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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.

ENDEREÇOS PARA ENVIO 

DE ARTIGOS

Revista Portuguesa de Ciências 
do Desporto 
Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto 
Rua Dr. Plácido Costa,
Porto Portugal
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e-mail: rpcd@fade.up.pt



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 
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Nota Editorial

Acerca do caráter.

“O melhor indicador do caráter de uma pessoa é o modo como ela trata as pessoas que não 

podem trazer-lhe benefício algum” – eis uma atinente definição, formulada pela colunista 

e ensaísta norte-americana Abigail Van Buren (1918-2013).

A maneira como os poderes e os poderosos, os mandarins e os seus mandaretes tratam 

os desprotegidos e fracos é revelador do padrão cívico, ético e moral, vigente em todas as 

etapas da civilização. Os avanços e recuos no reconhecimento e na observância dos direi-

tos humanos são expressão das duras batalhas e das amargas desilusões neste capítulo. 

No campo em apreço e nomeadamente em Portugal, estamos a assistir, nos dias de hoje, 

a um notório e aviltante retrocesso civilizacional. A facilidade e a frieza com que, nesta 

era tecnológica, mediática, mercadológica e ‘pós-democrática’, se mente tão descarada 

e conscientemente na enunciação e ‘justificação’ de fins, metas e promessas; se conde-

nam os remediados à pobreza e os pobres à miséria; se roubam os sonhos da infância às 

crianças, do futuro aos jovens e do presente aos adultos; se cortam dias-santos, salários e 

aposentações; se atiram famílias inteiras para o desemprego e o desespero; se abandonam 

os idosos e os doentes à sua desdita; se lê e ouve notícias sobre o crescendo de assaltos, 

homicídios e suicídios – tudo isto mostra bem, sem quaisquer equívocos, o caráter dos de-

cisores políticos e o teor imoral das leis e medidas impostas. Com total ausência de peso 

e remorso na consciência!

Aqueles que, podendo denunciar e combater esta involução, optam pela abstinência e 

silenciamento da palavra, pela indiferença face ao sofrimento e tormento alheios, pela 

não intervenção e pela não tomada de posições, tornam-se coniventes e cúmplices com a 

EJorge Olímpio Bento 1

1 Diretor da Revista Portuguesa  
de Ciências do Desporto

Reflexão escrita no dia 25 de abril de 2012.
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queda no abismo da amoralidade. Perdem o pio e colocam o pescoço sob a guilhotina afia-

da da indignidade. Mais ainda, o seu caráter é em tudo igual, quiçá até pior, ao dos autores 

confessos das ditas ‘reformas’ governamentais. 

Mas… atenção! É fácil criticar os governantes e não ver o argueiro nos nossos olhos e 

a desvergonha nos nossos atos; é cómodo apontar o dedo à distância e fazer-se de cego 

no tocante ao que se passa na proximidade. Porém isso não é cura para o mal-estar que 

geramos por nossa conta. 

Na Universidade, diga-se com toda a clareza e sem rodeios de linguagem, têm sido 

desenvolvidas e são ensinadas e defendidas teorias económicas, serventuárias da imo-

ralidade das orientações e soluções de delapidação e desgoverno da coisa pública, que 

tantas vítimas indefesas e tantos ‘danos colaterais’ causam e tantas pessoas reduzem a 

meros e apagáveis números dos ficheiros de excel. Não se tratará aqui de um problema 

de caráter? Obviamente, sim!

Acresce que, na nossa Universidade, vêm sendo implementadas reorganizações com 

incrível desconsideração, destrato, menoscabo e descaso dos implicados. Por exemplo, 

a forma como são (mal)tratados os funcionários não docentes, no caso da entrada em 

funcionamento do CRSCUP- Centro de Recursos Comuns da Universidade do Porto (agora 

chamado SPUP-Serviços Partilhados da Universidade do Porto, numa tentativa frustrada 

para minimizar o grau da sua aberração!), é altamente elucidativa do tipo de caráter dos 

responsáveis pela criação e imposição desta estrutura. 

Será exagerada a acusação? Não, infelizmente não é. O caráter tem a ver com o trato hu-

mano. No concernente ao modo de nos tratarmos uns aos outros, independente do estatuto 

de cada um, impende sobre todos nós o imperativo da parceria, da igualdade e reciprocidade. 

Ora este princípio, afirmo perentoriamente, não foi, nem está a ser observado no as-

sunto vertente: os funcionários são encarados, humilhados e desqualificados como se 

fossem objetos desprovidos de alma e sentimentos. Os seus legítimos direitos e expec-

tativas, adquiridos no árduo e longo caminho de uma dedicação apaixonada à Universi-

dade, são manifestamente desrespeitados, por constituírem um obstáculo à adoção de 

um organismo tão estapafúrdio e insano. Para piorar a situação, instalou-se um clima de 

desconfiança, de insegurança e medo de represálias, indigno e lesivo da idiossincrasia 

matricial da instituição universitária. 

Quem cria e consente este ambiente — e assim rebaixa os funcionários — é questionável 

e deixa muito a desejar em termos de caráter.

Enfim, os agravos, que os corifeus governamentais e outros que tais estão fazendo aos 

portugueses, em múltiplos domínios, ultrapassam todos os limites do decoro mínimo; 

mostram inequivocamente que eles andam entretidos a jogar à batalha naval e não têm 

em conta a honorabilidade dos seus concidadãos. Cuidam que estão protegidos para todo 

o sempre pelo manto da impunidade.
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As excelentíssimas criaturas comportam-se com ostensiva arrogância, prepotência e 

soberba, olvidando a pertinente advertência de Nicolau Maquiavel (1469-1527): “A ofensa 

que se faz ao homem deve ser de tal ordem que não se tema a vingança.”

Ademais fazem orelhas moucas do conhecido aforisma popular: A justiça tarda, mas 

não falha! Oxalá ela venha a tempo de lamber e sarar as feridas dos ofendidos, de os pôr 

de bem consigo e de lhes devolver a beleza e graça do sorriso. E que vingança seja tão 

somente desse jeito.

E
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RESUMO

Da análise da literatura da especialidade, resulta que a Coaching Efficacy Scale (CES) se tem 

constituído como o principal instrumento utilizado pelos investigadores para avaliar a efi-

cácia dos treinadores desportivos. Assim, o objectivo deste estudo consistiu em proceder à 

sua tradução e adaptação transcultural para a realidade portuguesa, bem como à avaliação 

da qualidade das propriedades psicométricas e da estrutura factorial da versão resultante 

(i.e., da CESp). Participaram 244 futebolistas seniores masculinos de clubes participantes na 

Primeira e na Segunda Liga Portuguesa de Futebol Profissional, com idades compreendidas 

entre os 18 e os 35 anos de idade. De uma forma geral, a análise dos resultados relativos 

às matrizes de correlações inter-item, item-total e inter-factor e aos valores dos alfas de 

Cronbach evidenciou a fiabilidade da CESp. Adicionalmente, as AFC revelaram que os mode-

los de medida unidimensional e multidimensional (constituído por quatro factores idênticos 

aos propostos pelos autores da versão original e reforçados em vários estudos posteriores) 

apresentaram um ajustamento aceitável à matriz de covariância dos dados empíricos reco-

lhidos, sugerindo, portanto, que pode ser usada com confiança tanto como uma medida glo-

bal para a avaliação da eficácia dos treinadores como para avaliar individualmente cada uma 

das quatro facetas nela representadas. Nesse sentido, recomenda-se pois a sua utilização 

por parte dos investigadores nacionais interessados nesta área do conhecimento.

https://doi.org/10.5628/rpcd.12.03.12



01Cross-cultural adaptation and evaluation 

of the psychometric properties 

and factorial structure of the Portuguese version 

of the Coaching Efficacy Scale (CESp).

ABSTRACT

The analysis of the literature reveals that the Coaching Efficacy Sca-

le (CES) is the main tool used by researchers to assess the efficacy of 

sports coaches. Thus, the aim of this study was to undertake the trans-

lation and transcultural adaptation to Portuguese reality, as well as the 

assessment of the quality of the psychometric properties and factor 

structure of the resulting version (ie, CESp). Participated 244 male foot-

ball players, aged between 18 and 35 years old, from clubs participating 

in the First and Second Portuguese Professional Football League. In ge-

neral, the analysis of the results of inter-item, item-total and inter-factor 

matrix correlations, and of the values of Cronbach's alphas, showed the 

reliability of the CESp. Additionally, the CFA revealed that the single-

-dimensional and multidimensional (consisting of four factors identical

to those proposed by the authors of the original version and reinforced in

several subsequent studies) measurement models showed an accepta-

ble adjustment to the covariance matrix of the empirical data collected,

suggesting therefore it can be safely used both as a measure for the

overall evaluation of the coach efficacy as to individually evaluate each

of the four faces shown therein. Therefore, it is recommended its use by

national researchers interested in this area of knowledge.

KEY WORDS:

Coaching.  Efficacy.  Coaching  Efficacy  Scale.  Cross-cultural  adaptation. 

Psychometric properties. Factorial structure.
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INTRODUÇÃO

O treinador apresenta-se como um dos principais intervenientes do processo desportivo, 

existindo um consenso relativo à importância da sua função enquanto potenciador dos 

níveis de rendimento ou performance dos atletas (6, 30, 38), bem como à necessidade de de-

senvolver um vasto reportório de competências técnicas e psicológicas que lhe permita 

desempenhar as suas funções com o sucesso desejado (4, 22; 43). 

Porém, a obtenção e a avaliação do sucesso desportivo do treinador constituem-se como 

tarefas difíceis, envolvendo vários critérios e variáveis de natureza subjectiva, de entre as 

quais se poderão destacar as relativas à sua eficácia, seja esta considerada de forma mais 

objectiva ou subjectiva, designadamente no plano das expectativas. 

Na linha de Bandura (1), as expectativas de auto-eficácia do treinador podem ser enten-

didas como os julgamentos produzidos por ele sobre a sua capacidade para influenciar o 

processo de aprendizagem e o rendimento dos seus atletas. Sendo determinadas essen-

cialmente pelas suas realizações anteriores, experiências vicariantes, persuasão verbal 

e estados fisiológicos, as expectativas dos treinadores determinam em grande medida o 

tipo de comportamentos que adoptam, bem como a sua intensidade e persistência, consti-

tuindo-se portanto como preditoras do seu sucesso e, consequentemente, do sucesso dos 

respectivos atletas e equipas.

Na verdade, de acordo com o modelo proposto por Horn (21) sobre a efectividade do trei-

nador, os comportamentos dos treinadores são influenciados pelos seus objectivos, cren-

ças e expectativas, os quais são por sua vez influenciados por outras variáveis relaciona-

das, por exemplo, com as características dos próprios treinadores, mas também dos seus 

atletas e dos contextos em que se desenrola o processo desportivo. Do mesmo modo, tam-

bém a efectividade dos treinadores é condicionada por factores que lhes são intrínsecos 

bem como por outros de natureza situacional.

Sendo a efectividade entendida como o período de tempo em que os treinadores conse-

guem aplicar o seu conhecimento e competências no sentido de influenciar positivamente 

a performance e a aprendizagem dos seus atletas, relacionando-se com uma maior satis-

fação, auto-estima e percepção da realidade por parte destes (21), parece ser evidente que 

uma das suas determinantes é a eficácia do treinador (16, 36).

A eficácia do treinador constitui-se pois como um factor determinante na constância 

com que o treinador adopta os comportamentos mais ajustados aos recursos disponíveis e 

consegue contribuir para a obtenção dos mais elevados rendimentos possíveis (30). 

No que se refere à avaliação da eficácia do treinador, a análise da literatura disponível 

neste domínio destaca inequivocamente o relevo assumido pela Coaching Efficacy Scale 

(CES) (15), referida mesmo como sendo o único instrumento publicado para este efeito (34, 36). 

Baseando-se no trabalho preliminar de Park (37) acerca da confiança do treinador, no con-

ceito de auto-eficácia de Bandura (1) e no modelo multidimensional de ensino eficaz de 
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01Denham e Michael (13), Feltz e colaboradores (15) desenvolveram a CES com o objectivo de 

criar um instrumento que permitisse avaliar a eficácia do treinador, considerando-a em 

função do seu nível de confiança no desempenho bem sucedido de várias tarefas específi-

cas da sua actividade profissional; de sublinhar que, na linha do anteriormente referido por 

Feltz e Chase (14) e Myers, Feltz, Chase, Reckase e Hancock (34) sobre a possibilidade de a 

auto-eficácia poder ser entendida como a autoconfiança face a uma situação específica, os 

termos eficácia e confiança são utilizados de forma similar ao longo deste artigo. 

A versão final da CES é constituída por 24 itens correspondentes cada um deles a um in-

dicador de eficácia específica do treinador, os quais se agrupam em quatro dimensões mais 

abrangentes: i) ‘motivação’ (i.e., confiança na capacidade para influenciar as competências 

e estados psicológicos dos seus atletas e equipas); ii) ‘estratégia de jogo’ (i.e., confiança 

na capacidade para promover uma performance de sucesso dos seus atletas e equipas 

durante a competição); iii) ‘técnica’ (i.e., confiança na capacidade para diagnosticar e de-

senvolver as competências dos seus atletas e equipas durante o processo de treino); e iv) 

‘construção do carácter’ (i.e., confiança na capacidade para influenciar o desenvolvimento 

pessoal e uma atitude positiva dos seus atletas e equipas perante o desporto).

Desde a sua publicação, a CES tem vindo a ser escolhida por um conjunto alargado de 

investigadores (e.g.,  9,  15,  33,  39,  42) para analisar o modo como os treinadores avaliam a sua 

eficácia, suas fontes e consequências, ou ainda o padrão de relações estabelecido com 

outras variáveis. Adicionalmente, vários estudos em que foram analisadas as propriedades 

psicométricas da CES também têm demonstrado a sua qualidade e utilidade (e.g., 3, 18, 36, 39, 41), 

justificando-se portanto a sua tradução e adaptação transcultural para contextos distintos 

da realidade norte-americana, procurando assim contribuir para a promoção da investiga-

ção e do aumento do conhecimento nesta área.

