesquisas futuras, a investigação dos indicadores estudados ao longo de 

uma competição, uma vez que estes atletas realizam não raramente 3 jogos por dia duran-

te 4 a 5 dias de competição. Seria igualmente interessante investigar como se comportam 

estes indicadores em categorias inferiores (sub-19 e sub-21), com o intuito de fornecer 

prescrições de treino mais adaptadas à evolução previsível destes atletas.
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ABSTRACT

Objective: To summarize the influence of strength training, plyometric and complex training 

programs on strength gains, physical performance and injury occurrence in children and ado-

lescents boys aged 8 to 17 years.  Design: Twenty-three experimental strength training pro-

grams were selected (from 2000 to 2010): 11 were related to resistance training; 1 assesses 

physiological adaptations following resistance training invervention study; 2 are meta-analysis 

of resistance training; 7 relates to plyometry; and 2 concern complex training. Main results: 

Resistance training showed highly maximum strength improvement and enhance motor per-

formance in boys, athletes or non-athletes. Strength gains are mostly related to neuromuscu-

lar adaptations than to muscle hypertrophy. Meta-analysis studies reported moderate-to-high 

effect sizes. Plyometric enhance explosive movement and results in superior gain than resis-

tance training. Complex training extremely increases dynamic strength and slightly enhances 

anaerobic power and other motor performances. Strength and performance gains decreased 

after detraining and reduced training phases in all types of programs. Only one minor injury oc-

currence was reported from all reviewed studies.  Conclusions: All reviewed types of strength 

training are effective in improving strength and motor performance among boys. Longer pro-

gram duration, higher training intensity result in greater improvements. Carefully supervised 

programs are safe. Complex training studies are scarce.
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O treino de força com jovens 

(resistência, pliometria, treino complexo): 

Uma revisão baseada em evidências.

RESUMO

Propósito: Sumariar o estado da arte acerca dos ganhos induzidos por 

programas de treino resistido, pliometria e treino complexo ao nível da 

força, desempenho motor e ocorrência de lesões em crianças e jovens 

do sexo masculino dos 8 aos 17 anos de idade. Delineamento: Foram 

selecionados vinte e três estudos de natureza experimental (realizados 

entre 2000 e 2010): 11 relacionados com treino resistido; 1 acerca de 

adaptações fisiológicas após intervenção; 2 são meta-análises sobre 

treino de força; 7 referem-se a treino pliométrico; e 2 a treino complexo 

Resultados principais: O treino resistido induziu melhorias na força má-

xima, bem como na performance motora de jovens atletas e não atletas. 

Os ganhos de força estão mais relacionados com adaptações neuromus-

culares do que com hipertrofia. Os resultados das meta-análises suge-

rem magnitudes de efeito de nível moderado a elevado. O treino pliomé-

trico melhorou os movimentos explosivos numa magnitude superior aos 

obtidos pelo treino resistido convencional. O treino complexo aumentou, 

de modo elevado, a produção de força em regime dinâmico, mas numa 

escala menor a potência anaeróbia e outras facetas do desempenho mo-

tor. Os ganhos de força e de desempenho motor tendem a diminuir com 

o destreino ou treino reduzido, qualquer que seja a modalidade de treino.

Em todos os estudos revistos foi identificada somente uma lesão. Con-

clusões: Da revisão efetuada verificou-se que as diferentes modalidades

de treino resistido são eficazes na melhoria de produção de força e na

performance motora de rapazes. Melhorias mais acentuadas na produ-

ção de força estão associadas à duração dos programas. Qualquer pro-

grama de treino exige supervisão adequada para garantir a segurança

dos utilizadores. Os estudos com treino complexo são ainda reduzidos.

PALAVRAS CHAVE: 

Treino de força. Rapazes. Lesões. Jovens atletas.



89  —  RPCD 12 (1)

INTRODUCTION

Strength training broadly refers to a component of physical fitness conditioning by overlo-

ading the skeletal muscles through different training modalities, encompassing different 

types of resistances and muscle actions, which in turn can be used in isolation or in com-

bination (34). Available evidences suggests, at least in adults, various positive changes in 

neuromuscular system, muscle function and sport performance (44, 53, 65).

It has been shown that strength training is effective in children and adolescent as stron-

gly supported by a number of review papers and position statements (4, 6, 10, 13, 27, 47). Indeed, 

a recent position statement paper from the National Strength and Conditioning Association 
(29), have documented that children and adolescents can gain real benefits from participa-

ting in well designed and carefully supervised programs, using strength training modalities 

such as resistance training, plyometry and complex training. Despite the potential risk in-

jury present in any supervised youth strength training, one broad review study has clearly 

specified that experimental training protocols with weights and resistance machines are 

safe and do not negatively impact growth and maturation of youngsters (47). More recently, 

the latest updated position statement paper from the National Strength and Conditioning 

Association (29) strongly supports that strength training is safe for youth if the programs are 

properly designed and well-supervised. In addition, strength training has been demonstra-

ted to reduce sports related injuries in youth (2, 52, 70). Several studies, which included ex-

perimental protocols with resistance training, did not show any injury and also supported 

that may help to decrease the rate of injury occurrence in youth sports (2, 40, 52). For example, 

study reported decreasing of injury in adolescent soccer players after the preseason con-

ditioning programs, which incorporated resistance training programs (39).

A growing body of data demonstrates that children and adolescent can significant y im-

prove their strength from participating in resistance training programs (11, 28, 45, 58). Further-

more, two meta-analyses reported overall mean effect sizes of .57 and .75, respectively, 

supporting the belief that resistance training programs can significant y enhance muscular 

strength of children and adolescents (32, 56).

A gender difference is correlated with strength performance and training induced variation. 

Base on number of early findings, it has been documented that boys have higher strength 

scores compared to girls and the difference widens with increasing age from puberty throu-

ghout adolescent and early adulthood (9). Strength gains result from training program during 

and after puberty in males may be related to changes in hypertrophic factors because of the 

influence of testosterone and other hormones (43). Smaller amounts of testosterone in fema-

les limit magnitude of changes in muscle hypertrophy induced by training (62, 64).

Plyometric exercises refers to various types of exercises such as jumps, hopping, boun-

ding and skipping, and are characterised by the mechanism of stretch-shortening cycle 

(SSC) movements that involve starting with a rapid and powerful eccentric action and follo-
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wed immediately by concentric contraction in the same muscle group (12). Adult research 

data show that plyometric training improves both maximal strength and local muscular 

endurance, power and sport performance (3, 5, 8, 22, 33, 38). Studies in children and adolescents 

have also examined the effects of plyometric training programs (23, 42, 49, 52). Recently, a study 

recommended that plyometric training programs are not only safe for children but can also 

enhance muscular strength and improve sport performances (19).

Complex training can be described as a combination of exercises overcoming external 

resistances and plyometric exercises that are performed in the same set or workout (18, 24,

25, 26). Complex training workout begins by performing sets of concentric exercise with ex-

ternal resistances followed by a set of plyometric exercises recruiting the muscle group’s 

previously exercised concentrically with weights, and following as much as possible a si-

milar movement pattern (anatomical plane and direction). Research on complex training in 

adults showed better results for vertical jump and anaerobic performance than both resis-

tance training and plyometric training alone (33, 36). Nevertheless, few studies are available 

about the effects of complex training on children and adolescents.

As aforementioned that children and adolescents can gain real benefits from strength pro-

grams as indicated by scientific evidences, a general overview about the effects of different 

modalities such as resistance, plyometric and complex training programs in young athletes 

is scarce, or non-existant. Moreover, recent researches concerning effect of training progra-

ms are mostly applied in boys or young male athletes, especially complex training programs. 

Therefore, the purpose of this review is to cover this gap. Its main aims are to present a 

summary about the influence of such training modalities (1) in strength gains and physi-

cal performance, (2) occurrence of injuries, (3) summarize the effects of strength training 

programs in children and adolescents boys, and (4) to summarize available results of meta-

-analysis resistance training studies in youth which have been conducted in the last decade.

MATERIAL AND METHODS

Published papers including training programs which applied resistance training, plyome-

tric training, complex training interventions and studies about physiological mechanisms 

adaptations following resistance training in boys and also resistance training meta-analy-

sis using youths in their samples were searched. Computer databases such as Scopus, 

Sport Discus FullText and PubMed were screened and keywords included (1) strength 

training, (2) resistance training, (3) plyometric training, (4) complex training, (5) meta-

-analysis, (6) youth, (7) children, (8) adolescent and (9) boys. Study inclusion were criteria

as follows: (1) participants should be children or adolescent boys, (2) aged from 8 to 17 ye-

ars old, (3) athletes and nonathletes of any sports, (4) the study applied a strength training

intervention, and (5) should have been published in the last decade (2000 till March 2010).
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Studies will be presented according to built-in summary tables concerning resistance 

training, physiological mechanisms adaptation following resistance training, plyometric 

training, complex training and meta-analysis about effect of resistance training on streng-

th gains in boys. Additionally, comprehensive results from the effects of training programs 

concerning muscular strength and physical performances will be discussed as well as 

physiological mechanisms adaptations from training interventions in boys.

RESULTS

One hundred and twenty two published studies were related to initial keywords, but only 

23 met the criteria and will be considered for this review. From the 23 studies, 11 were 

related to resistance training, 1 is physiological adaptation following resistance training 

intervention study, 2 are meta-analysis of resistance training, 7 to plyometry, and 2 con-

cerning complex training.

Twelve from 21 reviewed experimental studies have measured subject’s maturation status. 

Participants in 4 studies were classified as stages 3-5 of Tanner’s maturation criteria, stages 1-2 

were reported in 7 studies and stages 1-5 were observed in 1 study. Subjects in 11 studies were 

non-athletes and in 10 were athletes. Fourteen studies were randomized controlled trail design.

Six to 16 week training programs duration were commonly used in reviewed studies. One 

study applied 20-week program (58), eight and 20 months program length were used in 2 

plyometric studies and the longest training program duration was 21 months (63). Twice and 

3 times per week training frequencies were mostly used. The exercises in most of resis-

tance and complex training programs were designed for both upper and lower body, only 

one resistance training program was designed for only upper extremities (75). All plyometric 

programs were designed for only lower body.   

Of the 11 resistance training studies, 6 reported significant gains in both upper and lower 

body muscular strength from 15 to 58.8% after subjects underwent resistance training pro-

grams (15, 30, 68, 73, 74, 77), one study reported significant improvement in upper body strength (75) 

and another one only reported significant improvement in lower body strength (63). Signifi-

cant increases in vertical jump were reported in 4 studies (14, 30, 31, 81), and significant gains in 

long jump were reported in 1 study (31). Three papers demonstrated that resistance training 

programs significant y increased running speed in adolescent boys (15, 31, 81) and significan  

gains in agility were reported in 2 studies (15, 31). Three studies used medicine ball throw for 

upper body explosive strength measurement and reported significant increases in distance 

throwing (30, 31, 73). Aerobic endurance running, flexibili y and ball shooting speed gains were 

reported as net results from resistance training programs (15, 30, 31, 81). However, other studies 

did not find significant changes in VO2 max (68, 81), one study also reported no changes in soc-

cer technique of young soccer players from a resistance training program (15).
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One study demonstrated physiological mechanisms adaptations underlying possible 

training induced strength gains boys (58). Significant gains in both upper and lower body ma-

ximum strength, isokinetic strength and isometric strength were observed after 20-week 

training program. However, in that study no significant changes in muscle cross-sectional 

areas were reported. An increase in percent motor unit activation of elbow flexors and 

knee extensors were observed, but not significant  

Two meta-analysis studies were found from study searches (32, 56). Both reported modera-

te-to-high effect sizes of strength gains. Overall mean effect size (.57) was reported from 

9 studies (32) and one another study reported an overall average effect size of .75 from a 

summary of 28 studies and effect size of studies in boy (.72) (56).