Na realidade, a CES tem sido utilizada predominantemente em estudos realizados em 

países anglo-saxónicos (3, 8, 15, 16, 18, 26, 27, 33, 36, 40) sendo extremamente escassa a investigação 

desenvolvida noutros países, designadamente em Portugal e nos restantes países lusófonos.

Para além disso, em grande medida relacionada com a questão anterior, não pode deixar 

de se estranhar que seja praticamente inexistente a investigação realizada no contexto do 

futebol, sendo este um dos desportos mais praticados a nível mundial e em que os treina-

dores desempenham um papel tão importante e decisivo. Com efeito, nesta área, apenas é 

possível identificar na literatura um estudo exclusivamente desenvolvido com treinadores 

de futebol (27), ao qual se poderá acrescentar alguma informação proveniente de um es-

casso número de outros estudos em que também participaram treinadores de futebol mas 

juntamente com treinadores de outras modalidades colectivas (e.g., 3, 15, 16, 26), justificando-se 

portanto o aprofundamento do conhecimento actualmente disponível neste domínio.

Procurando igualmente contribuir para o aumento do conhecimento nesta área, recen-

temente, Myers, Feltz, Maier, Wolfe e Reckase (35) decidiram utilizar a CES para avaliar as 



percepções de um conjunto de atletas de equipas masculinas e femininas de hóquei no 

gelo e de futebol relativamente aos seus treinadores através da modificação das instru-

ções iniciais: em lugar de pedirem aos treinadores para avaliarem a sua eficácia (recor-

rendo à questão inicial: “Que confiança sente na sua capacidade para...”, complementada 

depois pelos 24 itens que integram a CES, cada um deles relativo a um comportamento 

específico do treinador), foi pedido aos atletas para avaliarem a competência demonstrada 

pelos seus treinadores (recorrendo à questão inicial “Qual é a competência do teu treina-

dor para...”, complementada depois pelos mesmos 24 itens que integram a CES). 

Não sendo inédito o procedimento de utilizar um mesmo elenco de itens para avaliar 

construtos relativamente distintos, modificando para o efeito as instruções iniciais (e.g.,

10, 17), este estudo, ao fornecer evidências no sentido da validade desta versão modifi-

cada da CES (que os autores optaram por designar como Coaching Competence Scale), 

veio demonstrar a viabilidade da adopção desse procedimento para a CES e suscitar a 

sua expansão a outras possibilidades. 

Por exemplo, conforme destaca Hedstrom (20), apesar de ser conhecido o impacto que 

perspectivas divergentes poderão assumir no clima e no rendimento das respectivas 

equipas, a investigação produzida sobre as semelhanças e diferenças existentes entre 

o modo como treinadores e atletas percebem a eficácia dos comportamentos dos pri-

meiros é reduzida, razão pela qual importa incrementá-la. E, na mesma linha, parece

ser igualmente relevante perceber em que medida convergem, ou não, treinadores e

atletas na valorização do contributo de determinados comportamentos para a obtenção

dos mais elevados índices de sucesso, porquanto, se existirem diferenças significativas

a este nível e sabendo-se do modo como a adopção de determinados comportamentos

é condicionada pelas crenças relativamente às vantagens que daí decorrerão para os

próprios, será naturalmente necessário intervir nesse sentido.

Uma outra questão que tem reclamado atenção por parte dos investigadores é a que 

se refere à estrutura factorial da CES, porquanto Feltz e colaboradores (15), apesar de 

a terem desenvolvido com o objectivo de testar a multidimensionalidade da eficácia do 

treinador proposta no seu modelo teórico e de terem fornecido evidências no sentido 

da validade da estrutura com os quatros factores anteriormente referidos, sublinharam 

igualmente que os seus resultados proporcionaram suporte marginal para a existência 

de apenas um factor único de eficácia. 

Posteriormente, os resultados de um estudo realizado por Myers e colaboradores (36) 

evidenciaram novamente as boas propriedades psicométricas da CES e forneceram apoio 

para o entendimento da eficácia desportiva como um construto multidimensional (consti-

tuído pelos quatro factores propostos: motivação, estratégia de jogo, técnica e construção 

do carácter), mas não para a existência de um factor unidimensional mais abrangente. No 

mesmo sentido, também Tsorbatzudis, Daroglou, Zahariadis e Grouious (41), ao avaliarem 



17  —  RPCD 12 (3)

01a versão grega da CES, encontraram suporte para a utilização da escala multifactorial. 

Ainda assim, a dúvida anteriormente colocada parece permanecer, pois outros autores (e.g., 

39), independentemente de sublinharem a existência de apoio para a estrutura com quatro 

factores, têm reportado igualmente resultados satisfatórios com a utilização de apenas 

um factor de eficácia total. 

Em conformidade com o anteriormente exposto, constituiu-se como principal objec-

tivo deste trabalho proceder à tradução e adaptação da CES para a realidade portu-

guesa e à verificação das suas propriedades psicométricas e da estrutura factorial 

mais adequada, quando aplicada no contexto do futebol, designadamente com atle-

tas. Pretendeu-se assim disponibilizar aos investigadores nacionais um instrumento 

de reconhecida qualidade que permita desenvolver a investigação neste domínio em 

Portugal, mas também contribuir para a testagem do modelo conceptual que a suporta, 

proposto por Feltz e colaboradores (15), ao expandir a investigação a contextos e cultu-

ras distintos daqueles em que tem vindo a ser aplicado.

METODOLOGIA

AMOSTRA

Considerando os propósitos do estudo (que implicavam que os respondentes possu-

íssem um conhecimento suficientemente substantivo e sustentado sobre as ques-

tões em análise; i.e., sobre a importância de determinados comportamentos dos trei-

nadores para a obtenção de elevados índices de rendimento desportivo no futebol), 

entendeu-se recorrer a uma amostra constituída apenas por atletas com experiência 

de elevado nível competitivo.

Assim, a amostra foi composta por 244 futebolistas seniores masculinos de clubes par-

ticipantes nos campeonatos nacionais da Primeira Liga e da Segunda Liga Portuguesas de 

Futebol Profissional, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos de idade. 

INSTRUMENTO

Conforme referido anteriormente, a CES foi desenvolvida por Feltz e colaboradores (15) e 

é constituída por 24 itens distribuídos por quatro factores: i) ‘motivação’; ii) ‘estratégia de 

jogo’; iii) ‘técnica’; e iv) ‘construção do carácter’, relativamente aos quais se responde atra-

vés de uma escala de Likert. Embora no estudo original tenha sido proposta uma escala de 

resposta de 10 pontos (de 0=nada confiante a 10=extremamente confiante), na maior par-

te dos estudos que se seguiram tem vindo a ser utilizada uma escala de apenas 5 pontos 
(36). Nesse sentido, e porque um número elevado de opções de resposta pode levar a uma 

maior dificuldade em distinguir entre elas e diminuir a validade dos dados recolhidos (12), 

neste estudo optou-se igualmente pela escala de resposta com 5 pontos.



PROCEDIMENTOS

Os propósitos do estudo foram previamente comunicados aos atletas, aos quais foi igual-

mente garantida a confidencialidade das respostas e esclarecido que não se pretendia 

proceder a qualquer tipo de avaliação dos seus treinadores, mas sim conhecer o modo 

como consideravam que cada um dos comportamentos dos treinadores indicados na CES 

contribui, ou não, para a obtenção dos mais elevados níveis de rendimento, não existindo 

por isso mesmo respostas ‘certas’ ou ‘erradas’.

A recolha de dados, que se processou em 10-15 minutos, foi conduzida pelo primeiro 

autor deste trabalho, maioritariamente, nas instalações dos clubes dos atletas inquiridos; 

nos casos em que isso não foi possível, porquanto as respectivas equipas se encontravam 

em estágio, a recolha dos dados processou-se nos locais dos estágios.

ANÁLISE DOS DADOS

A versão original da CES foi traduzida da língua inglesa para a língua portuguesa por 

dois especialistas bilingues, tendo a versão resultante (designada de CESp) sido poste-

riormente submetida à apreciação de um júri, constituído por 5 elementos com domínio 

de ambas as línguas e conhecimento aprofundado na área da psicologia do desporto, 

que comparou ambas as versões e concluiu no sentido da existência de equivalência em 

termos de semântica e de conteúdo.

Posteriormente, foram realizadas várias sessões de reflexão falada com um conjunto 

de 10 treinadores e atletas com o objectivo de determinar a compreensibilidade e uni-

formidade intercontextual da CESp. No decurso destas sessões foi possível identificar a 

existência de algumas dificuldades na interpretação de dois itens, bem como da questão 

inicial e da escala de resposta, pelo que se entendeu como conveniente proceder a ligeiras  

modificações. Mais especificamente, os itens “... demonstrar as competências específicas 

do futebol” e “... tomar decisões críticas durante a competição” foram reformulados para 

“...demonstrar as competências do futebol” e “... tomar decisões importantes durante a 

competição”, respectivamente. Do mesmo modo, a questão inicial “Na sua opinião, para um 

treinador de futebol ser bem sucedido, que eficácia terá que ter em relação a cada um dos 

seguintes comportamentos...“ foi reformulada para “Na sua opinião, qual é a importância 

de cada um dos seguintes comportamentos para um treinador ser bem sucedido...” e a 

escala de resposta, em lugar de referir–se a eficácia (i.e., de variar entre 1=nada eficaz a 

5=muito eficaz) passou a referir-se a importância (i.e., passou a variar de 1=nada impor-

tante a 5=totalmente importante).

A análise estatística dos dados recolhidos foi efectuada através do recurso ao PASW 

(Predictive Analytics SoftWare) 18.00 e ao LISREL 8.54 for Windows e iniciou-se pela aná-

lise exploratória dos dados obtidos, concretamente no que se refere ao cálculo da média, 

desvio-padrão, assimetria e achatamento de cada um dos 24 itens da CESp, seguida pela 
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01avaliação da consistência interna de cada um dos seus quatro factores e da escala total, 

através do cálculo dos respectivos valores de alfa de Cronbach, e pela análise das correla-

ções inter-item e item-total, relativamente a cada factor e à escala total, e das correlações 

inter-factores e factor-total. 

No que se refere à estrutura factorial da CESp, considerando as indicações disponíveis na 

literatura a este respeito a que anteriormente nos referimos, decidiu-se avaliar o ajustamen-

to da estrutura multifactorial (com os quatro factores propostos pelos autores) à matriz de 

dados recolhidos neste estudo, mas também o ajustamento desta matriz a um modelo com 

apenas um factor. Para o efeito, foi utilizada a técnica da Análise Factorial Confirmatória 

(AFC), tendo sido selecionados para o efeito os indicadores mais frequentemente referencia-

dos pela literatura internacional neste domínio: χ2, rácio entre o χ2 e os graus de liberdade 

(χ2/ gl), Standardized Root Mean Square Residual (SRMR), Root Mean Square Error of Appro-

ximation (RMSEA), Non-Normed Fit Index (NNFI) e Comparative Fit Index (CFI).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através da consulta ao quadro 1 é possível verificar que, no seu conjunto, os atletas não uti-

lizaram todas as possibilidades de resposta em relação a alguns dos comportamentos dos 

treinadores indicados na CESp (nomeadamente as mais baixas; i.e., correspondentes a uma 

avaliação de ‘nada importante’ ou ‘pouco importante’) e que os valores médios foram todos 

superiores a 4, o que é perfeitamente compreensível se se atender ao facto de todos os com-

portamentos indicados serem orientados para a procura do aumento do rendimento e do su-

cesso dos respectivos atletas ou equipas. Quanto à normalidade da distribuição dos valores 

das respostas foi possível verificar a inexistência de fenómenos de assimetria e achatamento.

QUADRO 1 — Valores mínimos (mín), máximos (máx), médios (M), dos desvios padrão 
(dp), de assimetria (ass) e achatamento (ach) das respostas aos itens da CESp.

ITEM MÍN-MÁX M DP ASS ACH

CESp.01 3-5 4.55 0.60 -0.99 -0.02

CESp.02 2-5 4.14 0.73 -0.45 -0.30

CESp.03 2-5 4.34 0.67 -0.66 0.00

CESp.04 2-5 4.29 0.69 -0.59 -0.22

CESp.05 2-5 4.33 0.66 -0.56 -0.35

CESp.06 1-5 4.40 0.64 -0.93 1.77

CESp.07 1-5 4.33 0.74 -0.96 0.94



ITEM MÍN-MÁX M DP ASS ACH

CESp.08 2-5 4.40 0.67 -0.89 0.55

CESp.09 2-5 4.16 0.72 -0.53 0.02

CESp.10 2-5 4.62 0.58 -1.50 1.38

CESp.11 2-5 4.34 0.61 -0.46 1.38

CESp.12 1-5 4.38 0.62 -0.85 1.91

CESp.13 2-5 4.34 0.78 -1.00 0.37

CESp.14 2-5 4.06 0.74 -0.37 -0.33

CESp.15 2-5 4.40 0.63 -0.75 0.39

CESp.16 2-5 4.39 0.62 -0.60 -0.09

CESp.17 1-5 4.26 0.67 -0.73 1.33

CESp.18 1-5 4.28 0.71 -0.89 1.30

CESp.19 2-5 4.33 0.72 -0.65 -0.57

CESp.20 1-5 4.33 0.70 -0.94 1.38

CESp.21 2-5 4.34 0.69 -0.77 0.27

CESp.22 3-5 4.30 0.66 -0.42 -0.74

CESp.23 2-5 4.54 0.59 -0.99 0.54

CESp.24 2-5 4.43 0.67 -0.90 0.30

Quanto à consistência interna dos quatro factores da CESp, a análise dos valores de alfa de 

Cronbach revelou que eram todos superiores a 0.70 (ver quadro 2), não sendo passiveis de 

aumento a partir da eliminação de qualquer dos seus itens. Quando considerado apenas um 

factor único o coeficiente de alfa foi substancialmente superior, atingindo o valor de 0.91.

QUADRO  2 — Valores das correlações inter-item, em cada factor, item-factor e 
item-total e dos alfas de Cronbach relativos aos quatro factores da CESp.

ITEM-FACTOR INTER-ITEM ITEM-FACTOR ITEM-TOTAL ALFA

motivação 0.10 – 0.49 0.71

CESp.01 0.10 – 0.34 0.36 0.35

CESp.03 0.07 – 0.30 0.29 0.40

CESp.06 0.07 – 0.35 0.39 0.35

CESp.10 0.10 – 0.40 0.42 0.41

CESp.12 0.16 – 0.36 0.39 0.43
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ITEM-FACTOR INTER-ITEM ITEM-FACTOR ITEM-TOTAL ALFA

CESp.15 0.28 – 0.49 0.59 0.47

CESp.23 0.15 – 0.49 0.55 0.40

estratégia de jogo 0.11 – 0.51 0.72

CESp.02 0.11 – 0.51 0.36 0.33

CESp.04 0.20 – 0.40 0.49 0.54

CESp.08 0.16 – 0.40 0.38 0.28

CESp.09 0.19 – 0.51 0.47 0.45

CESp.11 0.16 – 0.37 0.44 0.49

CESp.17 0.11 – 0.36 0.38 0.43

CESp.21 0.20 – 0.40 0.50 0.45

técnica 0.16 – 0.49 0.73

CESp.07 0.16 – 0.49 0.50 0.54

CESp.14 0.16 – 0.29 0.36 0.48

CESp.16 0.26 – 0.43 0.51 0.57

CESp.18 0.18 – 0.40 0.48 0.55

CESp.20 0.18 – 0.34 0.36 0.43

CESp.22 0.28 – 0.49 0.58 0.62

construção do carácter 0.37 – 0.67 0.79

CESp.05 0.37 – 0.45 0.48 0.52

CESp.13 0.45 – 0.65 0.71 0.60

CESp.19 0.37 – 0.67 0.63 0.55

CESp.24 0.39 – 0.54 0.57 0.53

Em termos gerais, estes valores convergem com os reportados noutros estudos realizados 

com a versão original (ainda que no estudo original os valores tenham sido relativamente 

superiores, variando entre 0.88 e 0.94) e fornecem suporte para a assunção da fiabilidade 

da CESp, tanto enquanto instrumento de avaliação multidimensional como unidimensional 

da eficácia do treinador, na linha portanto do sugerido por outros autores (e.g., 3, 15, 16, 36, 39, 41).

No mesmo sentido concorreu a análise das matrizes das correlações inter-item e item-

-total relativas a cada um dos 4 factores, verificando-se que a saturação dos itens no factor 

em que era suposto pertencerem foi, em todos os casos, positiva e apresentando magnitu-

de moderada a forte. De uma forma geral, foi no factor ‘carácter’ que se verificaram as cor-

relações com magnitude mais elevada, tanto entre itens como entre cada item e o respec-

tivo factor. Ao invés, em qualquer dos outros três factores foi possível identificar algumas 

correlações relativamente reduzidas entre os vários itens que os constituíam, com valores 
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compreendidos entre os 0.10 e os 0.20, com dois itens (itens 3 e 6, ambos integrando o fac-

tor ‘motivação’) a apresentarem mesmo valores inferiores, revelando portanto a existência 

de reduzida variância partilhada entre eles. Em todo o caso, de uma forma geral, todas as 

correlações se situaram dentro do intervalo de 0.15 - 0.50 proposto por Clark e Watson (12). 

Adicionalmente, todas as correlações dos itens com os respectivos factores apresenta-

ram uma magnitude igual ou superior a 0.30 (com excepção do caso do item 3, cujo valor 

ainda assim foi de 0.29), chegando, no caso do item 13 (pertencente ao factor ‘carácter’), a 

ser mesmo superior a 0.70, ilustrando portanto uma clara relação com o respectivo factor.

No quadro 3 apresentam-se os resultados referentes às correlações entre os quatro 

factores, bem como entre cada um dos factores e o total da escala, sendo possível verificar 

que todas elas foram positivas, com as primeiras (i.e., entre os quatro factores) a variarem 

entre 0.48 e 0.67 e as segundas (i.e., entre cada factor e a escala total), relativamente mais 

elevadas, a variarem entre 0.76 e 0.87.

QUADRO 3 — Valores das correlações inter-factores e factor-total.

FACTOR 1 2 3 4 TOTAL

1. Motivação 1.00 0.87

2. Estratégia de jogo 0.59 1.00 0.84

3. Técnica 0.65 0.66 1.00 0.87

4. Construção do carácter 0.67 0.48 0.58 1.00 0.76

Consistentemente com o que tem sido referido na literatura (12, 27, 33), foi evidente a exis-

tência de correlações positivas entre os quatro factores. De salientar, porém, que, consi-

derando que a magnitude das correlações entre os vários factores foi, em todos os casos, 

inferior a 0.70, a sua independência e validade discriminante não parece estar em causa, 

diferenciando-se bem entre si e permitindo assim contribuir para uma representação mais 

válida do construto da eficácia do treinador. Quanto às correlações entre os factores e o 

valor total da escala, os valores são todos muito elevados, próximos de 1.00, reflectindo 

assim uma estreita relação entre cada um dos factores representantes de diferentes face-

tas da eficácia do treinador e a eficácia total.  

Assim sendo, os resultados deste estudo foram uma vez mais consistentes com os en-

contrados noutros estudos em que foram analisadas as propriedades psicométricas da 

versão original (e.g., 3, 15, 16, 41) (ver quadro 4), situando-se entre os valores mais baixos e mais 

altos reportados, tanto para as correlações inter-factor como para as factor-total, na linha 

do já referido para os coeficientes de alfa de Cronbach.
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QUADRO 4 — Valores de alfa de Cronbach e das correlações inter-factor e factor-
total reportados noutros estudos com a versão original da CES.

ESTUDO ALFA INTER-FACTOR ITEM-TOTAL

Feltz et al. (15) 0.95 0.37-0.69 0.68-0.86

Tsorbatzudis et. al. (41) 0.82 0.42-0.62 0.72-0.85

Boardley et al. (3) 0.97 0.69-0.72 0.86-0.93

Feltz et al.  (16) 0.95 0.40-0.76 0.68-0.83

Tal como anteriormente mencionado, Feltz e colaboradores  (15), considerando as su-

gestões de Bandura  (2) de que, embora os julgamentos de auto-eficácia tenham em 

conta especificidades e exigências contextuais e das tarefas a realizar, é igualmente 

importante considerar a existência de uma noção global de eficácia em função da na-

tureza do domínio e do tipo de rendimento que se pretende predizer, conceptualiza-

ram a eficácia do treinador de forma multidimensional mas também unidimensional, 

admitindo em conformidade a possibilidade de a CES ter uma estrutura multidimen-

sional mas também unidimensional.

Nesse sentido, no presente estudo, foram avaliados dois modelos de medida distintos 

para a CESp. O modelo multidimensional, designado de M4, foi definido de acordo com os 

resultados reportados na literatura para a versão original, tanto em relação ao número 

de factores (i.e., 4) como aos itens que os constituem, assumindo a seguinte composi-

ção: i) Factor 1, designado ‘motivação’ e constituído pelos itens 1, 3, 6, 10, 12, 15 e 23; ii) 

Factor 2, designado ‘estratégia de jogo’ e constituído pelos itens 2, 4, 8, 9, 11, 17 e 21; iii) 

Factor 3, designado ‘técnica’ e constituído pelos itens 7, 14, 16, 18, 20 e 22; e iv) Factor 

4, designado ‘construção do carácter’ e constituído pelos itens 5, 13, 19 e 24. Quanto 

ao modelo unidimensional, designado de M1, foi naturalmente composto por apenas um 

factor, designado de ‘eficácia total’ e constituído por todos os 24 itens da CESp.

Para a realização das AFC foi utilizada a matriz de covariância dos dados e adoptado 

o método da máxima verosimilhança, considerando a inexistência de indícios de vio-

lação da normalidade multivariada das respostas e as vantagens fornecidas por este

procedimento de estimação (ver 19).

Normalmente, o primeiro indicador de ajustamento global do modelo inspeccionado a 

considerar é o χ2, ou seja a função da diferença entre a matriz de covariância dos dados 

analisados e a matriz do modelo postulado, correspondendo um valor elevado e estatisti-

camente significativo à existência de problemas de ajustamento do modelo (7, 25). 

Todavia, é bem conhecida a sensibilidade desta estatística, por exemplo, à dimensão da 

amostra, pelo que, mesmo quando o valor de χ2 é elevado e estatisticamente significativo, se 
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recomenda atender aos valores de outros indicadores que reflectem aspectos distintos do 

ajustamento global dos modelos em análise, como sejam o CFI, o NNFI, o RMSEA e a SRMR. 

Adicionalmente, alguns autores recomendam igualmente atender à razão entre o valor 

do χ2 e os graus de liberdade, como um indicador ad hoc de ajustamento do modelo, desta-

cando valores inferiores a 3 como reflexo de um bom ajustamento do modelo (24).

Em conformidade, os resultados encontrados para ambos os modelos examinados (ver 

quadro 5), apesar dos já esperados valores elevados e estatisticamente significativos do χ2, 

sugerem a existência de um ajustamento aceitável à matriz de dados estudada, apontando 

no sentido da validade de ambas as estruturas factoriais testadas.

QUADRO 5 — Valores dos índices de bondade do ajustamento global dos modelos M1 e M4.

MODELO χ2 gl χ2/ gl CFI NNFI SRMR RMSEA (90% IC)

M1 744.40 p<0,001) 252 2.95 0.92 0.91 0.07 0.09 (0.08 – 0.10)

M4 641.40 p<0.001) 246 2.61 0.93 0.93 0.07 0.08 (0.07 – 0.09)

Na verdade, em ambos os casos, os valores referentes ao CFI e ao NNFI, que representam 

as medidas das variâncias e covariâncias dos modelos e variam entre 0.00 e 1.00, foram 

superiores ao valor de corte de 0.90, sugerido por vários autores (e.g., 11, 32) para este efeito, 

com o M4 a aproximar-se inclusivamente das sugestões mais exigentes de Hu e Bentler (23), 

que propuseram um valor de corte de 0.95 para se classificar um modelo como aceitável.

Também os valores relativos ao RMSEA e à SRMR apontaram no sentido da demons-

tração da qualidade dos modelos examinados: enquanto o RMSEA se situou dentro 

dos valores de referência sugeridos pela literatura, que propõe a exclusão apenas de 

valores superiores a 0.10 (5, 7, 28, 31), entendendo os iguais ou inferiores a 0.08 como re-

flexo de um ajustamento aceitável, a SRMR foi apenas ligeiramente superior ao valor 

de referência de 0.05 também sugerido na literatura da especialidade como o valor de 

corte a considerar para este efeito (7, 25).

Ainda assim, recorrendo às sugestões fornecidas pelo software utilizado, bem como à 

análise dos resultados anteriormente referidos, decidiu-se verificar se a partir da reespe-

cificação de alguns dos seus parâmetros, designadamente no que se refere a permitir a 

existência de erros correlacionados entre alguns dos seus itens, seria possível melhorar 

os índices de ajustamento dos modelos examinados, o que veio efectivamente a suceder, 

tanto num caso como no outro (ver quadro 6).
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QUADRO 6 — Valores dos índices de bondade do ajustamento global dos modelos 
M1 e M4  reespecificados.

MODELO χ2 gl χ2/ gl CFI NNFI SRMR RMSEA (90% IC)

M1a 679.89 P<0.001) 251 2.71 0.93 0.92 0.07 0.08 (0.08 – 0.09)

M1b 649.00 P<0.001) 250 2.60 0.93 0.93 0.07 0.08 (0.07 – 0.09)

M4a 590.89 P<0,001) 245 2.41 0.94 0.93 0.06 0.08 (0.07 – 0.08)

M4b 569.91 P<0.001) 244 2.33 0.95 0.94 0.06 0.07 (0.06 – 0.08)

Nota: M1a (erros correlacionados entre itens 2-9); M2b (erros correlacionados entre itens 2-9 e 23-24); M4a (erros 

correlacionados entre itens 2-9); e M4b (erros correlacionados entre itens 2-9 e 23-24).

Os pesos factoriais e os respectivos erros padrão, os valores t e a magnitude da variância que 

cada item partilha com o respectivo factor, no caso do M4, estão apresentados no quadro 7.

QUADRO 7 — Estimativas do peso factorial (erro padrão), valor t e variância que os 
factores extraem dos itens da CESp, quando considerado o M4.