Six of 7 studies reported significant increases in vertical jump after a plyometric training 

program in children and adolescent boys (23, 42, 46, 49, 51, 79). Sprint performance improvements 

were also reported in 3 studies (23, 42, 51), in addition, significant changes in agility were noticed 

in 1 study (51). One study also reported significant gains in sprint cycling after a plyometric 

training program  (23). Improvements in maximal voluntary force of hip extensors and rate 

of force development of knee extensors were also noticed in 1 study (49). Finally, one study 

showed significant changes in swim block start performances of adolescent swimmers (7).

Two complex training studies showed their systematic benefits in muscular strength 

and motor performance. The first published study concerning complex training in youth 

demonstrated significant increases in both upper and lower body dynamic strength in 8 

exercises (41). Moreover, improvements in vertical jump, anaerobic power, 40-m sprint and 

basketball chest pass were also observed. Another complex training study showed signifi-

cant gains in both upper and lower explosive strength of young basketball players (vertical 

jump performances measured by squat jump, countermovement jump and abalakov test 

were found as well as seated medicine ball throw) (67).

None of the studies reviewed so far reported injuries during training sessions. As exception, 

in the study reported a minor injury occurrence in one subject during a training session (63).
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06TABLE 1 — Experimental studies of resistance training in youth.

REFERENCE SUBJECTS
TRAINING 

PROGRAM(S)
STATISTICAL 

ANALYSIS
OUTCOME 

MEASURE(S)
MAIN 

FINDING(S)
CONCLUSIONS

Wong et al., 

2010

51 U-14 

young 

male 

soccer 

players, 

E, n = 28 

(13.5 ± 0.7 

yrs.)

C, n=23 

(13.2 ± 06 

yrs.)

On-field combined 

strength and power: 3 × 

6-15 reps; 2 times/ wk, 12 

wks; exercise: bent-over 

row, forward lunge, 

upright row, supine leg 

raise, push up, front half 

squat, sit up, biceps curl, 

supine leg lateral twist, 

front raise, back half squat, 

stiff-leg deadlift, weighted 

forward lunge, power 

clean, high pull, weighted 

squat jump, single-leg 

hop over hurdles, plyo-

metric (depth) push up, 

double-leg lateral hop over 

hurdles, plyo sit up.

Independ-

ent t-tests, 

MANOVA

Vertical jump, 

Ball-shooting, 

30 m sprint, 

Yo-Yo 

intermittent 

endurance 

run level one, 

VO2 max test.

E: significant 

increases in verti-

cal jump height 

5.9%, ball shooting 

speed 5.2%; sig-

nificant changed 

in 10 m sprint 

4.9%, 30 m sprint 

2.3%; significant 

improved in the 

Yo-Yo intermittent 

endurance run 

level one 20%.  

On-field com-

bined strength 

and power 

training had 

moderate effect 

on vertical jump, 

ball-shooting, 

30 m sprint and 

Yo-Yo intermit-

tent endurance 

run level one; 

small effect on 

10 m sprint and 

maximal oxygen 

uptake. 

No injuries 

reported.

Channell 

and Barfield, 

2008

27 male 

student 

athletes 

(15.9 ± 1.2 

yrs)

E1 (OT), 

n=11

E2 (PT), 

n=10

C, n=6

Olympic training (OT) 

and traditional power lift 

training (PT): 60-95% of 1 

RM, 3-5 sets × 3-10 reps, 3 

times/wk, 8 wks; olympic 

training exercises: bench 

press, power clean, push 

jerk, leg press, incline, 

push-ups, back exten-

sions, abdominals, lunges, 

decline, attacker, military 

press;  traditional power 

lift exercises: bench press, 

squat, dead lift, leg press, 

incline, push-ups, back 

extensions, abdominals, 

lunges, decline, attacker, 

military press.

Repeated 

measures 

ANOVA

Vertical jump E1: significant 

increased in verti-

cal jump 4.5%.

E2: significant 

increased in verti-

cal jump 2.3%. 

Olympic lifts as 

well as power 

lifts provide 

improvement 

a modest 

advantage over 

power lifts for 

vertical jump 

improvement 

in high school 

athletes.

No injuries 

reported.

Faigenbaum 

et al., 2007

22 boys 

(13.9 ± 0.4 

yrs)

only one 

experimen-

tal group 

Resistance training 

program: olympic-style lift, 

3 sets × 1-4 reps, 2 times/

wk, 9 wks; resistance exer-

cise: 3 sets 8-15 RM;

olympic-style lift exer-

cises: clean pull and the 

push jerk;

resistance exercise: bar-

bell squat, leg curl, bench 

press, front lat pull-down, 

seated row, biceps curl 

and triceps extension.

Paired t-test

10 RM: bench 

press and 

squat; medi-

cine ball toss, 

vertical jump, 

flexibility and 

progressive 

aerobic car-

diovascular 

endurance 

run (PACER).

Significant 

increases in all 

variables:

10 RM bench press 

15%,

10 RM leg press 

19%,

medicine ball toss 

12%,

flexibility 10%,

vertical jump 

5%; significant 

changed in PACER 

36%.  

After-school 

resistance train-

ing program can 

improve muscu-

lar fitness and 

cardiovascular 

fitness in boys.

No injuries 

reported.



REFERENCE SUBJECTS
TRAINING 

PROGRAM(S)
STATISTICAL 

ANALYSIS
OUTCOME 

MEASURE(S)
MAIN 

FINDING(S)
CONCLUSIONS

Faigenbaum et 

al., 2007

27 boys

E1 (PRT), 

n=13 (13.4 ± 

0.9 yrs) 

E2 (RT), 

n=14 (13.6 ± 

0.7 yrs)

PRT (combine plyometric 

training and resistance 

training): plyometric training 

program: 1-2 sets × 6-10 

reps, 2 times/ wk, 6 wks; 

plyometric exercises: stand-

ing jump and reach, lateral 

taps on MB, MB overhead 

throw, ankle jumps, hurdle 

hops, lateral cone hops, MB 

split squat, single leg cone 

hops, long jump and sprint, 

tuck jumps shuttle drill etc.; 

resistance training: 3 sets × 

10-12 reps, 2 times/ wk, 6 

wks; resistance exercises: 

squat, bench press, overhead 

press, lat pull down, standing 

calf raise,bicep curl, front 

squat, incline press, upright 

row, tricep extension; 

RT (stretching + resistance 

training): static stretching 

exercises: hip/low back 

stretch, chest/hamstring 

stretch, quadriceps stretch, 

v-sit hamstring stretch; same 

resistance exercise as E1.

Independent 

t-tests, repeated 

measures ANOVA

Vertical jump 

(countermove-

ment jump), long 

jump, 9.1 m 

sprint, shuttle 

run, medicine ball 

toss, flexibility.

E1: significant im-

proved in vertical 

jump 8.1%, long 

jump 6% shuttle 

run 3.8%, MB toss 

14.4%, flexibility 

27.6%

E2: significant 

improved in MB 

toss 5.6%, flex-

ibility 29%.

The addition of 

plyometric training 

to resistance train-

ing may be more 

beneficial than 

resistance training 

and static stretch-

ing for enhancing 

selected measures 

of upper and lower 

body power in boys.

No injuries 

reported.
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REFERENCE SUBJECTS

TRAINING 
PROGRAM(S)

STATISTICAL 
ANALYSIS

OUTCOME 
MEASURE(S)

MAIN 
FINDING(S)

CONCLUSIONS

Szymanski et 

al., 2007

49 high 

school base-

ball school 

players

E1, n=24 

(15.3 ± 1.2 

yrs)

E2, n=25 

(15.4 ± 1.1 

yrs)

E1 and E2: periodized full-

body resistance exercise pro-

gram plus 100 bat swings, 3 

days/ wk, 12 wks, 2-3 sets × 

6-10 reps of 45-75% of 1 RM; 

resistance exercises: parallel 

squats, stiff-leg deadlift, 

barbell bench press, dumb-

bell row, barbell shoulder 

press, lying triceps extension, 

barbell biceps curl;

E2: additional rotational 

and full-body medicine ball 

exercises, 3 days/ wk, 12 

wks; medicine ball exercises: 

hitter’s throw, standing 

figure 8, speed rotations, 

standing side throw, granny 

throw, standing backwards 

throw, squat and throw.

Independent 

t-tests, Repeated 

measures ANOVA

3 RM torso rota-

tional strength: 

dominant 

torso rota-

tional strength, 

nondominant 

torso rotational 

strength;

sequential 

hip-torso-arm ro-

tational strength: 

medicine ball 

hitter’s throw;

1 RM; parallel 

squat, bench 

press. 

E2: significant 

increased 

in dominant 

torso rotational 

strength 17.1%, 

non-dominant 

torso rotational 

strength 18.3%; 

significant im-

proved in medicine 

ball hitter’s throw 

10.6%; significant 

changed in 1 RM 

bench press 16.7%, 

parallel squat 

26.7%.

E1: significant 

increased 

in dominant 

torso rotational 

strength 10.5%, 

non-dominant 

torso rotational 

strength 10.2%; 

significant im-

proved in medicine 

ball hitter’s throw 

3%; significant 

changed in 1 RM 

bench press 17.2%, 

parallel squat 

29.7%.

A 12 weeks 

medicine ball 

training program in 

addition to a step-

wise periodized 

resistance training  

program with bat 

swings provided 

greater sport-

specific training 

improvement in 

torso rotational 

and sequential 

hip-torso-arm 

rotational strength 

for high school 

baseball players.

No injuries 

reported.

Christou et al., 

2006

18 adoles-

cent soccer 

players and 8 

boys

E1 (STR), 

n=9 (13.8 ± 

0.4 yrs)

E2 (SOC) 

n=9 (13.5 ± 

0.9 yrs) C, 

n=8 (13.3 ± 

0.7 yrs) sub-

jects were 

Tanner stage 

3-5 public 

hair growth

Resistance training program 

for STR: 2 times/ wk, 16 wks, 

2-3 sets × 8-15 reps, 55-80% 

of 1 RM; exercises: leg press, 

bench press, leg extension, 

peck-deck, leg flexion, over-

head press, lag pull-downs, 

calf raise, sit-ups, upper-

lower back extension.

Repeated 

measures ANOVA, 

ANCOVA

1 RM: bench 

press, leg press; 

vertical jump: 

squat jump, 

countermove-

ment jump, 

repeated jump; 

10-and 30-m 

sprint time, 

agility, flexibility 

soccer technique.

E1: significant 

changed in 1 RM 

bench press 52.3% 

and leg press 

58.8%; significant 

increased in 

squat jump 31%, 

countermovement 

jump 24.6% and 

repeated jumps 

15.8%; significant 

improved 30-m 

sprint 2.5%, agility 

5.4%; significant 

decreased in flex-

ibility 8.2%.