ITEM MOTIVAÇÃO
ESTRATÉGIA 

DE JOGO
TÉCNICA

CONSTRUÇÃO 

DO CARÁCTER
VALOR T R2

CESp.01 0.33 (0.04) 8.76 0.11

CESp.02 0.31 (0.04) 7.08 0.10

CESp.03 0.31 (0.04) 7.48 0.10

CESp.04 0.33 (0.04) 9.01 0.11

CESp.05 0.31 (0.04) 7.79 0.10

CESp.06 0.42 (0.04) 10.88 0.18

CESp.07 0.36 (0.04) 9.69 0.13

CESp.08 0.27 (0.05) 5.50 0.07

CESp.09 0.35 (0.04) 7.85 0.12

CESp.10 0.46 (0.04) 10.97 0.21

CESp.11 0.38 (0.05) 8.00 0.14

CESp.12 0.35 (0.04) 8.48 0.12

CESp.13 0.42 (0.04) 9.98 0.18

CESp.14 0.45 (0.04) 10.58 0.20

CESp.15 0.35 (0.05) 7.18 0.12

CESp.16 0.40 (0.05) 8.42 0.16
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ITEM MOTIVAÇÃO
ESTRATÉGIA 

DE JOGO
TÉCNICA

CONSTRUÇÃO 

DO CARÁCTER
VALOR T R2

CESp.17 0.39 (0.04) 10.10 0.15

CESp.18 0.51 (0.04) 11.97 0.26

CESp.19 0.38 (0.04) 8.71 0.14

CESp.20 0.43 (0.04) 10.84 0.18

CESp.21 0.40 (0.04) 9.43 0.16

CESp.22 0.53 (0.05) 10.70 0.28

CESp.23 0.50 (0.04) 11.19 0.25

CESp.24 0.44 (0.04) 10.46 0.19

De uma forma geral, foi evidente que os valores de saturação no respectivo factor não 

foram muito elevados, variando entre 0.30 (com excepção do item 2, cujo peso factorial 

foi de 0.27) e 0.53, razão pela qual também foram relativamente reduzidos os valores da 

magnitude da variância atribuída ao factor correspondente, os quais (com a excepção do 

item 2, cujo valor foi de 0.07) variaram entre 0.10 e 0.28. Os itens 15, 8, 18 e 13 foram os 

itens que melhor descreveram os factores 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Quanto aos valores 

t, foram todos relativamente elevados e estatisticamente significativos.

Do mesmo modo, também em relação ao M1 (ver quadro 8), foi possível verificar que os 

valores de saturação no factor único não foram muito elevados, variando entre 0.23, para 

o item 2, e 0.51, para o item 18, que foi o item que melhor descreveu o factor; em confor-

midade, também os valores da magnitude da variância atribuída ao factor foram reduzidos,

variando entre 0.05 e 0.26. Quanto aos valores t, foi evidente que foram todos relativamen-

te elevados e estatisticamente significativos.

QUADRO 8 — Estimativas do peso factorial (erro padrão), valor t e variância que os 
factores extraem dos itens da CESp, quando considerado o M1.

ITEM EFICÁCIA VALOR T R2

CESp.01 0.32 (0.04) 8.64 0.10

CESp.02 0.23 (0.05) 4.73 0.05

CESp.03 0.31 (0.04) 7.13 0.10

CESp.04 0.32 (0.04) 7.27 0.10

CESp.05 0.37 (0.04) 8.92 0.14

CESp.06 0.33 (0.04) 7.96 0.11

CESp.07 0.33 (0.05) 7.07 0.11
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ITEM EFICÁCIA VALOR T R2

CESp.08 0.41 (0.04) 9.84 0.17

CESp.09 0.32 (0.05) 6.75 0.10

CESp.10 0.32 (0.04) 8.73 0.10

CESp.11 0.31 (0.04) 8.04 0.10

CESp.12 0.29 (0.04) 7.32 0.08

CESp.13 0.43 (0.05) 8.72 0.18

CESp.14 0.37 (0.05) 8.04 0.14

CESp.15 0.40 (0.04) 10.55 0.16

CESp.16 0.37 (0.04) 9.78 0.14

CESp.17 0.40 (0.04) 9.68 0.16

CESp.18 0.50 (0.04) 11.82 0.26

CESp.19 0.43 (0.04) 10.01 0.18

CESp.20 0.37 (0.04) 8.61 0.14

CESp.21 0.40 (0.04) 9.66 0.16

CESp.22 0.42 (0.04) 10.85 0.18

CESp.23 0.36 (0.04) 9.91 0.13

CESp.24 0.41 (0.04) 10.05 0.17

Ao compararmos os resultados da AFC ao modelo de medida multidimensional do presente 

estudo com os disponíveis na literatura relativamente à bondade do ajustamento da mes-

ma estrutura factorial às matrizes de dados recolhidas noutros estudos através da versão 

original da CES (ver quadro 9), é possível constatar que a CESp se destaca positivamente.

QUADRO 9 — Valores dos índices de bondade do ajustamento global da estrutura 
tetra-factorial da versão original da CES reportados noutros estudos.

ESTUDO S-B χ2 S-B χ2/ gl CFI RMSEA SRMR

Feltz et al. (15) 790.21 3.21 0.89 0.08 n.d.

Sullivan & Kent (39) n.d. n.d. 0.87 0.09 0.09

Tsorbatzudis et. al. (41) 258.71 1.14 0.92 0.07 0.07

Tsorbatzudis et. al. (41) a 130.01 0.93 0.96 0.05 0.05

Myers et al. (36) b 1549.86 6.30 0.92 0.10 0.04

Kavussanu et al (26) 595.32 2.42 0.90 0.07 0.07

01



ESTUDO S-B χ2 S-B χ2/ gl CFI RMSEA SRMR

Boardley et al. (3) 419.74 1.71 0.87 0.07 0.07

Boardley et al. (3) c 348.45 1.56 0.90 0.06 0.05

Feltz et al.  (16) 901.42 3.66 0.97 0.08 n.d.

 a CES apenas com 20 itens, tendo sido removidos os itens 6, 8, 9 e 12. b CES foi utilizada para avaliar a competência dos 

treinadores e não a sua eficácia; c CES apenas com 23 itens, tendo sido removido o item 3. n.d.= não disponível.

Na verdade, se nos concentrarmos, por exemplo, nos valores relativos ao CFI verifi-

camos que, exceptuando Feltz e colaboradores (16), em todos os outros estudos o valor 

encontrado foi inferior ao do presente estudo, com ou sem reespecificação. E, no mesmo 

sentido, também os valores encontrados no presente estudo para o RMSEA e a SRMR 

estão entre os que reflectem um maior ajustamento do modelo de medida postulado à 

matriz de covariância examinada. 

Conforme anteriormente verificado, os indicadores de ajustamento encontrados para o 

modelo de medida unidimensional neste estudo não foram tão bons como os registados 

para o modelo multidimensional, na linha aliás do referido na literatura (36). Todavia, ainda 

assim, quando comparados, por exemplo, com os reportados pelos autores da versão ori-

ginal (i.e., χ2=844; NNFI=0.87; CFI=0.88; e RMSEA=0.09), ou mesmo com os reportados 

por Tsorbatzudis e colaboradores (41) (i.e., χ2=243.25; NNFI=0.91; CFI=0.93; SRMR=0.06; 

e RMSEA=0.07; ou χ2=227; NNFI=0.92; CFI=0.94; e SRMR=0.06; e RMSEA=0.07, com a 

exclusão dos itens 6, 8, 9 e 12) concluímos no sentido da existência de um ajustamento 

aceitável do modelo avaliado no presente estudo.

CONCLUSÕES

De uma forma geral e consistente, os resultados encontrados neste estudo revelam a 

qualidade das propriedades psicométricas e da estrutura factorial da CESp, suportando 

portanto a recomendação da sua utilização pelos interessados em investigar o modo como 

os treinadores  avaliam a sua eficácia na realização de um alargado conjunto de tarefas.

Adicionalmente, não obstante a CES ter sido essencialmente desenhada como um ins-

trumento multidimensional para avaliar a eficácia do treinador desportivo, as evidências 

recolhidas neste estudo apontam no sentido de ela poder considerar-se igualmente como 

um instrumento unidimensional, fornecendo assim um valor único de eficácia do treinador. 

De resto, esta possibilidade não só encontra eco no que tem vindo a ser efectuado por ou-

tros investigadores (e.g, 15) como se justifica conceptualmente (2).
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01Na realidade, importará destacar que os resultados das AFC realizadas à CESp expressa-

ram que, em qualquer dos dois casos, os valores dos diferentes indicadores da qualidade de 

ajustamento dos modelos de medida inspeccionados forneceram suporte para a recomen-

dação da sua utilização pelos investigadores nacionais, os quais poderão, portanto, utilizá-la 

com confiança tanto como uma medida global para a avaliação da eficácia dos treinadores 

como para avaliar individualmente cada uma das quatro facetas nela representadas.

Ainda assim, apesar de os resultados encontrados apontarem no sentido da fiabilidade 

e validade da versão portuguesa da CES, convirá destacar a necessidade de serem de-

senvolvidos mais estudos no sentido de garantir a plausibilidade dos modelos de medida 

testados, designadamente através da realização de estudos que verifiquem a sua inva-

riância configuracional quando aplicada com amostras com características distintas da 

considerada neste estudo.
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RESUMO

No presente trabalho dá-se conta das fases percorridas na elaboração e validação de um 

sistema de observação da fase ofensiva em Futebol: SoccerEye. A construção da versão 

inicial resultou da adaptação de um sistema original (9), tendo em conta os objetivos do 

SoccerEye, a revisão bibliográfica e a observação de jogos. Esta versão do sistema foi 

posteriormente submetida a uma fase exploratória, com o objetivo de o validar. A validação 

consistiu em três etapas: a) elaboração do questionário; b) pré-peritagem; e c) peritagem. 

Os peritos (n=8) entenderam o modelo de organização do jogo de Futebol como “adequa-

do” (25%) ou “muito adequado” (50%), enquanto que das 80 categorias integrantes do 

instrumento de observação apenas 10 não foram consideradas como relevantes (<75%) 

para a análise do ataque em Futebol. O reconhecimento das categorias através de vídeo 

mostrou consensualidade junto dos especialistas, tanto na etapa de pré-peritagem (92,5%) 

como na de peritagem (83,3%). A fiabilidade inter-observadores (n=6) revelou-se excelen-

te (0.85 ≤ K ≤ 0.90), assegurando assim a qualidade dos dados. Dado que os passos para 

validar o sistema de observação foram ultrapassados com consistência, conclui-se que o 

SoccerEye é uma ferramenta suscetível de viabilizar uma ajustada observação e análise da 

dinâmica tática ofensiva de jogadores e de equipas de Futebol. 

https://doi.org/10.5628/rpcd.12.03.32



02Development and validation

of an observation system

applied to the offensive phase

in football:  SoccerEye.

ABSTRACT

This paper describes the steps followed to develop and validate an ob-

servational system (SoccerEye) concerning to the soccer-game attack-

ing phase. SoccerEye preliminary version elapses from an adaption of 

the original system (9), according to the aims of the system, the informa-

tion stemming from the literature and the observation of diverse soccer 

matches. This updated version was then underwent to an exploratory 

stage, in order to perform the system validation. The validation process 

entailed three phases: a) survey conception and development; b) pre-

expert evaluation; and c) expert assessment. The experts (n=8) ranked 

the organization model of soccer game as “adequate” (25%) or “very ad-

equate” (50%), whilst just 10 of the total amount of the observational 

instrument categories (n=80) were considered not relevant (<75%) to 

enable the analysis of soccer-game attacking phase. The identification 

of categories with the aid of video clips showed consensus concerning to 

pre-expert (92,5%) and expert (83,3%) evaluations. Also, inter-observer 

reliability (n=6) was found as excellent (0.85 ≤ K ≤ 0.90), ensuring the 

high quality of the data. Due to validation stages of SoccerEye observa-

tional system were consistently completed, it seems appropriate to con-

clude that SoccerEye is a tool that allows a fitted and accurate observa-

tion and analysis of players’ tactical behaviours and teams’ dynamics in 

attacking soccer scenery.

KEY WORDS: 

Observational methodology. Instrument. Attacking phase. 

Tactical determinants. Reliability. Interactional context.
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INTRODUÇÃO

O jogo de Futebol constitui-se como um evento global que inclui numerosos microeventos 
(13), configurando um sistema complexo especializado fortemente dominado por compe-

tências estratégicas e heurísticas (25). Reconhece-se, portanto, que os comportamentos 

dos jogadores, por um lado subjacentes a princípios convergentes e, por outro, implícitos 

em opções divergentes que se desviam do rumo consensual pré-estabelecido (21), induzem 

perturbações e incidentes críticos que alteram as diacronias do jogo (34), resultando em 

dinâmicas tático-estratégicas próprias. Assim, das regularidades decorrentes das intera-

ções entre os jogadores, e destes com o envolvimento, emergem padrões de jogo repre-

sentativos de identidades que indiciam diferentes graus e níveis de organização (26).

O reconhecimento das invariáveis que caracterizam os padrões de ação dos jogadores e 

das equipas poderá ser realizado com o recurso à observação e análise do jogo (OAJ) (39), 

dado que permite o acesso a informação relevante acerca do confronto desportivo e viabi-

liza a descrição e a regulação da performance (24). Consequentemente, a utilização da OAJ 

como meio para estudar o jogo de Futebol aumentou exponencialmente nos últimos 50 

anos, implicando-a na evolução do rendimento desportivo (29). Enquanto metodologia cien-

tífica, requer procedimentos e instrumentos potentes e ajustados que permitam o acesso 

à realidade pretendida e que, consequentemente, conduzam à obtenção de dados (5) que 

permitam modelar ou prognosticar tendências (26). Contudo, em grande parte da literatura 

na qual se reporta a utilização da OAJ para o estudo da performance em Futebol tem-

-se analisado os fatores isoladamente, negligenciando a natureza complexa e dinâmica do

jogo (43). Deste modo, é prevalecente o recurso a instrumentos de observação e de análise

que proporcionam apenas uma descrição pontual e avulsa do comportamentos dos joga-

dores (25), i.e., fundamentam-se no registo e na análise da frequência de eventos, e.g., posse

de bola (35) e quantidade de passes e sua relação com a eficácia do ataque (33).

Sendo o conhecimento do fluxo do jogo de Futebol fundamental para a sua compreensão, 

a OAJ deve acercar-se da realidade através da elaboração e aplicação de sistemas de ob-

servação e de análise específicos e incisivos, que abranjam períodos mais longos (16) e que, 

necessariamente, incluam os fatores tempo/ ordem e interação (14). Neste sentido, o estudo 

do comportamento interacional dos jogadores de Futebol em múltiplos jogos, competições, 

épocas ou conjuntos de épocas desportivas (35), tem sido efetivado através da utilização da 

metodologia observacional (MO) desde há duas décadas (30), em particular através das 

técnicas de análise sequencial, de coordenadas polares e de padrões temporais (6, 12). Dado 

que os procedimentos próprios da MO se caracterizam por prover o investigador de um bai-

xo controlo interno sobre o participante e sobre as variáveis da investigação, por deterem 

um elevado potencial para o estudo do comportamento humano (3) e, mais especificamente, 

por percepcionarem o comportamento espontâneo em ambiente natural (4), encontram-se 

validados cientificamente para o estudo do jogo de Futebol enquanto sistema dinâmico 
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02complexo (1). Neste sentido, a aplicação da MO exige a elaboração e operacionalização de 

sistemas ad hoc ou não estandardizados, que se adeqúem aos objetivos da investigação e, 

simultaneamente, sejam válidos e fiáveis (10). 

Embora se conheçam estudos recentes em Futebol que envolvem a descrição de com-

portamentos táticos e estratégicos, das zonas do terreno de jogo em que ocorrem e dos 

contextos de interação representativos das relações de cooperação e de oposição entre os 

jogadores e as equipas (15), escasseiam pesquisas sobre o jogo de Futebol, em particular da 

fase ofensiva, que legitimem os instrumentos de observação através de modelos de organi-

zação do jogo que incluam e delimitem o conceito de transição defesa/ ataque, assim como 

nas estatísticas oficiais das competições de Futebol (42), e que congreguem instrumentos de 

registo específicos que permitam aumentar a fiabilidade dos dados e as possibilidades de de-

senvolvimento de processos observacionais (36). Verifica-se ainda que os estudos que envol-

vem a caracterização da interação entre as equipas parecem não considerar a identificação 

da relação numérica entre os jogadores no centro do jogo, assim como a sua relação com as 

alterações das configurações dos jogadores e das equipas ao longo do tempo. 

Neste sentido, o objetivo do presente trabalho consiste em descrever e explicitar as eta-

pas percorridas para o desenho e validação de um sistema de observação da fase ofensiva 

em Futebol (SoccerEye), que permite ao observador efetuar o registo diacrónico das di-

mensões comportamental, espacial e interacional ao longo do jogo, repercutindo-se numa 

observação sistemática e fidedigna dos eventos. O processo de construção e validação do 

sistema de observação SoccerEye obedeceu à seguinte sequência (11): 1) treino do obser-

vador relativamente aos conceitos e procedimentos utilizados para a observação sistemá-

tica; 2) seleção, adequação e refinamento de um sistema pré-existente; 3) validação; 4) 

fiabilidade inter-observador, e às opções estruturais e metodológicas presentes em traba-

lhos de referência neste âmbito (19, 42, 47) (Figura 1).



FIGURA 1 — Etapas percorridas no desenho e validação do sistema de observação 
da fase ofensiva em Futebol: SoccerEye.
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02ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE OBSERVAÇÃO 

DA FASE OFENSIVA EM FUTEBOL: 

SOCCEREYE

COMPONENTES DO SISTEMA DE OBSERVAÇÃO

A primeira etapa para o desenvolvimento de um sistema de observação passa pela de-

terminação do respetivo conteúdo (47). Porém, previamente à sua delimitação afigura-se 

fundamental sistematizar e ordenar os componentes do sistema. Assim, para se respei-

tar a situação natural de observação, cujo objetivo é descrever as condutas espontâne-

as em contextos naturais, são elaborados sistemas de observação não estandardizados 

que implicam um certo grau de codificação (44) e que devem contar com a ajuda técnica 

adequada (36). Neste sentido, o SoccerEye: sistema de observação da fase ofensiva em 

Futebol, foi configurado através de três componentes em permanente associação e de-

senvolvimento: (i) modelo de organização do jogo de Futebol; (ii) instrumento de obser-

vação; e (iii) instrumento de registo. 

Ou seja, o conteúdo e a ordem dos critérios e das categorias integrantes do instru-

mento de observação são legitimados por um mapeamento do jogo de Futebol, que es-

trutura, define e delimita as diferentes fases e/ ou estados que lhe conferem dinâmica 

e ordenação. Já o desenvolvimento do instrumento de registo associa-se aos avanços 

tecnológicos observados nos últimos anos (32) e que promovem a oportunidade para ino-

var metodologias de observação sistemática de comportamentos (19), permitindo que os 

eventos sejam registados com menos imprecisões e maior funcionalidade e versatilida-

de. Contudo, por não ser objetivo do presente artigo, o desenvolvimento do instrumento 

de registo SoccerEye não será detalhado.

Em síntese, a associação entre os três componentes do sistema SoccerEye possibilita 

configurar, através de uma lógica específica, critérios e categorias exclusivas e mutua-

mente excludentes que descrevem diacronicamente os eventos da fase ofensiva do jogo 

de Futebol, resultando em sequências de multieventos em que os diferentes códigos indi-

vidualmente categorizados podem manifestar-se simultaneamente (8).

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE OBSERVAÇÃO

O SoccerEye foi construído a partir de um sistema destinado a observar e analisar a tran-

sição defesa/ ataque em Futebol (9), respeitando-se a etapa de seleção e afinação de um 

sistema original (pré-existente) (11). Logo, o modelo de organização da dinâmica do jogo de 

Futebol (ver 9) e o instrumento de observação constituído por 6 critérios e 55 categorias (ver 9) 

foram adaptados aos objetivos do presente estudo, seguindo-se uma estratégia empírico-

-indutiva (15). Para isso, realizou-se a revisão detalhada da bibliografia existente sobre o

tema (14, 29) e a observação de sequências ofensivas de jogos dos Campeonatos da Europa

UEFA (n=6) e do Mundo FIFA (n=6), distribuídos equitativamente por cada uma das seguin-



tes décadas: 1982-1990, 1992-2000 e 2002-2010, tendo ambas as tarefas sido apoiadas 

pela experiência dos autores do trabalho enquanto treinadores, analistas e utilizadores de 

instrumentos de observação sistemática em Futebol. 

No que concerne à definição do conteúdo do instrumento de observação SoccerEye, à 

semelhança do que se verifica com as diversas ferramentas utilizadas para o estudo do 

jogo de Futebol com base na metodologia observacional (16, 28), combinou-se o suporte te-

órico intrínseco aos sistemas de categorias e a flexibilidade dos formatos de campo (2). 

A associação destes instrumentos básicos da MO permite a adequação do instrumento 

de observação aos objetivos da investigação e, simultaneamente, confere-lhe validade e 

fiabilidade (10), possibilitando a execução de processos observacionais com superior adap-

tabilidade aos contextos que caracterizam o jogo de Futebol, maior rigor na aplicação de 

procedimentos, e menos restrições no registo (1). Como tal, a adaptação do conteúdo do 

instrumento integrante do sistema original (9) realizou-se através da introdução e/ ou elimi-

nação de múltiplas categorias, e com a alteração da designação tanto de critérios como de 

categorias existentes. Foi ainda acrescentado um critério relativo à dimensão interacional: 

configuração espacial de interação entre as equipas, com 11 categorias (14). 

Por conseguinte, a proposta inicial do SoccerEye para o estudo da dinâmica tática ata-

cante de jogadores e equipas de Futebol procura respeitar o modelo de organização da di-

nâmica do jogo de Futebol (9) e conforma um instrumento de observação com sete critérios 

e 80 categorias exclusivas e mutuamente excludentes neles distribuídas. 

FASE EXPLORATÓRIA

Após ter-se delimitado o conteúdo da versão inicial do sistema de observação SoccerEye, 

elaborou-se as respetivas definições operacionais e procedimentos de observação e pro-

cedeu-se ao treino dos investigadores/ observadores responsáveis pelo desenvolvimento 

de estudos piloto (15, 47). Tais estudos foram levados a cabo com o propósito de submeter 

o sistema de observação a uma auditoria de registo científico, de modo a legitimar a sua

aplicação em diferentes conjunturas, tendo em conta observadores, competições, amos-

tras e conteúdos (critérios e categorias). Daí resultou a produção de trabalhos diversos,

designadamente, dissertações académicas, artigos científicos e comunicações orais em

congressos científicos (Quadro 1).
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1 — Trabalhos científicos 1 produzidos no período exploratório do sistema 
SoccerEye.

ESTUDO TIPO CONTEÚDO COMPETIÇÃO AMOSTRA OBSERVADOR

1. Barreira D, Ramos M, Garganta 
J, Anguera MT (2009). Análise 
sequencial de padrões ofensivos 
da seleção Espanhola de Futebol, 
no Campeonato da Europa de 
2008. International Seminar 

“Challenges to Sport Sciences”. 
CEJD, Porto, Portugal.

Resumo; 
Comunicação 
oral em 
congresso 
científico.

7 critérios
Campeonato 
da Europa 
UEFA 2008

Seleção 
nacional de 
Espanha: 68 
sequências 
ofensivas

Observador A

Observador B

2. Barreira D, Silva A, Garganta 
J, Anguera MT (2009). Análise 
Sequencial da Fase Ofensiva em 
Futebol. Estudo comparativo 
dos padrões de Espaço e de 
Configuração Espacial de 
Interação entre as equipas do 
Brasil e da Espanha. International 
Seminar “Challenges to Sport 
Sciences”. CEJD, Porto, Portugal

Resumo; 
Comunicação 
oral em 
congresso 
científico.

3 critérios:

critério 4

critério 5

critério 7

Campeonato 
da Europa 
UEFA 2008; 
Campeonato 
do Mundo FIFA 
2002

Seleção 
nacional de 
Espanha: 68 
sequências 
ofensivas; 
Seleção 
nacional do 
Brasil: 41 
sequências 
ofensivas

Observador A

Observador C

3. Barreira D, Ribeiro R, Garganta 
J, Anguera MT (2010). Attacking 
Game-Patterns in Soccer. A 
Sequential analysis of European 
Championship 2008. IV European 
Congress of Methodology: EAM-
SMABS 2010, Potsdam, Germany.

Resumo; 
Comunicação 
oral em 
congresso 
científico.

7 critérios
Campeonato 
da Europa 
UEFA 2008

163 
sequências 
ofensivas

Observador A

Observador D

4. Barreira D, Garganta J, Anguera 
MT (2011). In search of nexus 
between attacking game-patterns, 
match status and type of ball 
recovery in European Soccer 
Championship 2008. In: Hughes 
M, Dancs H, Nagyváradi K, Polgár 
T, James N, Sporis G, Vuckovic 
G, Jovanovic M (eds.), Research 
Methods and Performance 
Analysis. 5th International 
Christmas Sport Scientific 
Conference. Szombathely, 
Hungary, 226-237.

Artigo 
científico; 
Comunicação 
oral em 
congresso 
científico.

7 critérios
Campeonato 
da Europa 
UEFA 2008

761 
sequências 
ofensivas

Observador A

Observador B

5. Machado J, Barreira D, Garganta 
J (2011). Attacking game-
patterns in Soccer. A sequential 
analysis of the World Cup 2010 
winner team. In: Hughes M, Dancs 
H, Nagyváradi K, Polgár T, James 
N, Sporis G, Vuckovic G, Jovanovic 
M (eds.), Research Methods 
and Performance Analysis. 
5th International Christmas 
Sport Scientific Conference. 
Szombathely, Hungary, 238-245.

Artigo 
científico; 
Comunicação 
oral em 
congresso 
científico.

7 critérios
Campeonato 
do Mundo FIFA 
2010

726 
sequências 
ofensivas

Observador A

Observador E



ESTUDO TIPO CONTEÚDO COMPETIÇÃO AMOSTRA OBSERVADOR

6. Barreira D, Garganta J,  Anguera 
MT (2011). Ball recovery patterns 
in Soccer World Cup 2010. Revista 
Portuguesa de Ciências do 
Desporto, 11(Supl. 4), 38-39.

Resumo; 
Comunicação 
oral em 
congresso 
científico.

7 critérios
Campeonato 
do Mundo FIFA 
2010

726 
sequências 
ofensivas

Observador A

Observador E

1. Os critérios do sistema SoccerEye foram também aplicados nos seguintes trabalhos científicos:

— Ramos M (2009). Fase ofensiva em Futebol: análise sequencial de padrões de jogo ofensivo 

relativos à Selecção Nacional de Espanha no Euro 2008. Dissertação de Licenciatura, FADEUP, Porto.

— Sarmento H, Anguera MT, Campaniço J, Leitão J (2010). Development and validation of a 

notational system to study the offensive process in football. Medicina (Kaunas), 46(6): 401-407.

De acordo com as sugestões recolhidas ao longo da aplicação do sistema pelos obser-

vadores e da avaliação dos revisores dos estudos, realizaram-se as seguintes alterações à 

proposta inicial do SoccerEye:

a) Modelo de organização do jogo de Futebol:

Retirou-se da designação original o termo “dinâmica”; alterou-se o conceito de transi-

ção-estado defesa/ ataque (TEDA) relativamente à determinação do seu final. Assim, a 

TEDA termina quando se verifica uma das seguintes condições: (i) a bola sai totalmente do 

espaço de jogo regulamentar; (ii) é cometida uma infração às leis do jogo (contra ou a favor 

da equipa observada); (iii) são realizados três comportamentos consecutivos mantendo-se 

o contexto “sem pressão” no “centro do jogo” (ver critério 6 do SoccerEye); (iv) é realizado

um comportamento inerente ao final de fase ofensiva (ver critério 4 do SoccerEye).

b) Instrumento de observação:

Foram realizadas as seguintes alterações: (i) designação dos critérios 1, 5 e 7; (ii) desig-

nação das categorias representativas de final da fase ofensiva com eficácia (critério 4); (iii) 

campograma para a espacialização do terreno de jogo presente num estudo prévio (24) foi 

adaptado através da redefinição dos corredores (consultar Quadro 6); e (iv) alteração da 

designação zona por linha nos eixos principais caracterizadores das configurações espa-

ciais de interação entre as equipas.