Resistance training 

improves more 

maximal strength 

of upper and the 

lower boy, vertical 

jump height and 

30-m speed; the 

combination of soc-

cer and resistance 

training could be 

used for an overall 

development of the 

physical capacities 

of young boys.

No injuries 

reported.



REFERENCE SUBJECTS
TRAINING 

PROGRAM(S)
STATISTICAL 

ANALYSIS
OUTCOME 

MEASURE(S)
MAIN 

FINDING(S)
CONCLUSIONS

Shaibi et al., 

2006

22 over-

weight Latino 

adolescents,

E, n=11 (15.1 

± 0.5 yrs)

C, n=11 (15.6 

± 0.5 yrs)

all subject 

were Tanner 

stage 3 pubic 

hair growth

Resistance training program: 

1-3  sets × 3-15 reps, 2 

times/ wk, 16 wks; exercises: 

leg press, dead lift, biceps 

curl, triceps extension, 

shoulder press, bench press, 

lat pull-down leg extensions, 

leg curl, calf raises.

Independent 

t-tests, paired 

t-tests

1 RM: bench 

press, leg press; 

VO2 peak.

E: significant 

changed in 1 RM 

bench press 26% 

and leg press 28%. 

Resistance training 

program 2 times 

per week for 16 

weeks can sig-

nificantly increase 

both upper, lower 

body strength in 

overweight Latino 

adolescent male.

No injuries 

reported.

Tsolakis et al., 

2004

19 preadoles-

cent males 

E, n=9 (11.8 

± 0.8 yrs) 

C, n=10 (12 

± 0.8 yrs)

subjects 

were Tanner 

stage 1 and 

2 public hair 

growth

Resistance training program: 

3 times/ wk, 2 months, 3 sets 

upper body exercise × 10 

RM; readjust 10 RM every 15 

days; upper body exercise: 

supine bench press, wide grip 

cable, pull-downs, biceps 

curl, triceps extensions, 

seated row and overhead 

press.

Repeated 

measures ANOVA, 

independent 

t-test

Elbow flexion 

isometric 

strength, 10 RM 

elbow flexion iso-

tonic strength.

E: significant 

changed in 

isometric strength 

17.5%; detraining 

(8 wks): significant 

decreased in 

isometric strength 

-9.5%.

The 2-months 

resistance 

training program 

resulted in signifi-

cant increases in 

isometric strength 

of preadolescent 

boys.

No injuries 

reported.
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REFERENCE SUBJECTS

TRAINING 
PROGRAM(S)

STATISTICAL 
ANALYSIS

OUTCOME 
MEASURE(S)

MAIN 
FINDING(S)

CONCLU-
SIONS

Szymanski et 

al., 2004

43 male 

high school 

baseball 

players (15.3 

± 1.1 yrs)

E1, n=23 

(15.3 ± 1.2 

yrs)

E2, n=20 

(15.4 ± 1.1 

yrs)

E1 and E2: linear perio-

dized resistance training 

program, 3 times/ wk, 

12 wks, 2-3 sets × 6-10 

reps, 45-85% of 1RM; 

resistance exercise: 

parallel squats, stiff-leg 

deadlift, barbell bench 

press, bent-over row, 

barbell shoulder press, 

lying triceps extension and 

barbell biceps curl.

E2: additional wrist and 

forearm exercises: 3 days/

wk, 12 wks, 2 × 8-12 reps; 

wrist and forearm exer-

cises: straight bar wrist 

curls, straight bar reverse 

wrist curls, standing plate 

squeeze, standing radial 

deviation, standing ulnar 

deviation, seated prona-

tion/supination.

Independent t-tests, 

repeated measures 

ANOVA

10 RM: wrist barbell 

flexion, wrist barbell 

extension, dominant 

and nondominant 

hand-forearm, forearm 

supination, wrist radial 

deviation and wrist ul-

nar deviation; dominant 

and nondominant

grip strength; 1 RM: 

parallel squat and 

bench press.

E1 and E2: sig-

nificant increased in 

wrist barbell flexion 

(11, 27%), wrist 

barbell extension 

(16.4, 24.4%), 

dominant forearm 

pronation (4.8, 

12%), nondominant 

forearm pronation 

(7.4, 11%), dominant 

forearm supination 

(2.7, 7.5%), non-

dominant forearm 

supination (3.7, 

8.5%), dominant 

wrist radial devia-

tion (19.3, 26.9%), 

nondominant wrist 

radial deviation 

(16.1, 27.7%), 

dominant wrist 

ulnar deviation 

(24.8, 31.9%) and 

nondominant writst 

ulnar deviation 

(22.6, 32.7%) for E1 

and E2 respectively; 

significant improved 

in dominant grip 

strength (5.7, 5.7%) 

and nondominant 

grip strength (5.1, 

3.5%) for E1 and E2 

respectively; sig-

nificant changed in 

1 RM parallel squat 

(33.7, 30.7%) and 

1 RM bench press 

(17.4, 15.9%) for E1 

and E2 respectively.

A 12-week step-

wise periodized 

training program 

can significantly 

increase wrist, 

forearm, parallel 

squat and bench 

press strength 

for both groups, 

group 2 (E2) had 

further wrist and 

forearm strength 

gains.

No injuries 

reported.

Volek et al., 

2003

28 boy (13 to 

17 yrs)

E1, n=14

E2, n=14

maturity 

status was 

self reported 

(Tanner stage) 

by subjects 

with the 

help of their 

parent

Resistance training 

program, 3 days/ wk, 12 

wks, program consisted 

of varying training loads 

within each week of train-

ing as well as increasing 

intensity with concomi-

tant decreasing volume 

over the 12 wks.

Independent t-tests, 

two-way ANOVA

Maximal strength: 

squat and bench press.

For all subjects 

combined significant 

increased in squat 

43%, bench press 

23%.

A 12-week 

resistance 

training program 

can significantly 

increase upper 

and lower maxi-

mal strength in 

boys aged 13 to 

17 yrs. 

No injuries 

reported.



REFERENCE SUBJECTS
TRAINING 

PROGRAM(S)
STATISTICAL 

ANALYSIS
OUTCOME 

MEASURE(S)
MAIN 

FINDING(S)
CONCLUSIONS

Sadres et al., 

2001

49 pre-pubertal boys

E, n=27 (9.2 ± 0.3 yrs)

C, n = 22 (9.4 ± 0.3 

yrs) subjects were 

Tanner stage 1, 2, ex-

cept 1 stage 3 public 

hair growth

Resistance training 

program: 2 times/ wk, 21 

months, 1-4 sets × 5-30 

reps, 30-70% of 1 RM; 

exercises: dead lift, clean 

pulls, snatch, clean, jerk, 

front squat, back squat, 

leg extension, leg flexion, 

arm extension, arm flex-

ion, back extension. 

Independent t-test, 

repeated measures 

ANOVA

1 RM: knee 

extension, knee 

flexion.

E: significant 

change in knee 

extensions 83%, 

knee flexions 

63%.

Resistance training 

program among 

prepubertal boys 

with low to moder-

ate; twice a week 

and over a period of 

2 school years (21 

months) can result 

in enhancement in 

muscle strength. 

One injury reported.

NOTE: E = EXPERIMENTAL GROUP; C = CONTROL GROUP; RM = REPETITION MAXIMUM; MB = MEDICINE BALL

TABLE 2 — Experimental study of physiological mechanisms adaptation following 
resistance training program in youth

REFERENCE SUBJECTS
TRAINING 

PROGRAM(S)
STATISTICAL 

ANALYSIS
OUTCOME 

MEASURE(S)
MAIN 

FINDING(S)
CONCLUSIONS

Ramsay et al., 

1990

26 boys (9-11 yrs)

E, n=13

C, n=13

All subjects were 

classified as Tanner 

stage 1

Resistance training 

program: circuit training, 

3,5 sets × 5-12 RM, 3 

times/ wk, 20 wks; 

resistance exercise: 

arm curl, double leg 

extension, leg press, 

bench press, behind the 

neck pull down, sit-ups, 

trunk curls.

Repeated meas-

ures ANOVA

1 RM: bench 

press and leg 

press; isokinetic 

strength, isomet-

ric strength and 

evoked contrac-

tile properties: 

elbow flexors, 

knee extensors; 

computerized 

tomography and 

percent motor 

unit activation. 

E: significant 

increases in 1 RM 

bench press 34.6%, 

leg press 22.1%; 

significant gains in 

isokinetic strength: 

elbow flexors 25.8% 

and knee extensors 

21.3%; significant 

gains in isometric 

strength: elbow 

flexors 37.3%, knee 

extensors at 90° 

25.3%; no significant 

changes on meas-

ured muscle cross-

sectional areas; 13.2, 

17.4% increases in 

percent motor unit 

activation but not 

significant.

20-week progres-

sive resistance 

training significant 

increased voluntary 

and evoked twitch 

torque in prepubes-

cent obys. Strength 

increases were 

independent of 

changes in muscle 

cross-sectional 

area, and the 

increases in twitch 

torque suggest ad-

aptations in muscle 

excitation-con-

traction coupling. 

Strength increases 

were attributed 

to a trend toward 

increased motor 

unit activation, and 

to other general 

and undetermined 

neurological adap-

tations to training.

No injuries reported.

NOTE: E = EXPERIMENTAL GROUP; C = CONTROL GROUP; RM = REPETITION MAXIMUM
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06TABLE 3 — Experimental studies of plyometric traning in youth

REFERENCE SUBJECTS
TRAINING 

PROGRAM(S)
STATISTICAL 

ANALYSIS
OUTCOME 

MEASURE(S)
MAIN 

FINDING(S)
CONCLUSIONS

Meylan and 

Malatesta, 

2009

25 young soccer 

players

E, n=10 (13.3 ± 0.6 

yrs)

C, n=11 (13.1 ± 0.6 

yrs)

E: plyometric drills: 2-4 

sets of 6 -12 reps, 2 

times/ wk, 8 wks, exer-

cises: ankle hop, vertical 

jump, lateral hurdle jump, 

horizontal and lateral and 

lateral bounding, skipping, 

footwork.

Repeated meas-

ures ANOVA

Vertical jump: 

squat jump, 

countermove-

ment jump; 

contact test, 

multiple 5 bounds 

test, 10-m sprint, 

agility test.

E: significant 

increased in 

countermove-

ment jump 7.9%, 

contact test 

10.9%; signifi-

cant improved 

10-m sprint 

2.1%, agility 

9.6%.

Plyometric training 

programs within 

regular soccer 

practice improved 

explosive actions 

of young players 

compared to 

conventional soccer 

training only.

No injuries reported.

Bishop et al., 

2009

22 adolescent swim-

mers

E, n=11 (13.1 ± 1.4 

yrs)

C, n=11 (12.6 ± 1.9 

yrs)

E: plyometric training 

program, 2 hrs/ wk, 8 

wks, 1-5 sets × 1-5 reps; 

exercises: two-foot 

ankle hop, tuck jump, 

squat jump, split squat 

jump, standing jump 

over barrier, front cone 

hops, hurdle hops, single 

leg bounding, single 

leg push-off, multiple 

box-to-box jumps, box 

skip, alternate bounding 

with double arm action, 

double leg hops depth 

jump, depth jump to 

standing long jump, jump 

to box, standing jump and 

reach, standing long jump, 

standing long jump with 

hurdle hop.