Os estudos piloto e a respetiva avaliação científica permitiram adequar e validar informal-

mente o conteúdo do sistema de observação. Neste sentido, após ultrapassadas as fases de 

elaboração e de aplicação (exploratória), a segunda versão do sistema SoccerEye passou a 

reunir condições para ser testada formalmente quanto às respetivas validade e fiabilidade (47).
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O entendimento do conceito de validação tem vindo a ser alterado pela American Psycho-

logical Association e colaboradores desde 1954 (18). No entanto, a validação de um sistema 

é intemporalmente considerada uma etapa fundamental para assegurar a replicabilidade 

científica de uma investigação  (31). Portanto, a terceira fase sequencial  (11) — validação —

perfila-se como um estadio metodológico que permite verificar o grau de cobertura do sis-

tema de observação e se os seus componentes, nomeadamente o modelo de organização 

do jogo e os critérios e categorias do instrumento de observação, permitem analisar, de 

facto, a fase ofensiva em Futebol (42).

ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

Após a validação informal do sistema de observação através de publicação científica (Qua-

dro 1), a sua validação formal processou-se em duas etapas: (i) pré-peritagem; e (ii) peri-

tagem. Para isso, elaborou-se previamente um questionário, cujo desenvolvimento e estru-

tura final visava assegurar a precisão e a adequação aos objetivos do sistema (medida), à 

população-alvo, aos conceitos que o sistema permite analisar e à seleção e inteligibilidade 

dos itens e respetivas definições (46). Deste modo, pretende-se que a versão final repre-

sente um meio fundamental para conferir validade ao sistema (27). Pretendeu-se, também, 

que a estrutura do questionário garantisse celeridade quanto ao respetivo preenchimento, 

e, simultaneamente, que os respondentes pudessem realizá-lo de forma não contínua e 

posteriormente ao encontro pessoal com o primeiro responsável pelo trabalho. 

Neste sentido, recorreu-se aos serviços “InquéritosUP” da Universidade do Porto para 

a elaboração de um questionário online (https://inqueritos.up.pt/limesurvey), o qual per-

mitiu incluir questões com imagens e/ ou vídeos, acompanhar a evolução das respostas, e 

exportar os dados relativos às respostas em formato adequado para software genéricos 

de análise estatística (e.g., Excel, SPSS). O questionário foi estruturado em cinco partes: 1) 

Introdução, que incluiu a explicitação do fim a que se destina, os objetivos do questionário 

e o agradecimento quanto à colaboração; 2) Identificação, através das variáveis nome, 

idade, nível de instrução, grau, experiência (em anos) e o nível mais elevado de experiência 

enquanto treinador de Futebol, assim como a experiência enquanto jogador de Futebol; 3) 

Avaliação do grau de adequação do modelo de organização do jogo de Futebol para a aná-

lise da fase ofensiva; 4) Relevância das categorias integrantes do instrumento de obser-

vação SoccerEye para a análise da fase ofensiva em Futebol (Figura 2); e 5) Identificação 

da categoria assinalada no vídeo, através de perguntas de escolha múltipla de resposta 

obrigatória, sendo a equipa observada a Seleção Nacional de Portugal (sénior) no jogo 

particular Portugal vs. Argentina (Figura 3).



FIGURA 2 — Exemplo de uma questão da parte 5 do questionário: grau de impor-
tância de uma categoria.

FIGURA  3  — Exemplo de uma questão da parte 5 do questionário: indicação da 
categoria exibida em vídeo.
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posta ordinal em cinco pontos, no sentido de graduar as opiniões dos respondentes (31, 42).

De acordo com Gil (27), antes da aplicação efetiva do questionário deve realizar-se um 

pré-teste para a deteção de possíveis falhas na sua construção. Este teste deve assegurar 

que o questionário está bem elaborado e seja inteligível no que concerne à clareza e preci-

são dos conceitos, introdução do questionário, e forma, desmembramento e ordenação das 

questões. Neste sentido, recorreu-se a 15 mestrandos de treino e alto rendimento despor-

tivo na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, dos quais seis desempenhavam 

ou tinham desempenhado a função de treinador de Futebol. Após lhes ter sido facultado 

o questionário e de o terem preenchido, reuniu-se com os respondentes no sentido de o

ajustar às respetivas sugestões e opiniões.

PRÉ-PERITAGEM

A etapa de pré-peritagem teve como objetivo a redução do número de questões da parte 

5 do questionário no sentido de tornar a sua aplicação tão clara e célere quanto possível. 

Utilizou-se um valor de corte de 80%, que corresponde à possibilidade de vinte dos inqui-

ridos identificarem a mesma categoria no vídeo apresentado, com o intuito de suprimir as 

questões cujas respostas apresentavam elevada probabilidade de se afigurarem eviden-

tes para especialistas em Futebol, como por exemplo a identificação de um “lançamento 

de linha lateral”. Para este efeito, foram selecionados 25 estudantes do curso de Despor-

to e Educação Física da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, a frequentar a 

opção de Futebol (Figura 4).

FIGURA 4 — Caracterização dos inquiridos da etapa de pré-peritagem do sistema 
SoccerEye.



A aplicação do questionário evidenciou que 7.5% das questões realizadas (n=6) foram res-

pondidas pelos inquiridos com um consenso inferior a 80%, em particular categorias integran-

tes dos critérios 1, 5, 6 e 7. Estas categorias foram mantidas na fase de peritagem, enquanto 

as restantes perguntas (n=74) da parte 5 do questionário foram eliminadas (Quadro 2). 

QUADRO 2 — Categorias sem consensualidade entre os respondentes (<80%) na 
etapa de pré-peritagem.

CRITÉRIOS SUBCRITÉRIOS CATEGORIA CONSENSUALIDADE

1. Início da fase ofensiva/ Recuperação da 
posse de bola

Direta/ dinâmica
IEp: Ação defensiva 
seguida de passe

68%

5. Espacialização do terreno de jogo IEd: Desarme 48%

Zona 1: setor 
defensivo / corredor 
esquerdo

72%

6. Centro do Jogo Sem pressão
SPr: Superioridade 
numérica relativa

68%

7. Configuração Espacial de Interação entre 
as equipas

ATE: Linha atrasada 
vs. zona exterior

68%

MAT: Linha média 
vs. linha atrasada

72%

PERITAGEM

O processo final de validação do sistema de observação SoccerEye realizou-se com o re-

curso a especialistas em Futebol. Para se proceder à sua seleção, considerou-se como 

critério nuclear serem detentores de acreditação correspondente ao grau 3 (UEFA-PRO), 

ou seja, estarem habilitados para treinarem clubes de primeira liga e seleções nacionais. 

Associado a este requisito, o perito teria que respeitar pelo menos uma das seguintes con-

dições: (i) nível de experiência de 1ª Liga ou superior enquanto treinador de Futebol; (ii) 

formação académica igual ou superior ao grau de mestrado em ciências do desporto; (iii) 

experiência de elite enquanto jogador de Futebol (Quadro 3). 
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 3 — Caracterização da amostra da etapa de peritagem do sistema 
SoccerEye.

PERITO IDADE

NÍVEL DE INSTRUÇÃO
JOGADOR

ELITE
SEC Lic EF MEST DOUT

NÍVEL 
TR

ANOS 
TR

NÍVEL DE 
EXPERIÊNCIA TR

A 43 X IV 2
Futebol formação/

Distrital
X

B 39 X IV 19
Provas 

internacionais

C 56 X IV 30 2ª Liga Profissional

D 47 X IV 22 Seleção Nacional

E 43 X IV 9 Seleção Nacional X

F 40 X IV 18 Seleção Nacional

G 35 X IV 10 1ª Liga Profissional

H 40 X III 18 Seleção Nacional

MÉDIA 42.9 16.0

Para determinar se as categorias propostas seriam importantes ou adequadas para a aná-

lise da fase ofensiva em Futebol considerou-se um valor de corte de 75%, o que significa que 

seis dos oito especialistas inquiridos situaram as suas respostas nas escalas 4 ou 5 acer-

ca do grau de importância/ adequação da categoria (“alto” ou “adequado”; “muito alto” ou 

“muito adequado”, respetivamente). O grau central (3: médio) não foi considerado, dado que 

o mesmo, numa escala de cinco graus, corresponde a uma posição neutra ou indefinida (27).

Os resultados indicaram como adequado ou muito adequado o modelo de organização

do jogo de Futebol para a análise da fase ofensiva em Futebol, entendendo-se como válido 

para esse efeito. Ou seja, obtiveram-se 75% de respostas de grau 4 e 5, i.e., quatro inquiri-

dos responderam “adequado” e dois “muito adequado” (Figura 6).

O instrumento de observação apresentado aos inquiridos incorporou três tipos de crité-

rios, que conferem uma lógica sequencial de leitura da fase ofensiva do jogo de Futebol: (i) 

comportamentais (1 a 4); (ii) estruturais (5); e (iii) de interação (6 e 7). De acordo com as 

respostas obtidas para o primeiro critério: “início da fase ofensiva/ recuperação da posse de 

bola”, com exceção das categorias “início/ reinício da fase ofensiva por começo/ recomeço 

do jogo” (37.5%) e “bola ao solo” (37.5%), obteve-se uma percentagem positiva de respostas 

que correspondem a uma importância alta ou muito alta (≥75%), sendo, portanto, consi-

deradas válidas para a análise do ataque em Futebol (Quadro 4). De acordo com a leitura 

específica do sistema de observação, caso a recuperação da posse de bola ocorra de forma 

direta/ dinâmica dá-se o registo das categorias de “desenvolvimento da transição-estado 



defesa/ ataque” (critério 2), enquanto se ocorrer de modo indireto/ estático as categorias 

do critério 3 (“desenvolvimento da posse de bola”) serão as registadas, permitindo-se em 

ambos os casos descrever a forma como as equipas desenvolvem o ataque. Assim, os re-

sultados obtidos para os critérios 2 e 3 indicam que os comportamentos de insucesso, no-

meadamente “passe curto negativo”, “passe longo negativo” e “cruzamento negativo” são 

considerados irrelevantes (≤50%). Similarmente ao encontrado para o critério 1, o compor-

tamento “bola ao solo”, porque integrado na descrição do desenvolvimento da posse de bola, 

é também identificado como irrelevante (37.5%). Já as respostas às categorias do critério 

4 (final da fase ofensiva), que pretendem descrever a forma como o ataque é concluído, i.e., 

com eficácia (realização de remate à baliza adversária) ou sem eficácia (sem ocorrência de 

remate), revelaram que apenas a categoria “lançamento da bola para fora do terreno de 

jogo” foi assinalada como irrelevante pelos inquiridos (37.5%) (Quadro 4). 

QUADRO 4 — Categorias do instrumento de observação SoccerEye consideradas 
pelos respondentes como irrelevantes para a análise da fase ofensiva em Futebol: 
quantidade de respostas de grau 4 e 5.

CRITÉRIOS CATEGORIA

GRAU 4: 

IMPORTÂNCIA 

ALTA

GRAU 5: 

IMPORTÂNCIA 

MUITO ALTA

% RESPOSTAS DE 

GRAU 4 E 5 

SOBRE O TOTAL DE 

RESPONDENTES

1. Início da 
fase ofensiva / 
Recuperação da posse 
de bola

Inicio/ reinício da 
fase ofensiva por 
começo/recomeço 
do jogo

1 2 37.5%

Bola ao solo 2 1 37.5%

2. Desenvolvimento 
da Transição-Estado 
defesa/ataque

Passe curto 
negativo

1 2 37.5%

Passe longo 
negativo

1 2 37.5%

Cruzamento 
negativo

2 2 50.0%

3. Desenvolvimento da 
posse de bola

Passe curto 
negativo

1 3 50.0%

Passe longo 
negativo

1 3 50.0%

Cruzamento 
negativo

1 3 50.0%

Bola ao solo 2 1 37.5%

4. Final da fase 
ofensiva

Lançamento da 
bola para fora do 
terreno de jogo

0 3 37.5%
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02O critério 5: espacialização do terreno de jogo, representativo da dimensão estrutural do 

sistema de observação (consultar Quadro 6), situa as condutas no terreno de jogo através 

da sua divisão topográfica em 12 zonas. Os inquiridos responderam por três vezes “adequa-

do” e três vezes “muito adequado” (75%), ou seja, seis dos oito respondentes entenderam 

que o campograma apresentado permite analisar efetivamente a fase ofensiva em Futebol.

Para ambos os critérios representativos da dimensão “interação” que consta do sistema 

de observação SoccerEye — critério 6: centro do jogo; e critério 7: configuração espacial 

entre as equipas—foram obtidas respostas de grau 4 (importante) e 5 (muito importante) 

em pelo menos 75% do total de respondentes (Figura 5). O critério 6, que integra seis cate-

gorias divididas em dois subcritérios (pressão e sem pressão), reporta-se à relação numé-

rica entre os jogadores das equipas em confronto que participam ou estão em condições de 

participar no jogo na zona onde se encontra a bola num determinado instante. Saliente-se 

que apesar de para a generalidade das suas categorias se verificarem respostas de grau 4 

e 5 em quantidade superior ao valor de corte (75%), as categorias representativas dos con-

textos de interação “sem pressão” revelaram um maior número de respostas de grau 5 (im-

portância “muito alta”) relativamente às de contextos de “pressão” (Figura 5). O critério 7: 

configuração espacial de interação entre as equipas (14), reporta-se à dimensão interacional 

numa perspetiva ampla, ou seja, traduz a relação entre o espaço de jogo efetivo — superfí-

cie que envolve todos os jogadores que se encontram nas partes exteriores da equipa num 

determinado instante (29) — das duas equipas em confronto num determinado instante. Os 

resultados relativos a este critério revelam que, apesar de na globalidade todas as catego-

rias evidenciarem respostas de grau 4 e 5 superiores a 75%, as categorias relativas à linha 

média (vs. linha atrasada; vs. linha média; e vs. linha adiantada) correspondem, na opinião 

dos inquiridos, a uma importância menor do que as demais (87.5%) (Figura 5).

Da totalidade de categorias (n=80) apresentadas, adstritas aos critérios comportamen-

tais, dez não obtiveram quantidade suficiente de respostas de grau 4 e 5 para atingirem 

o valor de corte (Quadro 4). Destaca-se que as categorias “bola ao solo”, “passe curto

negativo”, “passe longo negativo” e “cruzamento negativo” surgem por duas vezes mas em

representação de critérios distintos — 1 e 3. Quanto às categorias que não apresentaram

consenso junto dos peritos foi tomada a decisão de as manter no reportório proposto no

instrumento de observação SoccerEye, na medida em que:

— as categorias “início/ reinício da fase ofensiva por começo/ recomeço do jogo” e “bola 

ao solo” foram definidas de acordo com o regulamento oficial do jogo de Futebol (22). Torna-

-se, na nossa opinião, fundamental que a análise da fase ofensiva seja efetuada de forma

convergente com as suas regras;

— as categorias referentes aos “passe curto negativo”, “passe longo negativo” e “cruza-

mento negativo” foram acrescentadas ao sistema original (9) ao longo da fase exploratória 

por sugestão dos observadores e dos revisores dos trabalhos científicos. Já a categoria 



“lançamento da bola para fora do terreno de jogo” indica que a bola saiu do espaço físico 

de jogo, tendo contudo sido previamente registado o comportamento indutor dessa resul-

tante. Em reunião posterior com os peritos, compreendeu-se que a ausência de respostas 

de grau 4 e 5 sobre as categorias referidas deveu-se sobretudo à não experimentação do 

instrumento de observação SoccerEye por parte dos mesmos, e não à menor relevância 

das mesmas para a análise do ataque em Futebol. 

FIGURA 5 — Respostas de grau 4 e 5 obtidas para os contextos de interação (crité-
rio 6: centro do jogo; critério 7: configuração espacial entre as equipas) que inte-
gram o instrumento de observação SoccerEye.

Relativamente à parte 5 do questionário, os peritos identificaram nos vídeos apresen-

tados as seis condutas que na fase de pré-peritagem geraram heterogeneidade de res-

postas (Quadro 5). Verificou-se que apenas a pergunta 6, acerca da configuração espacial 

de interação entre as equipas tendo em consideração a linha média da equipa observada, 

não obteve consensualidade entre os inquiridos (<75%). Uma vez que na fase seguinte se 

aferiu a fiabilidade dos dados obtidos a partir do sistema de observação, foi repetida esta 

análise junto de observadores (n=6) no sentido de perceber se a ausência de consenso se 

mantém após estes serem sujeitos a um processo de treino. 
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QUADRO  5 — Consensualidade (≥75%) entre os inquiridos acerca das questões 
(n=6) relativas à parte 5 do questionário na etapa de peritagem do SoccerEye.

CRITÉRIO PERGUNTA CATEGORIAS IDENTIFICADAS EM VÍDEO CONSENSUALIDADE

1. Início da 
fase ofensiva/ 
recuperação da 
posse de bola

1.
Interceção 25.0%

Ação defensiva seguida de passe 75.0%

2.
Desarme 75.0%

Ação defensiva seguida de passe 25.0%

5. Espacialização do 
terreno de jogo

3.

Zona 1: setor defensivo/ corredor esquerdo 87.5%

Zona 4: setor médio-defensivo/ corredor 
esquerdo

12.5%

6. Centro do jogo 4.
Sem Pressão relativa 75.0%

Igualdade não pressionada 25.0%

7. Configuração 
espacial de 
interação entre as 
equipas

5.

Linha atrasada da equipa observada vs linha 
adiantada do adversário

75.0%

Linha atrasada da equipa observada vs zona 
exterior do adversário

25.0%

6.

Linha média da equipa observada vs linha média 
do adversário

50.0%

Linha média da equipa observada vs linha 
atrasada do adversário

50.0%

CONFIGURAÇÃO FINAL DO SISTEMA DE OBSERVAÇÃO

Após concretizadas as fases de elaboração do sistema de observação (desenvolvimento 

e fase exploratória) e de validação (pré-teste, pré-peritagem e peritagem), a utilização de 

um valor de corte de 75% na etapa de peritagem permitiu validar o sistema de observação 

SoccerEye e os respetivos componentes: (i) modelo de organização do jogo de Futebol 

(Figura 6); e (ii) instrumento de observação SoccerEye (Quadro 6), tornando o sistema 

suscetível de viabilizar a análise da fase ofensiva em Futebol. 
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FIGURA 6 — Modelo de organização do jogo de Futebol.

QUADRO 6 — Instrumento de observação SoccerEye.

CRITÉRIOS SUBCRITÉRIOS Nº CATEGORIAS CATEGORIAS

1. Início da 
fase ofensiva/ 
Recuperação da 
posse de bola (I)

1.1 Direta/ 
dinâmica

4
IEi: Interceção; IEd: Desarme; IEgr: Ação do 
guarda-redes em fase defensiva; IEp: Ação 
defensiva seguida de passe

1.2 Indireta/ 
estática

6

IIcg: Inicio/ reinício da fase ofensiva por começo/
recomeço do jogo; IIi: Infração do adversário às 
leis do jogo; IIc: Pontapé de canto; IIpb: Pontapé 
de baliza; IIbs: Bola ao solo; IILL: Lançamento de 
linha lateral. 

2. Desenvolvimento 
da Transição-Estado 
defesa/ataque (DT)

14

DTpcp: Passe curto positivo; DTpcn: Passe curto 
negativo; DTplp: Passe longo positivo; DTpln: 
Passe longo negativo; DTczp: Cruzamento positivo; 
DTczn: Cruzamento negativo; DTcd: Condução 
de bola; DTd: Drible (1x1); DTrc: Receção/
controle; DTdu: Duelo; DTr: remate, com posterior 
continuidade da posse de bola pela equipa em fase 
ofensiva; DTse: Intervenção do adversário sem 
êxito; DTgro: Ação do guarda-redes da equipa em 
fase ofensiva; DTgra: Ação do guarda-redes da 
equipa em fase defensiva (adversário).

Início da fase ofensiva/
Recuperação da posse de bola (RPB)

Final da fase defensiva(FD)/
Recuperação da posse de bola

Início fase defensiva/
Perda da posse de bola (PPB)

R
P

B
D

ireta/dinâm
ica

Transição-Estado
defesa/ataque (DT)

Final da fase ofensiva (F)/
Perda da posse de bola

Transição-Estado
ataque/defesa (DdT)

FA
S

E D
EFEN

S
IVA

FA
S

E 
O

FE
N

S
IV

A

R
P

B
D

ir
et

a/
di

nâ
m

ic
a

Desenvolvimento da posse
de bola (DP)

Desenvolvimento da não 
posse de bola (DP)

Transição-Interfase
defesa/ataque (DT)

Transição-Interfase
defesa/ataque (DT)

RPB
Indireta/estática

PPB
Indireta/estática
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CRITÉRIOS SUBCRITÉRIOS Nº CATEGORIAS CATEGORIAS

3. Desenvolvimento 
da possa de bola 
(DP).

19

DPpcp: Passe curto positivo; DPpcn: Passe curto 
negativo; DPplp: Passe longo positivo; DPpln: 
Passe longo negativo; DPczp: Cruzamento 
positivo; DPczn: Cruzamento negativo; DPcd: 
Condução de bola; DTd: Drible (1x1); DPrc: 
Receção/controle; DPdu: Duelo; DPr: remate, com 
posterior continuidade da posse de bola pela 
equipa em fase ofensiva; DPse: Intervenção do 
adversário sem êxito; DPgro: Ação do guarda-
redes da equipa em fase ofensiva; DPgra: Ação 
do guarda-redes da equipa em fase defensiva 
(adversário); DPi: Infração do adversário às leis 
do jogo; DPc: Pontapé de canto; DPpb: Pontapé de 
baliza; DPbs: Bola ao solo; DPLL: Lançamento de 
linha lateral.

4. Final da fase 
ofensiva (F)

4.1 Com eficácia 4

Frf: Remate não enquadrado com a baliza 
adversária; Frd: Remate enquadrado com a baliza 
adversária sem obtenção de golo; Frad: Remate 
intercetado, sem manutenção da posse bola; Fgl: 
Golo a favor.

4.2 Sem eficácia 4

Fbad: Perda da posse de bola por erro do portador 
da bola/ ação do defesa adversário (exceção para 
o guarda-redes); Fgrad: Perda da posse de bola por 
ação do guarda-redes adversário; Ff: Lançamento 
da bola para fora do terreno de jogo; Fi: Infração 
às leis do jogo.

5. Espacialização do 
terreno de jogo

12

Zonas 1 a 12

6. Centro do Jogo 
(CJ)

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

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

7. Configuração 
Espacial de 
Interação entre as 
equipas (CEI)

11

VAD: Bola no guarda-redes vs. linha adiantada; 
ATAD: Linha atrasada vs. linha adiantada; ATM: 
Linha atrasada vs. linha média; ATE: Linha 
atrasada vs. zona exterior; MAT: Linha média vs. 
linha atrasada; MM: Linha média vs. linha média; 
MAD: Linha média vs. linha adiantada; ADM: Linha 
adiantada vs. linha média; ADAT: Linha adiantada 
vs. linha atrasada; EAT: Zona exterior vs. linha 
atrasada; ADV: Linha adiantada vs. guarda-redes.
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FIABILIDADE DO SISTEMA DE OBSERVAÇÃO

Um sistema com erro sistemático apresenta validade reduzida na medida que se encontra 

a medir algo que não era suposto medir, mesmo que o faça de forma fiável. Por outro lado, 

os dados de uma medida não fiável são dados aleatórios, logo sem significado visto não 

traduzirem o conceito que pretenderiam traduzir. Portanto, exige-se que a medida de um 

dado constructo seja fiável, pelo que a fiabilidade surge como condição necessária, mas 

não suficiente, para a validade (38).

No âmbito de estudos observacionais, as fontes de erro poderão ser de natureza de-

terminista ou aleatórias (20), afetando de diversas formas as decisões do observador (37). 

Assim, torna-se necessário desenvolver processos que assegurem a qualidade dos dados 

para permitir que a investigação seja considerada científica (15). São, portanto, frequentes 

os estudos sobre fiabilidade que avaliam o nível de variabilidade expresso em tarefas de 

recolha dos dados, estimando também a quantidade de variação que uma observação pode 

ter quando se procede à avaliação por diferentes observadores (37). 

Neste sentido, no presente trabalho estimou-se a fiabilidade inter-observadores (11) 

através do coeficiente de Kappa de Cohen (k) (17). Contudo, previamente respeitaram-se 

as seguintes etapas (15): 1) definição do sistema taxonómico; 2) desenvolvimento de um 

protocolo de observação; 3) treino dos observadores; e 4) criação de ferramentas para 

evitar e detetar erros.

Os seis observadores selecionados foram treinados durante três semanas, com recurso 

ao manual do instrumento de observação, no sentido de adquirirem conhecimentos e com-

petências acerca dos conceitos e funcionalidades do sistema (15). Assim, tanto o modelo de 

organização do jogo de Futebol como os critérios e as categorias do instrumento de obser-

vação foram objetivamente definidos, tendo sido apresentados exemplos ilustrativos das 

categorias (40). Por sua vez, o manual do instrumento de registo evidenciava informações 

detalhadas sobre o funcionamento do software. Posteriormente, os observadores inicia-

ram um período exploratório, em que observaram diferentes partes de jogos dos campe-

onatos da Europa e do Mundo entre 1982 e 2010. Após a recolha experimental de dados, 

realizaram-se reuniões individuais e em grupo no sentido de discutir eventuais dúvidas e 

problemas ao nível do registo. 

Em analogia com o procedimento adotado num outro estudo (41), para a estimação da fia-

bilidade recolheram-se as sequências ofensivas relativas à segunda parte da meia-final do 

campeonato do mundo FIFA 1990: Itália vs. Argentina. A fiabilidade inter-observadores foi 

calculada através do coeficiente Kappa de Cohen (k) (17), na medida que é considerado um 

dos mais adequados procedimentos estatísticos utilizados para calcular a concordância 

e a fiabilidade. De facto, o valor de k explicita a análise ponto-por-ponto e nesse sentido 

permite o treino dos observadores nos aspetos mais débeis, investiga a concordância a um 

nível mais detalhado, podendo estabelecer-se acordos em níveis menos explícitos (ade-
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quado para a análise sequencial), e corrige o azar (7). Calculou-se o k para cada par de ob-

servadores recorrendo-se ao software SDIS-GSEQ (v5.1) (8). Considerando-se os valores 

extremos encontrados para k para a globalidade das 15 análises realizadas, verificou-se 

que estes se situavam no intervalo 0.80 < k < 0.95. Acresce que, como se pode constatar 

na Figura 7, a média de valores das 15 análises realizadas foi de 0.89 ± 0.04, percebendo-

-se que ambos os resultados são superiores a 0.75, ou seja, situaram-se claramente acima

do valor referido como excelente (23). Analisando-se separadamente cada critério do ins-

trumento de observação, verificou-se que os critérios 2 e 6 mostraram os valores médios

mais baixos: 0.90 ± 0.04 e 0.89 ± 0.07, respetivamente. Pelo contrário, os critérios 1, 4 e 5

apresentaram os valores médios mais altos: 0.95 ± 0.03; 0.94 ± 0.02; e 0.94 ± 0.03, respe-

tivamente (Figura 7).

FIGURA  7 — Fiabilidade inter-observadores (15 análises de pares) calculada 
através do coeficiente Kappa de Cohen (k) para a totalidade dos critérios (K total) 
e para cada critério do instrumento de observação SoccerEye.
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Os dados recolhidos pelos seis observadores a partir dos critérios e das categorias do 

instrumento de observação SoccerEye revelaram uma fiabilidade excelente: ≥ 0.80 (23). 