Independent 

t-tests, dependent 

t-tests

Swim block start 

performance: an-

gle out of blocks, 

distance to head 

contact, swim 

block start veloc-

ity, time to head 

contact, angle of 

entry into water; 

performance 

time to 5.5 m.

E: significant 

improved in 

all variables; 

angle out of 

blocks 34.01%, 

distance to head 

contact 8.31%, 

swim block 

start velocity 

15.65%, time to 

head contact 

5.86%, angle of 

entry into water 

15.01%; sig-

nificant changed 

performance 

time to 5.5 m 

15.43%.

The safe implemen-

tation of plyometric 

training in addition 

to habitual 

aquatic-based drills 

improved the ability 

of swimmers to ex-

plosively maneuver 

from the block start 

position to cover 

greater distances 

in significant faster 

times.

No injuries reported.

Weeks et al., 

2008

37 adolescents boys

E, n=22 (13.8 ± 0.4 

yrs) 

C, n=15 (13.8 ± 0.4 

yrs)

subjects were stage 

1-5 Tanner’s matura-

tion criteria

E: jump training: 2 times/

wk, 8 months, ~300 

jumps; exercises: hops, 

tuck jumps, jump squats, 

star jumps, lunges, side 

lunges and skipping.

ANCOVA Vertical jump E: significant 

increased in 

vertical jump 

8.9%. 

8-month jump 

training significant 

increase in jumping 

performance in 

prepubertal boys.

No injuries reported.
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REFERENCE SUBJECTS
TRAINING 

PROGRAM(S)
STATISTICAL 

ANALYSIS
OUTCOME 

MEASURE(S)
MAIN 

FINDING(S)
CONCLUSIONS

Kotzamanidis, 

2006

30 prepubertal boys

E, n=15 (11.1 ± 0.5 

yrs)

C, n=15 (10.9 ± 0.7 

yrs)

subjects were 1st 

stage of Tanner’s 

maturation criteria

E: plyometric training 

program, 2 times/ wk, 10 

wks, 10 jumps for each 

sets; exercises: speed 

bound, vertical jump; 

height of vertical jump 

= 10-30 cm; number of 

jumps per session = 

60-100. 

Repeated meas-

ures ANOVA, paired 

t-tests

30 m sprint test: 

0-10, 10-20, 20-

30 and 0-30 m; 

vertical jump 

test: squat jump.

E: significant 

increased in 

running speed by 

distance 10-20 

m (1.71±0.11 to 

1.65±0.13 s), 20-

30 m (1.61±0.28 

to 1.56 ± 0.27 

s), 0-30 m 

(5.55±0.03 to 

5.41±0.6 s); sig-

nificant improve 

in squat jump 

(22.99±4.49 to 

30.96±4.13 cm).

The plyometric 

training program in 

prepubertal boys 

has a positive effect 

on running speed 

and vertical jump 

performance.

No injuries reported.

MacKelvie et al., 

2004

64 prepubertal or 

early pubertal boys

E, n=31 (10.2 ± 0.5 

yrs)

C, n=33 (10.1 ± 

0.5yrs)

subjects were 1st 

stage of Tanner’s 

maturation criteria

E: plyometric training 

program, 3 times/ wk, 20 

months, 50-120 jumps); 

exercises: alternating-

foot jumps, 2-foot 

obstacle jumps, half-tuck 

jumps and full tuck jumps

ANCOVA Vertical jump, 

Long jump.

E: significant 

increased in 

vertical jump 

35.4% and long 

jump 6.5%.

20-month 

plyometric train-

ing significant 

increase in jumping 

performance in 

prepubertal boys.

No injuries reported.
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REFERENCE SUBJECTS
TRAINING 

PROGRAM(S)
STATISTICAL 

ANALYSIS
OUTCOME 

MEASURE(S)
MAIN 

FINDING(S)
CONCLUSIONS

Diallo et al., 

2001

20 prepubescent soc-

cer players (12.3 yrs)

E, n=10

C, n=10

subjects were prepu-

bertal status accord-

ing to the Tanner’s 

maturation criteria 

E: plyometric exercise 

(depth jump) and 

dynamic exercises, 

bouncing and skipping 

drills; number of jump = 

200/session and increase 

to 300/session in final 5 

weeks, 3 times/ wk, 10 

wks; 8 wks of reduced 

training program.

Nonparametric 

Wilcoxon test, 

Correlation coef-

ficients

Sprint cycling 

performance: 

optimal revolu-

tion rate, optimal 

force, cycling 

power;

vertical jump 

test: squat jump, 

countermove-

ment jump, drop 

jump, multiple 

5 bounds test, a 

15-second repeat-

ed rebound jump 

test; sprint test: 

20, 30, 40-m.

E: significant 

increased in 

cycling power 

12%, optimal 

revolution rate 

12%, significant 

improved in 

countermove-

ment jump 12%, 

squat jump 

7.3%, significant 

changes in multi-

ple 5 bounds test 

from 10.5±0.7 

to 11.1±0.8 cm, 

a 15-second 

repeated re-

bound jump test 

(p<0.01) and 

20-m (p<0.05).

Significant of re-

lation between 

cycling power 

and counter-

movement jump 

(r=0.87, p<0.01), 

cycling power 

and squat jump 

(r=0.91, p<0.01); 

reduced training: 

decrease in 

countermove-

ment jump but 

not significant 

and increase in 

squat jump but 

not significant.

A 10-week of 

specific plyometric 

training revealed a 

significant increase 

in jump, running 

and sprint-cycling 

performance in 

trained boys 12-13 

years of age.

No injuries reported.
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REFERENCE SUBJECTS
TRAINING 

PROGRAM(S)
STATISTICAL 

ANALYSIS
OUTCOME 

MEASURE(S)
MAIN 

FINDING(S)
CONCLUSIONS

Matavulj et al., 

2001

33 junior basketball 

players aged 15-16 

yrs

E1, n=11

E2, n=11

C, n=11

E1: drop jump from a 50 

cm bench;

E2: drop jump from a 100 

cm bench;

both groups performed 

training program 3 times/

wk, 6 wks, 3 series of 

10 trials.

Paired t-tests, 

MANCOVA, Corre-

lation coefficients

Countermove-

ment jump;

maximal 

voluntary force: 

isometric condi-

tion of hip and 

knee extensors;

rate of force 

development: iso-

metric condition 

of hip and knee 

extensors.

E1: significant 

increased in 

countermove-

ment jump (4.8 

cm), rate of 

force develop-

ment of knee 

extensors;

E2: significant 

increased in 

countermove-

ment jump (5.6 

cm), rate of 

force develop-

ment of knee 

extensors, 

maximal volun-

tary force in hip 

extensors;

correlation 

coefficient in all 

subject:

countermove-

ment jump 

and maximal 

voluntary force 

in hip extensors 

r=0.38;

countermove-

ment jump and 

maximal vol-

untary force in 

knee extensors 

r=0.52;

countermove-

ment jump and 

rate of force 

development of 

hip extensors 

r=0.03;

countermove-

ment jump and 

rate of force 

development of 

knee extensors 

r=0.02.

A limited amount of 

plyometric training 

could improve jump 

performance in elite 

junior basketball 

players and this im-

provement could be 

partly related with 

in increase in force 

of hip extensor.

No injuries reported.

NOTE: E = EXPERIMENTAL GROUP; C = CONTROL GROUP; RM = REPETITION MAXIMUM
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TABLE 4 — Meta-analysis studies of resistance training in youth

REFERENCE CRITERIA
NUMBER 

OF STUDIES
STATISTICAL 

ANALYSIS
RESULTS CONCLUSIONS

Falk and Tenenbaum, 

1996

The study design 

had to include 

resistance training 

programs.

Maximal age of the 

participants were 12 

and 13 for girls and 

boys, respectively.

The data have to 

be available to 

calculate effect 

size (ES).

28 studies which 

described a

  resistance training 

program for boys  

  and girls age-range 

was 10 to 14 yrs, 

  9 studies provided 

the necessary data 

  to calculate the ef-

fect size, 4 studies 

  provided no control 

group, 3 studies 

  provided no stand-

ard deviation, 2 

  studies provided 

only percent change, 

  5 studies provided 

no data at all and 5 

  studies were not 

available.

Random effects 

model meta-

analysis,  calculate 

average effect size 

(ES) of each studies 

and overall mean 

effect size.

The majority of the 

studies showed 

gains in strength 

between 13 and 

30%

Overall mean effect 

size = .57 

The ES of Clarke et 

al. study = .13

The ES of Ramsay et 

al. study = .51

The ES of Siegel et 

al. study = .35

The ES of Weltman 

et al. study = .56

The ES of Falk and 

Mor study = .83

The ES of Sailors 

and Berg study 

= 1.44

Although limited by 

the small number 

of available studies, 

this meta-analysis 

reveals that resist-

ance training can 

be effective in 

prepubescents. 

No difference 

was found in the 

effect of resistance 

training between 

genders.

Twice a week 

training frequency is 

sufficient to induce 

strength gains in 

children.
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REFERENCE CRITERIA
NUMBER 

OF STUDIES
STATISTICAL 

ANALYSIS
RESULTS CONCLUSIONS

Payne et al., 1997 Studies must exam-

ine the effect of re-

sistance training on 

muscular strength 

or muscular endur-

ance of participants.

Studies conducted 

on “healthy-normal” 

participants.

Studies must report 

measurements of 

muscular strength 

or muscular endur-

ance, measures of 

power and physical 

fitness indexes are 

not included.

Studies must report 

mean, standard 

deviations and sam-

ple size for control 

and experimental 

groups.

Research must in-

cluded participants 

who were 18 years 

of age or less.

Studies must report 

controls from an 

untreated group in 

an experimental-

control design or 

as a pretest in a 

pretest-posttest 

control group design 

(pre-post).

28 of the reviewed 

studies met the 

  criteria for inclu-

sion.   

Fixed-effect model 

meta-analysis, 

calculate effect 

size (ES) of each 

study characteristic 

as covariate and 

overall mean effect 

size, test of hetero-

geneity.

Significantly differ-

ent (p < .05) from 

zero in each mean 

ES indicate that

  resistance training 

program was   

  effective

The mean ES of boys 

= .72

The overall average 

ES = .75

Children and youth 

can demonstrate 

considerable in-

creases in muscular 

endurance and 

strength as a  result 

of training.

The magnitude of 

the effect appears 

to be a function 

of gender, training 

method and experi-

mental design.
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TABLE 5 — Experimental studies of complex training in youth

REFERENCE SUBJECTS
TRAINING 

PROGRAM(S)
STATISTICAL 

ANALYSIS
OUTCOME 

MEASURE(S)
MAIN 

FINDING(S)
CONCLUSIONS

Ingle et al., 

2006

54 Boys (12 ± 0.3 yrs)

E, n=33

C, n=21

early pubescent ages, 

Tanner stage 1 or 2 

pubic hair growth

Complex training: 70-

100% of 10 RM, 1-3 sets 

× 7-15 reps resistance 

exercise + 2-3 sets × 

8-10 reps plyometric 

exercise, 2 times/wk, 

12 wks; resistance 

exercises: back squat, 

bench press, dumbbell 

rows, calf raises, barbell 

lunges, overhead press, 

biceps curl and triceps 

extension; plyometric 

exercises: 2 footed ankle 

hops, front cone hops, 

stand long jump, push up, 

standing jump and reach, 

tuck jump, cone hops 

with 180° turn, double 

leg hops, tuck jump with 

heel kick, standing jump 

over barrier; 12 wks of 

detraining.

Repeated meas-

ures ANOVA

10 RM dynamic 

strength for 8 

exercises: bench 

press, dumbbell 

rows, barbell calf 

raises, dumbbell 

overhead press, 

back squat, 

barbell biceps 

curl, back squat 

lunges, barbell 

triceps extension; 

anaerobic power; 

vertical jump; 

40-m sprint; 

basketball chest 

pass; standing 

long jump.

E: significant 

gains in 10 RM 

of 8 dynamic 

strength exercis-

es 24.3-71.4%; 

significant gains 

in both peak and 

mean anaerobic 

power lower 

than or equal 5%; 

significant gain 

in vertical jump, 

basketball chest 

pass and 40-m 

sprint lower 

than or equal 

4%; detraining: 

significant 

decrease in dy-

namic strength 

-16.3-30-3%; 

significant de-

crease in vertical 

jump, basketball 

chest pass and 

40-m sprint 

-4%; significant 

decrease in peak 

anaerobic power 

-5.9%.

Complex training led 

to small improve-

ments in peak 

and mean power, 

jumping, throwing 

and sprinting per-

formance; large in-

creases in dynamic 

strength in pre- and 

early pubertal boys. 

Complex training 

is a safe training 

modality in this age 

cohort.

No injury reported.

06



REFERENCE SUBJECTS
TRAINING 

PROGRAM(S)
STATISTICAL 

ANALYSIS
OUTCOME 

MEASURE(S)
MAIN 

FINDING(S)
CONCLUSIONS

Santos and 

Janeira, 2008

25 young male basket-

ball players

E, n=15 (14.7 ± 0.5 

yrs)

C, n=10 (14.2 ± 0.4 

yrs)

all subjects were 

Tanner stage 3 or 4 

pubic hair growth and 

genital development

Complex training: 10/ 12 

RM × 2-3 sets resistance 

exercise + 2-3 sets × 5-15 

reps plyometric exercise, 

2 times/ wk, 10 wks; re-

sistance exercises: leg ex-

tension, pull over, leg curl, 

decline press, leg press, 

lat pull down; plyometric 

exercises: rim jump, MB 

squat toss, zigzag drill, 2 

foot ankle hop, MB chest 

pass, squat jump, tuck 

jump, MB overhead throw, 

alternate leg push off, 

single-arm alternate-leg 

bound, MB backward 

throw,  lateral jump over 

cone, side jump/sprint, 

MB seated chest pass, 

lateral box jump, depth 

jump, MB seated back-

ward throw, hurdle hops, 

depth jump 180° turn, MB 

pull over pass, cone hops 

with change of direction 

sprint, MB power drop 

and multiple box-to-box 

jumps.

Repeated measures 

t-test, independent 

t-test

Upper and lower 

body explosive 

strength: Squat 

jump, coun-

termovement 

jump, abalakov 

test, depth jump, 

mechanical 

power and 

seated medicine 

ball throw.

E: significant 

gains in squat 

jump 13%, 

countermove-

ment jump 

10.5%, abalakov 

test 10.5% and 

seated medicine 

ball throw 19.6%.

Complex training 

improves the upper 

and lower body 

explosivity levels 

(vertical jump, 

medicine ball throw) 

in young basketball 

players. 

Complex training 

is a useful working 

tool for coaches, 

innovative in this 

strength training 

domain, equally 

contributing to a 

better time-efficient 

training.

No injury reported. 

NOTE: E = EXPERIMENTAL GROUP; C = CONTROL GROUP; RM = REPETITION MAXIMUM; MB = MEDICINE BALL
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DISCUSSION

All reviewed studies reported that children and adolescent boys significant y improved their 

strength and motor performance from participating in strength training programs. Studies 

reported different results in strength and performance gains following training programs. 

Results from the longest training program (21 months) showed the highest magnitude of 

changes (83%) in muscle strength (63) and the lowest (15%) was observed in a twice a week 

(30), 12 weeks training program. Authors suggested that the training intensity in their study 

was relatively low in comparison with most previous studies among children (63). Moreover, 

study supported the idea that a longer training period might have further enhanced the 

observed strength gains (68). Besides, authors also proposed that differences in the training 

level as well as training intensity, volume and duration could explain the variance between 

findings in each studies (30). Studies that used the same training duration and frequency 

(2 times per week, 16 weeks) (15, 68) reported different results in strength gains (58.8 vs. 

28%), with young soccer players showing higher gains. On the other hand, identical pro-

grams (3 times per week, 12 weeks) that involved the same age (13 years) subjects from 

the same sport and showed similar strength gains (17.4 and 17.2%), respectively (73,  74). 

However, another identical program showed superior results (23%) where subjects had 

higher age range (77). Thus, it could be concluded that longer program duration and higher 

frequency and intensity seem to have a greater influence on the magnitude of changes 

of strength. One complex training study that measured strength demonstrated superior 

results to all of resistance training studies (41). Magnitudes of changes were observed by 

up to 71.4% despite duration and frequency of the programs were similar to those of re-

sistance training studies. To our knowledge, there is no published study that investigated if 

complex training program results were superior to resistance training program alone. Va-

rious results of vertical jump increases were reported from all types of training programs. 

Plyometric training showed higher results when compared to other two training programs, 

the highest magnitude of changes was (34%) (42). Nevertheless, comparable results were 

observed from one of the resistance training programs (15), as 31% changes in vertical jump 

was observed in a training program that last longer (16 weeks). Six-week combination pro-

grams between plyometric and resistance training showed greater magnitude of changes 

in vertical jump than static stretching and resistance training (31). The authors presumed 

that additional lower body plyometric exercises that focus on vertical jump may be needed 

to make gains in vertical jump performance beyond that can be achieved from resistance 

training and static stretching. Other resistance training studies observed similar changes 

in vertical jump despite unequal training program periods (14,  30,  81) as well as in plyome-

tric studies (23, 49). Ten-week complex training programs results in superior improvements 

(13%) than most of resistance training studies and similar improvement when compared 

to plyometric studies (67). 
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Significant changes in muscular strength and performances changes are most related 

to neural factors. Authors pointed out that neural adaptation such as increased motor unit 

recruitment and coordination, as well as improved coordination of involved muscle groups 

were the main factors that could explain the positive training response (15). This is in agree-

ment with previous studies (55, 58). The early did not observe any significant changes in mus-

cle cross-sectional area after subjects underwent 20-week resistance training program 
(58). Authors postulated that significant strength gains can be made by children indepen-

dent of changes in muscle size and perhaps training induced muscle hypertrophy is contin-

gent on adequate levels of circulating androgens (78). Furthermore, another authors stated, 

similarly, that significant strength gains occurring during the first 4-8 weeks of training are 

primarily attributed to neural adaptations marked by an increase in integrated electromyo-

graphic (IEMG) activity, an increase rate of motor unit activity as well as increased motor 

unit synchronization (53, 74). However, a paradoxical finding has been reported by previous 

study (50). First complex training study in youth did not follow this line of reasoning (41). 

They went on suggesting that another possible mechanism was postactivation potentiation 

(PAP). PAP is defined as an increase in muscle twitch and low-frequency tetanic force after 

a conditioning contractile activity (66). The principal mechanism of PAP is considered to be 

the phosphorylation of myosin regulatory light chains, which renders actin-myosin inte-

raction more sensitive to Ca++ released from the sarcoplasmic reticulum (60, 72). Increased 

sensitivity to Ca++ has its greatest effect at low myoplasmic levels of Ca++, as occurs in 

twitch and low-frequency tetanic contraction; in contrast, increased sensitivity to Ca++ 

has little or no effect at saturating Ca++ levels, as in high-frequency tetanic contractions. 

Thus, PAP raises the low but not high frequency portion of the force-frequency relation (1, 

76). However, review papers that examined the PAP explanation in order to enhance acute 

voluntary explosive contractions concluded that the results were equivocal (24, 37, 61). Thus, 

more research is needed in order to investigate the roles of PAP to improve strength and 

power performance from complex training in children. 

Vertical jump improvements were reported from all types of training programs. Authors 

explained that the increases in the maximal muscle force, as a result of strength training, 

also improves muscular power, despite the absence of specific jumping exercises (15). Besi-

des, study reported improvements in countermovement jump but not in squat jump follo-

wing plyometric training program (51). The authors explained that the plyometric training 

exclusively stressed the stretch-shortening cycle (SSC) of the muscle; consequently, pure 

concentric contraction, assessed by the squat jump, was not stimulated during training. In 

contrast, study observed increases in squat jump after plyometric training program (42) and 

referred that vertical jump enhancements could be the rate of force development, power, 

and stiffness enhancement, as already reported in adult (5, 80). One complex training study 
(67) suggested that the improvements reported in their study could be explained by stimu-
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lation of the neuromuscular system (16), that is, it activates both the muscular fibers and 

the nervous system, so that slow-twitch fibers behave like fast-twitch fibers (17). Running 

speed improvements from training programs were explained differently by authors. It is 

referred that a short distance sprint performance is most related to the player’s ability to 

generate muscular power as earlier demonstrated by previous study (21, 81). Besides, they 

pointed out that the exercises proposed in their study were supposed to have provided 

the greatest effect in sprint performance because they consisted of simultaneous triple-

-extension of the ankle, knee, and hip joints and also a possible transfer from the gain in

the leg muscular power into the sprint performance (35). Authors support the idea of the

efficiency of plyometry to improve specific explosive actions of young soccer players as

they found a significant decrease in 10-m sprint time (51). They reported a relationship be-

tween countermovement jump and 10-m sprint as it has been observed in previous studies
(20, 82) and this relationship was also observed in their study. These results can be explained

by the specifici y of the acceleration phase where the center of mass is lower and ground

contact time is longer when compared to the maximal velocity phase, resulting in a slow

stretch-shortening cycle of the muscle in similar motion to countermovement jump. This

relationship verified the validity of an acyclic vertical jump to predict field performance

and the role of vertical velocity and forces during initial acceleration. Furthermore, authors

advanced the idea of utilizing speed-bound exercises to enhance all running phases inclu-

ding the initial acceleration (0-10 m) (42) as these results have been previously reported in

adults (59). Changes were also observed in the intermediary acceleration (10-20 m) and

steady velocity phases (20-30 m). Additionally, authors explained running speed improve-

ment in their study because the test involves shuttle sprints, requires an element of motor

coordination, and therefore it is possible that a learning effect may have elicited improve-

ments in motor skill, ultimately improving performance (41).

Soccer drills and game have been presumed to contribute to improvements in agility 

because drills and games involves continuous changes of direction (15). Furthermore, the 

same authors proposed that strength training has a minor effect on agility of young people, 

being its enhancement probably explained by a minor transfer of the strength gain to agili-

ty, which probably involves a motor control pattern. In addition, authors also explained the 

findings in their study using plyometric drills and encompassing many powerful lateral mo-

vements, which had an impact on the ability to change direction faster (51) and they referred 

that the plyometric training program may have improved the eccentric strength of the lo-

wer limb, a prevalent component in changes of direction during the deceleration phase (69). 

Neural adaptation factors following strength training also have been postulated to be 

related to anaerobic performance enhancement. Authors agree that mechanisms respon-

sible for peak anaerobic power enhancement following strength training may relate to 

increased force generation and neural adaptation such as increased motor neuron firing
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rate and improved muscular coordination (41, 48). VO2 max changes were observed in young 

soccer players. It is explained that significant y decreases in running cost could be attri-

buted to the improved mechanical efficiency after the combined effect of strength and 

power training programs (81) as demonstrated by previous study (71) and as earlier proposal 

that aerobic performance may be affected not only by central factors related to VO2 max 

but also by peripheral factors such as muscle power (54). Lastly, it has been concluded that 

improved swim block start performances results from plyometric training are related to 

increased muscular power output and force production  (7). They argue that the optimiza-

tion of eccentric force production significant y develops elastic muscular components and 

explosive power production through enhanced motor unit firing rates and development of 

contraction intensity involved in neurophysical potentiation (57).

Strength and performances were observed to be decreased after detraining and reduced 

training period (75). Authors reported isometric strength was reduced 9.5% significant y 

after 2 months of detraining phase. Indeed, a 12-week detraining period after a complex 

training program, results in dynamic strength reductions (41). Strength was significant y 

decreased between 16.3 and 30.3%. Decreasing in vertical jumps was also remarked from 

plyometric and complex training study. Reduction in countermovement jump was observed 

after 8-week reduced training program but not significant, conversely, squat jump was 

increased but also not significant. Author also observed significant y decrease by 4% in 

vertical jump, this magnitude of changes was identical as improvement observed after 12 

weeks of training period (41). Nevertheless, one another published study did not observe any 

changes in both upper and lower body explosive strength in adolescent basketball players 

after neither reduced complex training program nor detraining (67).

Reviewed studies indicated a relative low risk of injury in children and adolescents boys. 

Only one minor injury occurrence was reported from resistance training program. Study 

reported one accident, which the bar slid and fell on the thighs of the one subject while 

performing clean exercise (63). The child complained of transient non-specific pain in the 

anterior thigh and sat out for 5 minutes then he return back to train within the same ses-

sion when the pain was resolved and had no further complains. Therefore, authors felt 

that no additional medical evaluation was required. Recent studies reported absence of 

injury occurrence. Moreover, all types of programs were effective in improving muscular 

strength physical performances. These evidences are in agreement with review study and 

position statement papers that strength training is safe for youth if the programs are pro-

perly designed and well-supervised (6, 29, 47).

Based on evidences from current reviewed studies, it is clear that youth can profit from 

participating strength training programs. However, knowledge concerning effect of com-

plex training in youth is still scarce particularly muscular strength gains and performances 

improvement consequence training program in young athletes. Moreover, more studies are 
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need to address information about complex training description such as training load, in-

tensity, frequency, exercises and training program duration in order to yield the maximum 

results in young athletes as well as persistence of strength and performances after detrai-

ning or reduced training period. Therefore, we still do not know if complex training results 

superior than resistance training in strength and performances. This aforementioned infor-

mation will be important and useful for coaches to design strength training program and 

schedule annual training plan in their individual and team sports.

In conclusion, resistance training programs highly improve maximum strength as well as 

motor performance. Magnitudes of strength and performance changes vary, depending the 

characteristics of the program design. Longer program duration and higher training inten-

sity seems to result in greater improvements. More mature boys showed greater strength 

gains. Strength gains following training programs are mostly related to neuromuscular 

adaptations than to muscle hypertrophy. Plyometric training highly enhances explosive 

movements, at a greater extent than resistance training. Complex training extremely in-

creases dynamic strength, and improves explosive strength in comparable magnitude of 

changes to those reported by resistance and plyometric training programs, and slightly 

enhances anaerobic power and other performances. However, no comparison study on 

maximum strength and performance gains between effects from resistance and complex 

training are available. Strength and performance gains decreased after detraining and re-

duced training phases in all types of programs. All reviewed training programs are safe 

in youth and there are no reported injuries. Complex training data in youth is still scarce.
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RESUMO

O objectivo do presente estudo consistiu em analisar as crenças sobre a competência des-

portiva e a autodeterminação em função dos diferentes perfis de orientação de futebolistas 

portugueses. A amostra foi constituída por 577 futebolistas, com idades compreendidas entre 

os 15 e os 39 anos (M= 21.71, dp=5.65), os quais preencheram as versões portuguesas do Task 
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do Questionnaire de Conceptions relatives à la Nature de l´Habilité Sportive (QCNHS). A análise 

dos resultados sugeriu que os perfis mais vantajosos em termos motivacionais eram o que 

combinava elevada orientação para a tarefa e reduzida para o ego (i.e., ET/ RE)  e o que apre-

sentava elevada orientação para ambas (i.e., ET/ EE), uma vez que foram os que se revelaram 

mais autodeterminados no seu comportamento. Estes futebolistas também acreditavam mais 

que os dos restantes grupos que a sua competência para a prática do futebol resulta da apren-

dizagem e poderá ser melhorável, o que é desejável, porquanto corresponde a uma percepção 

de maior controlo sobre o desenvolvimento da sua competência. Quanto ao grupo de futebolis-

tas com orientação reduzida para a tarefa e elevada para o ego (i.e., RT/ EE), verificou-se que 

os valores correspondentes ao índice de autodeterminação e à crença de que a competência 

desportiva é estável eram significativamente mais reduzidos que os dos restantes grupos, o 

que poderá indiciá-lo como o grupo no qual existe mais risco de abandono da actividade.

Correspondência: Hugo Sarmento. Escola Superior de Educação. Rua Maximiano Aragão. 

3504 - 501 Viseu, Portugal (hg.sarmento@gmail.com).

https://doi.org/10.5628/rpcd.12.01.116



07Motivation to practice football 

in competitive contexts. 

A study with junior and senior players 

based in their motivational profiles

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze differences between groups 

with different achievement goal profiles on their self-determination and 

beliefs about the natures and determinants of sport competence. The 

participants were 577 male football players. Ages ranged from 15 to 

39 years (M=21.71, SD=5.65). Participants completed Portuguese ver-

sions of the Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ), 

the Self-Regulation Questionnaire (SRQ) and the Questionnaire de Con-

ceptions relatives à la Nature de l´Habilité Sportive  (QCNHS). Results 

suggested that the more positive profiles are the Hi-T/ Lo-E; Hi-T/ Hi-E 

groups, that also were the most self-determined in their behaviour. On 

other hand, the fact that they believe most than the other groups that 

the competence for playing football arises from the learning and it's 

subjected to improvement, is a positive and desirable tendency, because 

these players also had a higher perception of control on the develop-

ment of their competence. The L-T/ Hi-E group presented significant y 

lower scores than did the another three groups in RAI and in the belief 

that the sport competence is stable, what can mean they are the most 

risky group for dropping out the football practicing.

KEY WORDS: 

Competitive Football. Motivation. Achievement goals. 

Self-determination. Beliefs of competence.
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INTRODUÇÃO 

No âmbito do futebol, a motivação é um dos conceitos mais referidos entre as razões justi-

ficativas do sucesso e, muitas vezes, do insucesso dos jogadores e das equipas. É freque -

te treinadores, jogadores e espectadores associarem a performance colectiva e individual 

a diferentes estados motivacionais (12). Não obstante, a nível nacional, existe ainda um re-

duzido número de estudos em torno desta área, sendo ainda menor o número de investi-

gações desenvolvidas especificamente no contexto do futebol e, sobretudo, raras aquelas 

que se centram no futebol profissional

Tendo em conta que o desporto de competição assume particular importância no que 

concerne à participação de jovens e adultos em atividades físicas, é relevante o conheci-

mento profundo das forças motivacionais que levam a tal participação. Na verdade, têm 

sido desenvolvidos muitos estudos com o objectivo de examinar a motivação do elevado 

número de crianças e jovens que se envolvem em diferentes contextos de atividade física 
(14, 30, 33, 35). No entanto, muito menos investigação tem incidido na motivação associada à 

prática desportiva em contextos competitivos, e a existente centrou-se essencialmente 

em crianças ou em estudantes (6, 11). Adicionalmente, e também a este propósito, Biddle (1) 

considera que todos os interessados nas questões relativas ao desenvolvimento motor e à 

aprendizagem reconhecem a importância da motivação para a compreensão dos mecanis-

mos subjacentes ao desenvolvimento e movimentos humanos. 

Neste contexto, a teoria dos objectivos de realização (24, 35) e a teoria da autodeterminação (7, 

19) são comummente utilizadas para explicar os aspectos motivacionais em contextos de ati-

vidade física e desportiva. Sendo naturalmente distintos, os construtos motivacionais destas 

duas teorias encontram-se relacionados, considerando-se que os indivíduos orientados para a 

tarefa são mais autónomos e mais motivados intrinsecamente; por sua vez, os indivíduos que 

privilegiam uma orientação para o ego são menos autónomos e mais susceptíveis à motivação 

extrínseca. A investigação realizada tem permitido concluir que a orientação para a tarefa é 

preditiva da participação na atividade física; contudo, as evidências de que isto é igualmente 

verdade para equipas e indivíduos adultos envolvidos em competições, são ainda escassas (11).

De uma forma geral, a atribuição de recompensas financeiras ou de outro tipo de prémios 

é frequentemente entendida como uma forma de motivar os atletas, constituindo-se a com-

petição entre indivíduos ou entre equipas como um aspecto central de muitos desportos e 

de muitas outras atividades da vida quotidiana da sociedade moderna (31). Em determinadas 

situações, o objectivo dos indivíduos consiste em ganhar, simplesmente por tal ser excitante 

ou agradável. Noutras situações, o objectivo não passa apenas por ganhar, mas também pela 

obtenção de recompensas monetárias em caso de vitória. 

A teoria da avaliação cognitiva  (7) prediz que a atribuição destas recompensas poderá 

diminuir a motivação intrínseca. Apesar de alguns estudos confirmarem esta premissa (10, 

25), outros sugerem resultados diferentes (21, 22), emergindo, portanto, a necessidade da rea-
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07lização de mais investigação no sentido de averiguar melhor os contornos da relação exis-

tente entre estes aspectos. Ademais, apesar de as relações anteriormente referidas terem 

já sido investigadas em variadas ocasiões em estudos realizados com crianças e jovens 

em idade escolar, o mesmo não se verifica quando considerados os adultos envolvidos 

em equipas desportivas, relativamente aos quais a investigação ainda é muito escassa (11).

De resto, apesar de a investigação realizada nos Estados Unidos da América, no âmbito 

da Educação Física e do Desporto, ter vindo a evidenciar que crianças e jovens que apre-

sentam diferenças relativamente aos seus objectivos de realização, apresentam igualmen-

te diferentes perfis motivacionais e diferentes crenças em relação ao sucesso, os estudos 

realizados em Portugal até ao momento, sobretudo no que concerne a contextos de natu-

reza competitiva, não são ainda suficientes para considerarmos que possuímos um conhe-

cimento profundo neste domínio (15).

Outro aspecto que assume relevante importância prende-se com o papel fundamental que 

a competência desportiva parece ocupar na prática desportiva dos indivíduos. Estudos re-

centes têm vindo a demonstrar que o modo como os indivíduos configuram a natureza e as 

determinantes da competência para a prática desportiva não é uniforme. Ou seja, se algu-

mas pessoas entendem que a sua competência desportiva é algo muito difícil de modifica , 

há outras acreditam que o nível de competência para a prática desportiva depende do modo 

como nos orientamos para a sua melhoria (15). 

No entanto, tanto a nível nacional como a nível internacional, salvo raras exceções (14,15, 17, 29, 

34), ainda não existe abundante investigação relativa a este tema. Por exemplo, que tenhamos 

conhecimento, não existem estudos que relacionem este tema com os construtos da teoria 

da autodeterminação, nem que examinem a existência de diferenças no que concerne às 

crenças relativas à natureza da competência desportiva em função do nível competitivo dos 

atletas. A este propósito, Sarrazin e colaboradores (29) sugerem que poderá ser interessante 

a comparação dos resultados dos atletas relativamente às concepções relativas à natureza 

da competência desportiva em função do nível de expertise dos atletas.

Um outro aspecto que pensamos ser importante destacar é o que se relaciona com 

as evidências disponíveis sobre o padrão de correlações entre algumas das variáveis 

anteriormente referidas, designadamente no que se refere à demonstração de que a re-

lação entre as orientações para o ego e para a tarefa é de natureza ortogonal (i.e., não 

estão relacionadas), sugerindo que a análise isolada daquelas orientações com outras 

variáveis motivacionais poderá não fornecer toda a informação a este respeito. Nesse 

sentido, parece ser importante analisar estas questões não examinando separadamente 

cada orientação mas sim considerando igualmente a existência de perfis (i.e., observan-

do conjuntamente as orientações), uma vez que os resultados podem diferir (2, 8). 

A teoria dos objectivos de realização não apresenta predições relativamente ao tipo de 

comportamentos que os indivíduos adoptam quando estão simultaneamente muito orien-



tados para os dois tipos de objectivos de realização, mais orientados para um ou outro, ou 

ainda pouco orientados para qualquer um dos dois. Uma vez que as orientações para o ego 

e para a tarefa têm diferentes implicações cognitivas e motivacionais, o efeito combinado 

de ambas poderá ser diferente do efeito verificado quando são classificadas de forma inde-

pendente. Desta forma, a opção por analisar o perfil de orientação motivacional considera as 

duas orientações (tarefa e ego) em combinação, de forma a gerar grupos com indivíduos que 

apresentam respostas similares em cada uma das escalas (20).

Se considerarmos individualmente as orientações para o ego e para a tarefa, podemos ve-

rificar que a orientação para a tarefa apresenta muitas vantagens, ao invés do registado em 

relação à orientação para o ego. Por exemplo, os atletas que apresentem unicamente uma 

elevada orientação para o ego poderão encontrar problemas motivacionais, uma vez que 

esta é uma situação frágil relativamente à motivação (1). Sabemos, no entanto, que os atletas 

poderão apresentar elevada orientação para o ego e para a tarefa ao mesmo tempo, o que re-

presenta, provavelmente, o perfil característico dos atletas de maior sucesso, verificando-s  

igualmente que a orientação para a tarefa desempenha um papel adaptativo, isoladamente 

ou em combinação com uma elevada orientação para o ego (1). 

Em decorrência do exposto anteriormente, este estudo procurou  investigar a existência 

de diferenças no que concerne à autonomia percebida e às crenças sobre a competência 

desportiva em função dos perfis de orientação cognitiva ou motivacional, analisando igual-

mente o tipo de relações estabelecidas entre objectivos de realização, autonomia percebida 

e crenças sobre a competência desportiva.

METODOLOGIA 

AMOSTRA E PROCEDIMENTOS

Participaram no estudo 577 futebolistas com idades compreendidas entre os 15 e os 39 

anos (idade média de 21.7  5.65 anos), pertencentes a 37 equipas de futebol da zona norte 

e centro do país, que competiam nos escalões sénior (≥19 anos de idade), Júnior “A” (17-18 

anos de idade) e Júnior “B” (15-16 anos de idade).

O envolvimento foi voluntário e a todos os que aceitaram participar foi assegurada 

a confidencialidade das respostas. Os questionários foram preenchidos antes de uma 

sessão de treino, tendo este processo sido supervisionado pelo primeiro autor deste 

estudo, que, previamente, explicou aos atletas o objectivo do estudo e a forma de res-

ponder ao questionário.
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Para a avaliação dos objectivos de realização foi utilizada a versão traduzida e adaptada 

para a realidade portuguesa (14, 16), do Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire (TE-

OSQ) (9). Esta versão é constituída por treze itens relativos ao sucesso desportivo, prece-

didos pela afirmação inicial: “Sinto-me com mais sucesso no desporto quando…”, os quais 

permitem avaliar o modo como os indivíduos se orientam para a tarefa (e.g., “…trabalho 

realmente bastante”) e para o ego (e.g., “…sou o melhor”) em contextos desportivos, neste 

caso, no futebol de competição. Para o efeito, os indivíduos indicam o seu grau de concor-

dância com cada um dos referidos através do recurso a uma escala tipo Likert de cinco 

pontos (de 1 = discordo totalmente a 5 = concordo totalmente). Os valores do alfa de Cron-

bach (tarefa=0.82; ego=0.84) demonstram uma boa fidelidade o  consistência interna.

Para avaliar a autonomia percebida dos futebolistas, foi utilizada a versão traduzida e 

adaptada para português (13, 14) do Self-Regulation Questionnaire (SRQ) (28), que é consti-

tuído por uma afirmação genérica inicial (“Eu pratico o meu desporto [neste caso, a afi -

mação circunscreveu-se ao futebol]…”) seguida de dezassete itens relativos a cinco di-

mensões: desmotivação (e.g., “mas realmente não sei bem porquê’”), regulação externa 

(e.g., “… porque é obrigatório”), regulação introjectada (e.g., “…porque quero que os meus 

colegas pensem em mim como um bom atleta”), regulação identificada (e.g., “…porque é 

importante para mim progredir no futebol”) e motivação intrínseca (e.g., “…porque é exci-

tante”). Relativamente a cada item, os respondentes indicam o modo como entendem que 

se aplica, ou não, à sua situação concreta, através de uma escala tipo Likert, de cinco pon-

tos (de 1 = discordo totalmente a 5 = concordo totalmente). Com base nas suas respostas, 

é possível calcular o seu índice de autonomia relativa (Relative Autonomy Index: RAI), no 

que concerne aos seus comportamentos em contextos de atividade física ou desportiva, 

utilizando diferentes pesos para os itens de cada uma das dimensões. Assim, os valores 

associados aos itens correspondentes à dimensão da regulação externa são multiplicados 

por -2, os da regulação introjectada por -1, os da regulação identificada por 1, e os da mo-

tivação intrínseca por 2, com o compósito final a constituir-se como indicador do referido 

índice de autonomia relativa. Valores positivos indicam uma maior regulação autónoma; 

pelo contrário, valores negativos indicam uma maior regulação controlada (4). Neste estu-

do, os valores de alfa de Cronbach para as diferentes subescalas do instrumento, foram os 

seguintes: regulação externa (0.77), regulação introjectada (0.60), regulação identificada

(0.69), motivação intrínseca (0.72), desmotivação (0.78); adicionalmente, foi calculado um 

valor de 0.70 para a globalidade do instrumento. 

Para a avaliação das concepções que os indivíduos possuíam relativamente à natureza 

e às determinantes da competência desportiva, foi utilizada a versão traduzida e adapta-

da para português (14) do Questionnaire de Conceptions Relatives à la Nature de L´Habilité 

Sportive (QCNHS)  (29), o qual também é constituído por uma afirmação genérica inicial 



(“Para se ser bem sucedido no desporto...”), complementada por vinte e um itens distribuí-

dos por seis dimensões distintas: aprendizagem (e.g., “... é necessário aprender e trabalhar 

muito”), dom (e.g., “...é necessário ser-se dotado naturalmente”), estável (e.g., “Cada um 

tem um certo nível de habilidade para o desporto e, na realidade, não pode fazer muito 

para o alterar”), geral (e.g., “Qualquer pessoa que seja boa no desporto tem êxito em qual-

quer modalidade desportiva”), melhorável (e.g., “Se alguém aplicar esforço suficiente no 

desporto torna-se necessariamente melhor”) e específica (e.g., “A mesma pessoa pode ser 

boa numa actividade desportiva e não ser boa noutras”). Tal como nos casos anteriores, 

também em relação a este instrumento, os respondentes indicam o seu grau de concor-

dância com cada um dos itens através do recurso a uma escala tipo Likert, de cinco pontos 

(de 1 = discordo totalmente a 5 = concordo totalmente).

Neste estudo, os valores de alfa de Cronbach calculados para as várias subescalas fo-

ram os seguintes: estável (0.46), dom (0.78), aprendizagem (0.68), geral (0.79), melhorá-

vel (0.61) e específica (0.40), sugerindo, portanto, a existência de alguns problemas, em 

especial nas dimensões estável e específica, na linha aliás do já referido noutros estudos 

em que foi utilizado este instrumento (17, 30). Ainda assim, considerando que não há ainda 

muita informação sobre esta temática, nem sobre este instrumento, particularmente em 

Portugal e no contexto do futebol, a exemplo do efectuado por Sarrazin e colaboradores 
(29), entendeu-se incluir nas análise seguintes os valores relativos àquelas dimensões com 

a ressalva de que elas devem ser alvo de uma certa reserva.. 

PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS

Para a análise dos dados recolhidos, recorreu-se à estatística descritiva, designadamente 

a medidas de tendência central (média aritmética) e de dispersão (desvio padrão).

Em correspondência com os objectivos previamente formulados, foram criados quatro 

perfis de objectivos com base nos valores médios que os atletas apresentavam nas orien-

tação para a tarefa e para o ego: os valores que se situavam abaixo da média foram consi-

derados “reduzidos”, enquanto os que se situavam acima foram considerados “elevados”. 

Este procedimento, utilizado por diversos autores (23, 27), e considerado um método eficiente

(20), permitiu assim a criação de quatro grupos: i) perfil ET/ RE (i.e., com valores elevados 

de orientação para a tarefa e reduzidos de orientação para o ego); ii) perfil RT/ EE (i.e., com 

valores reduzidos na orientação para a tarefa e elevados na orientação para o ego); iii) 

perfil ET/ EE (i.e., com valores elevados em ambas as orientações); e iv) perfil RT/ RE (i.e., 

com valores reduzidos em ambas as orientações). 

Para avaliar as diferenças entre as respostas dos elementos dos diferentes nas variá-

veis estudadas, foi utilizada a técnica da Anova one-way, a qual foi complementada pelo 

recurso ao teste post hoc de Tukey, sempre que a diferença atingiu significado estatístico 

(i.e., p≤.05).
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RESULTADOS 

No quadro 1, são apresentados os valores relativos às orientações para o ego e para a tare-

fa em função dos diferentes perfis, sendo possível verificar que, em todos eles, os valores 

correspondentes à orientação para a tarefa foram superiores aos da orientação para o ego.

QUADRO 1 — Orientações cognitivas em função do perfil de orientação.

ET/ RE RT/ EE ET/ EE RT/ RE

orientação para a tarefa 4.53  0.29 3.69  0.38 4.52  0.31 3.57  0.53

orientação para o ego 1.87  0.45 3.33  0.47 3.42  0.57 1.92  0.42

Através da análise do quadro 2, é possível confirmar que os futebolistas, independente-

mente do perfil que os caracterizava, atribuíram valores relativamente elevados para a 

motivação intrínseca. Adicionalmente, a análise dos dados relativos à autonomia percebi-

da revelou um crescendo gradual dos valores médios das componentes mais extrínsecas 

para as mais intrínsecas, sendo de salientar ainda o facto de se ter verificado um valor 

inferior para a motivação intrínseca quando comparado com o da regulação identificada.

QUADRO 2 — Níveis de autonomia em função do perfil de orientação.

ET/ RE RT/ EE ET/ EE RT/ RE

desmotivação 1.37  0.62 1.76 0.91 1.38 0.67 1.54  0.69 *A/B – B/C 

regulação externa 1.80  0.74 2.02  0.71 1.87 0.77 1.72  0.67 *B/D 

regulação introjectada 3.53 0.94 3.35 0.74 3.66 0.83 2.90  0.79 *A/C – B/C – B/D  – D/C -  D/A 

regulação identificada 4.58  0.51 4.05 0.66 4.54 0.49 3.97  0.65 *A/B – A/D – B/C – C/D

motivação intrínseca 4.29  0.69 3.95 0.66 4.31 0.62 3.82  0.63 *A/B – A/D – B/C – C/D

RAI 1.01  0.38 0.77  0.43 0.96  0.41 0.90  0.40 *A/B – B/C – B/D

*= significativo para p≤0.05.

Através da realização da Anova one-way, foi possível identificar diferenças estatistica-

mente significativas nas seguintes variáveis: desmotivação (F=8.73 p<.001), regulação 

externa (F=4.26; p=.01), regulação introjectada (F=21.56; p<.001), regulação identificada

(F=41.98; p<.001), motivação intrínseca (F=19.51; p<.001) e RAI (F=9.15; p<.001). 
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Mediante a análise aos dados do quadro 3, verifica-se que, independentemente do seu 

perfil, os futebolistas em geral pareciam entender a sua competência para a prática des-

portiva como sendo sobretudo específica, melhorável e decorren e da aprendizagem.

Ainda assim, foram evidentes diferenças estatisticamente significativas em todas 

as crenças sobre a competência desportiva: estável (F=7.81; p<.001), fruto de um dom 

(F=7.42;  p<.001), decorrente da aprendizagem (F=27.97; p<.001), geral (F=6.68; p<.001), 

melhorável (F=12.79; p<.001) e específica (F=3.28; p=.02)

QUADRO 3 — Crenças sobre a competência desportiva em função do perfil 
de orientação.

ET/ RE RT/ EE ET/ EE RT/ RE

Estável 2.45  0.67 2.80  0.67 2.54  0.68 2.51  0.62 *A/B – B/C 

Dom 3.16  0.99 3.42  0.70 3.41  0.88 3.01  0.80 *B/D 

Aprendizagem 4.64  0.48 4.20  0.61 4.63  0.44 4.26  0.54 *A/C – B/C – B/D  – D/C -  D/A 

Geral 2.05  0.93 2.50  0.86 2.38  0.90 2.29  0.81 *A/B – A/D – B/C – C/D

Melhorável 4.31  0.66 3.96  0.64 4.36  0.66 4.08  0.61 *A/B – A/D – B/C – C/D

Específica 3.88  0.71 3.72  0.66 3.94  0.66 3.75  0.66 *A/B – B/C – B/D

*= significativo para p≤0.05.

DISCUSSÃO 

O principal objectivo deste estudo consistiu em tentar investigar se existiriam diferenças 

no que concerne à autonomia percebida e às crenças sobre a competência desportiva em 

função de diferentes perfis de objectivos de realização, tendo a análise dos dados permiti-

do detectar alguns aspectos interessantes. 

Por exemplo, foi possível verificar que os futebolistas com os perfis ET/ RE e ET/ EE 

se caracterizaram por apresentarem valores significativamente mais elevados do que os 

restantes futebolistas para as formas mais autodeterminadas do continuum de motivação 

(i.e., para a regulação identificada e a motivação intrínseca) e para as crenças de que a 

competência desportiva decorre da aprendizagem e é melhorável.

Estes resultados parecem pois sugerir que a uma elevada orientação para a tarefa se 

associa uma maior autodeterminação por parte dos futebolistas em relação ao seu envol-

vimento, bem como um entendimento distinto em relação à natureza e determinantes da 

competência desportiva. 
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Se analisarmos a investigação produzida neste domínio, verificamos que alguns estudos 

realizados anteriormente, também com base na análise dos perfis de orientação (4, 5, 18, 20, 

32, 35), sugeriram como perfil mais adaptativo o que apresente um “balanço complementar” 

entre uma elevada orientação para a tarefa e uma moderada orientação para o ego. 

Nesse sentido, os resultados do presente estudo não contrariando necessariamente 

aquela sugestão, parecem ir mais longe e sugerir que, independentemente da intensidade 

da orientação para o ego, será a adopção de uma elevada orientação para a tarefa que mais 

contribuirá para a referida adaptação, porquanto, tanto num caso (i.e., ET/ RE) como nou-

tro (ET/ EE), pareceu ser evidente uma prática desportiva mais autónoma e crenças mais 

associadas a comportamentos de persistência na atividade (5, 29).

Duda (8) refere que os diversos autores que têm realizado trabalhos neste âmbito consi-

deram a existência de efeitos adaptativos em indivíduos que apresentam elevados níveis 

de orientação tanto para o ego como para a tarefa (EE/ ET). De acordo com esta autora, o 

facto de os indivíduos EE/ ET se manterem motivados ao longo do tempo é consequência 

sobretudo da existência de uma forte orientação para a tarefa quando existe um declínio 

na percepção normativa de competência. No mesmo sentido, Roberts (26) refere que a in-

vestigação é clara neste ponto, indicando que a orientação para a tarefa é benéfica mesmo 

para atletas de elite com elevada orientação para o ego; aliás, este autor sublinha mesmo 

que uma elevada orientação para o ego, isoladamente, não promove a motivação a longo 

prazo, nem mesmo para os atletas que possuem uma elevada percepção de habilidade.

Foi igualmente perceptível no presente estudo que os futebolistas com o perfil RT/ EE ten-

deram a indicar valores significativamente superiores de desmotivação, quando comparados 

com os seus colegas com os perfis ET/ RE e ET/ EE, bem como valores significativament  

inferiores de autodeterminação e superiores para a crença de que a competência desporti-

va é estável, quando comparados com os futebolistas de todos os outros perfis. Inclusiva-

mente, mesmo quando comparados apenas com os futebolistas com o perfil RT/ RE (i.e., o 

outro grupo cujos futebolistas também manifestaram estar pouco orientados para a tarefa), 

foi possível verificar que os comportamentos dos futebolistas com perfil RT/ EE eram os 

regulados de forma menos autónoma (as dimensões significativamente mais elevadas das 

regulações externa e introjetada determinavam naturalmente um índice de autonomia mais 

reduzido). Adicionalmente, os futebolistas com aquele perfil distinguiram-se igualmente de 

todos os outros ao atribuírem valores significativamente mais elevados à crença de que a 

competência desportiva é algo estável e portanto não facilmente modificável

Nessa medida, recordando o padrão de relações que tem vindo a ser identificado entre 

a autodeterminação dos indivíduos e a persistência dos seus comportamentos numa ativi-

dade desportiva (3), parece poder considerar-se que, muito provavelmente, este perfil seria 

o menos vantajoso em termos motivacionais, tornando estes atletas mais susceptíveis à
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desmotivação no caso de não obterem sucesso num largo período de tempo e levando-os 

mesmo ao abandono da actividade. 

Para além disso, se nos concentrarmos apenas na informação referente à orientação 

cognitiva ou motivacional, estes resultados parecem sugerir que uma elevada orientação 

para o ego apenas terá um impacto marcadamente negativo se não for acompanhada por 

uma elevada orientação para a tarefa, como de resto Roberts (26) sublinhou anteriormente.

Etnier e colaboradores (11), num estudo também desenvolvido com futebolistas, verific -

ram que os futebolistas cujo perfil se caracterizava por uma moderada orientação para a 

tarefa eram mais autodeterminados do que os que indicaram ter elevada orientação para o 

ego e para a tarefa, bem como do que os que se orientavam para a tarefa com intensidade 

reduzida. Assim, e de acordo com a literatura anterior, que sugere que os indivíduos mais 

autodeterminados terão mais intenção para continuar a praticar desporto, os autores con-

sideraram que os seus resultados indicavam que os grupos RT/ ME e ET/ EE seriam os que 

corriam mais riscos de abandonar. Este resultado, sobretudo no que concerne ao grupo 

com o perfil ET/ EE, contradiz muita da literatura existente que considera este perfil como 

sendo o mais vantajoso em termos de continuidade da actividade desportiva.

Os autores interpretaram estes resultados com base no facto de o seu estudo ter sido 

realizado com uma amostra (de futebolistas) diferente das investigadas noutros estudos 

(realizados em contexto escolar) e sugeriram a realização de estudos com amostras seme-

lhantes, com o objectivo de esclarecer melhor esta possibilidade.

Todavia, o presente estudo vem fornecer suporte para o que a literatura e a restante 

investigação neste domínio tem vindo a sugerir, ou seja, que uma elevada orientação para 

o ego poderá não ter efeitos negativos no que concerne à persistência do envolvimento na

prática desportiva, quando acompanhada por uma elevada orientação para a tarefa.

CONCLUSÕES 

Reconhecendo a natureza multidimensional da motivação, o facto de se considerar, de 

forma simultânea, a informação referente a ambas as orientações motivacionais (ego e 

tarefa) dos atletas, juntamente com a das crenças sobre a competência desportiva e dos 

níveis de autonomia percebida poderá, efectivamente, revelar-se frutífero e contribuir para 

uma melhor compreensão acerca da motivação dos atletas.

Os resultados do presente estudo sugeriram que futebolistas com os perfis ET/ RE e ET/ 

EE eram os que exibiam características mais vantajosas em termos motivacionais para a 

prática da modalidade. No extremo oposto, encontravam-se os futebolistas com os perfis RT 

/EE e RT/ RE, potencialmente menos adaptativos em termos motivacionais para a prática da 

modalidade. Nesse sentido, os atletas com estes perfis parecem justificar uma atenção es-
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pecial por parte dos seus treinadores, até porque investigações anteriores têm relacionado 

menores níveis de autodeterminação com menor satisfação e menores intenções de persistir 

na atividade (36). Na verdade, tendo em conta as relações anteriormente analisadas, bem 

como a informação disponível na literatura desta área, será de prever que estes futebolistas 

estejam entre os que correm maior risco de abandonar a actividade desportiva.

Finalmente, de destacar que, considerando os resultados encontrados, será importante 

atender às particularidades motivacionais características de cada perfil aquando do pla-

neamento das atividades para os diferentes grupos de futebolistas. Ainda assim, pareceu 

igualmente evidente que, e independentemente de também se poder privilegiar uma elevada 

orientação para o ego, o facto de se privilegiar uma orientação para a tarefa será certamente 

benéfico no que se refere à motivação dos atletas para continuarem a praticar desporto.
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