Deste modo, a fiabilidade, enquanto requisito para se obter validade, foi atendida na sua 

globalidade, pelo que quer o protocolo de treino dos seis observadores, quer a aplicação 

do software de registo especificamente desenvolvido para o sistema de observação favo-

receram a tarefa dos observadores. 

CONCLUSÃO

O sistema de observação descrito e validado (SoccerEye) no presente trabalho, composto 

por um modelo de organização do jogo de Futebol, um instrumento de observação e um 

instrumento de registo especificamente desenvolvido para o efeito, revelou-se adequado 

e ajustado para viabilizar a recolha de dados no âmbito da investigação focada na fase 

ofensiva em Futebol. 

Num período de três anos (2009-2012), cumpridos com o intuito de desenvolver e va-

lidar o sistema de observação SoccerEye para a análise da fase ofensiva em Futebol, in-

tervieram diretamente 58 participantes, que foram solicitados a participar nas diferentes 

fases que consubstanciaram o processo, nomeadamente: (i) fase exploratória, em que 4 

participaram na observação e recolha dos dados; (ii) etapa de elaboração do questionário, 

em que 15 participantes intervieram na sua adequação e validação informal; (iii) etapa de 

pré-peritagem, com 25 participantes responsáveis pela redução do número de questões do 

questionário; e (iv) na peritagem, com a participação de 8 especialistas em Futebol para 

validar formalmente os componentes do sistema de observação. 

Por fim, na avaliação da fiabilidade participaram 6 observadores previamente treinados, 

que atestaram a qualidade dos dados. Salienta-se, neste percurso, a publicação de um 

artigo científico em que grande parte dos critérios integrantes do SoccerEye foi aplicada 

por parte de um investigador externo ao processo (45), assim como a avaliação científica de 

seis estudos por revisores externos.

Em síntese, após completadas as fases para o desenvolvimento e validação do sistema 

de observação SoccerEye, conclui-se que este é suficientemente consistente e ajustado 

para, através dele, se proceder à observação e análise da fase ofensiva em Futebol.
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RESUMO

O presente estudo procurou examinar as características da visualização mental (VM) em atle-

tas de boccia, designadamente onde, quando, como e porque é que os atletas recorriam a esta 

competência. Os dados foram analisados em função da experiência dos atletas na modalidade 

(anos de prática) e do seu nível competitivo. Participaram neste estudo 26 atletas de boccia de 

ambos os sexos (19% do sexo feminino e 81% do masculino), com idades compreendidas entre 

os 19 e os 55 anos (M = 30.3; DP = 7.7), que preencheram o Questionário do Uso da Visualização 

Mental, versão traduzida e adaptada (4) do Imagery Use Questionnaire for Soccer Players (31), e 

o Questionário de Visualização Mental no Desporto, versão traduzida e adaptada (8) do Sport 

Imagery Questionnaire (15). Os resultados mostraram que os atletas recorriam mais frequen-

temente à VM na competição do que no treino, mas também a usavam em situações extra-

competitivas. Quer no contexto competitivo, quer no contexto de treino, a VM era mais usada 

durante do que antes ou depois. Adicionalmente, os atletas usavam mais a perspectiva interna 

do que a externa, mas as imagens desta última perspectiva eram mais nítidas. As funções mais 

frequentemente usadas eram a cognitiva (específica e geral) e a motivacional geral-mestria, 

mas as imagens eram mais nítidas nas funções motivacionais (específica e geral-activação). 

Finalmente, verificou-se que a experiência dos atletas e o seu nível competitivo estavam asso-

ciados à frequência com que recorriam à VM, bem como à qualidade das suas imagens mentais.
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ABSTRACT

The present study examined the characteristics of imagery in boccia 

athletes, including where, when, how and why athletes resorted to this 

skill. Differences in experience and competitive level were also ana-

lyzed. Twenty-six athletes of both sexes (19% female and 81% male), 

aged between 19 and 55 years old (M = 30.3, SD = 7.7), completed 

the Imagery Use Questionnaire, which is the Portuguese version (4) 

of the Imagery Use Questionnaire for Soccer Players  (31), as well as 

the Portuguese version (8) of the Sport Imagery Questionnaire (15). The 

results showed that imagery was more used in competition than in 

training situations, but it was also used outside these settings. Both 

in competition and in training, imagery was used more often during 

than before or after. Additionally, when imagining, athletes preferred to 

adopt an internal rather than an external perspective, although the lat-

ter produced more vivid images. Imagery was more used with cogni-

tive (specific and general) and motivational general-mastery functions, 

but images were more vivid as regards motivational functions specific 

and general-activation functions. Finally, the analysis of the results re-

vealed that athletes’ experience and competitive level were associated 

with the vividness and frequency of imagery use.

KEY WORDS: 

Imagery. Adapted sport. Boccia.

59  —  RPCD 12 (3): 58-76



INTRODUÇÃO

Ao longo das últimas décadas um crescente número de investigadores interessados no de-

senvolvimento de metodologias de intervenção psicológica tem procurado estudar, em dife-

rentes modalidades desportivas, o uso da visualização mental (VM) (e.g., 2, 15, 17, 21). Não é assim 

de surpreender que a comunidade científica tenha vindo a assistir a uma rápida expansão 

da literatura alusiva a esta competência psicológica. Especificamente, há quatro questões 

que têm persistentemente elicitado os esforços desenvolvidos pelos investigadores: quando, 

onde, como, e porque é que os atletas usam a VM no contexto desportivo? (e.g., 2, 13, 15, 21, 24, 29, 34).

No que concerne ao ‘onde’, os resultados da investigação desenvolvida até ao momento 

não têm sido totalmente consensuais. Com efeito, embora diversos estudos sugiram que os 

atletas utilizam a VM igualmente em competição e no treino (14, 21, 23, 24), outros sugerem uma 

maior preferência pelo seu uso em conjugação com a competição, possivelmente visando a 

melhoria do desempenho na mesma (2, 7, 17, 26). Por outro lado, os atletas também referem usar 

a VM fora das situações de treino e de competição, usualmente em locais como a escola, o 

trabalho ou em casa (26, 27, 31). Num estudo de Salmon, Hall e Haslam (31) com jogadores de 

futebol de elite, alguns atletas chegaram mesmo a referir recorrerem mais à VM fora das 

situações de treino do que durante as mesmas.

Relativamente ao momento em que os atletas recorrem à VM, ou seja, ao ‘quando’, parece 

ser relativamente claro que esta competência é usada com maior frequência imediatamente 

antes das competições do que durante ou após as mesmas (2, 7, 14, 17, 24, 26). Todavia, no concer-

nente ao seu uso no treino os resultados têm sido mais ambíguos: enquanto alguns estudos 

evidenciam uma utilização mais frequente durante as sessões de treino do que imediatamente 

antes ou depois (17, 31), outros referem que é mais usada após os treinos (7), havendo ainda alguns 

que sugerem um uso frequente tanto durante como após as sessões de treino (31, 26, 29). Fora 

das competições e dos treinos, a VM parece ser especialmente usada durante as pausas na 

rotina diária dos atletas (no trabalho ou na escola) e como rotina para adormecerem (e.g., 17, 24, 34).

No que concerne ao conteúdo das imagens mentais dos atletas, ou seja, ao ‘como’, a lite-

ratura tem avançado com alguns aspectos que contribuem para tornar as imagens mentais 

eficazes: (a) são usualmente nítidas e controladas; (b) tendem a ser positivas ao invés de 

negativas; (c) incorporam informações visuais, cinestésicas e, por vezes, auditivas e olfac-

tivas; e (d) são utilizadas tanto numa perspectiva interna como externa (14). Destes quatro 

aspectos, provavelmente o mais investigado foi a perspectiva usada pelos atletas quando 

recorrem à VM. Adoptando uma perspectiva interna, o atleta serve-se do seu próprio ponto 

de vista para visualizar mentalmente as situações; neste caso, recria a situação como se 

estivesse a executá-la e aquilo que vê e sente é o que normalmente acontece quando, de 

facto, se encontra envolvido na tarefa, como se estivesse ‘dentro do seu próprio corpo’. Já na 

VM externa o sujeito adopta o ponto de vista de um observador externo, analisando as suas 

próprias acções como se estivesse a ver uma gravação vídeo das mesmas (14, 17, 31, 34).
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03Apesar dos dados das investigações serem inconclusivos quanto aos efeitos diferenciais 

das duas perspectivas da VM no desempenho dos atletas - em parte porque existe a possi-

bilidade dos praticantes combinarem essas duas perspectivas numa mesma tarefa -, alguns 

investigadores valorizam mais a dimensão interna do que a externa, invocando que esta 

produz experiências sensoriais mais próximas daquelas que tendem a ocorrer na realidade 
(17, 34). No entanto, mais uma vez, nem todas as evidências vão no mesmo sentido. Num es-

tudo realizado por Hardy e Callow (18), por exemplo, verificou-se que a VM externa estava 

associada a melhores resultados na aquisição e desempenho de competências específicas 

muito dependentes da forma para uma execução bem-sucedida (designadamente na apren-

dizagem e execução de um novo kata por atletas de karaté experientes, de uma sequência de 

ginástica por estudantes universitários sem experiência na modalidade, e numa tarefa de es-

calada em praticantes de escalada com experiência). Posteriormente, Cumming e Ste-Marie 
(6) implementaram, durante cinco semanas, um programa de treino de VM com atletas de

patinagem sincronizada, concluindo que as patinadoras que empregavam uma perspectiva

externa tinham começado a usar mais frequentemente a VM para treinarem competências

específicas e estratégias da patinagem, enquanto aquelas que utilizavam a VM numa pers-

pectiva interna não obtiveram ganhos.

Ainda relativamente ao conteúdo da VM, importa sublinhar que a nitidez das imagens dos 

atletas, considerada fundamental para que o uso desta competência redunde em resulta-

dos positivos, é, curiosamente, desconsiderada pela maioria dos estudos realizados neste 

domínio, os quais, de uma forma geral, se restringem à frequência do seu uso (14). Isaac (20) 

realizou um estudo que constitui uma excepção a esta tendência, no qual avaliou a qualidade 

das imagens em atletas de trampolim que participaram num programa de treino de VM. Os 

resultados mostraram que os atletas que formavam imagens com mais qualidade tendiam 

a obter melhores níveis de rendimento do que os atletas cujas imagens revelavam níveis de 

qualidade inferiores, insinuando a importância da qualidade do conteúdo das imagens evoca-

das, bem como, de forma relacionada, da melhoria das competências de VM através de uma 

eventual participação em programas de treino de VM. 

Finalmente, o ‘porquê’ do uso da VM é geralmente estudado em relação com as suas fun-

ções, ou seja, no sentido de compreender com que intuito(s) os atletas recorrem a esta compe-

tência. Paivio (30) foi o primeiro a propor que a VM desempenha duas grandes funções, cognitiva 

e motivacional, que actuam a um nível específico e a um nível geral (13, 24). Posteriormente, 

baseados neste modelo, Hall, Mack, Paivio e Hausenblas (15) identificaram cinco funções da VM 

que permitem analisar tanto a função das imagens mentais como o seu conteúdo: (a) cogniti-

va-geral (CG), que permite o ensaio mental dos planos de jogo, estratégias/ tácticas e rotinas 

específicas; (b) cognitiva-específica (CE), que envolve a reprodução mental de habilidades 

técnicas próprias da modalidade; (c) motivacional geral-activação (MG-A), que compreende 

estados de activação e sentimentos de excitação e/ ou ansiedade associados ao desempenho 



desportivo; (d) motivacional geral-mestria (MG-M), que é utilizada para imaginar autocontrolo, 

força mental, foco atencional e autoconfiança; e (e) função motivacional específica (ME), que 

implica a visualização da obtenção dos objectivos e resultados desejados (13, 22).

Numerosos estudos conduzidos em diversos contextos demonstraram que o uso da fun-

ção CE poderá melhorar a aprendizagem e o desempenho de competências motoras (e.g., 9, 21). 

Adicionalmente, foram registados benefícios da função CG no desempenho, por exemplo, 

em estudos que envolviam ensaios de jogadas de futebol (12, 28). Por outro lado, a função ME 

parece ser usada com objectivos arrolados ao desempenho (tarefas necessárias para atingir 

um objectivo) e aos resultados desportivos (compreendendo objectivos colectivos [e.g., ima-

ginar a vitória] e individuais [e.g., melhorar recordes pessoais]) (24), enquanto a função MG-M 

foi associada a efeitos positivos nas expectativas de auto-eficácia (11) e na autoconfiança 
(3). Finalmente, algumas investigações têm sugerido que a função MG-A pode ser utilizada 

pelos atletas para regularem a ansiedade, quer no sentido do aumento da activação (24, 36), 

quer da sua diminuição (36), existindo até evidências de que esta é a função mais usada pelos 

atletas quando estes recorrem à VM (1, 13, 27, 32).

São, pois, múltiplas as evidências no âmbito da investigação na VM no contexto despor-

tivo que atestam a importância e utilidade desta competência no desempenho desportivo 

dos atletas, razão pela qual este domínio é considerado, como referimos inicialmente, tão 

aliciante no que respeita ao desenvolvimento de programas de treino psicológico. Contudo, 

este panorama só se confirma no que respeita ao desporto dito normal, já que no desporto 

adaptado as investigações são praticamente inexistentes e as que existem não permitem 

tirar conclusões sólidas sobre o uso da VM por atletas portadores de deficiência. Na verdade, 

apenas encontrámos um estudo desenvolvido com atletas portadoras de deficiência visual, 

no qual Eddy e Mellalieu (10) entrevistaram seis atletas de goalball de alta competição rela-

tivamente ao uso (funções) da VM. Os resultados revelaram que as atletas utilizavam a VM 

quer com funções cognitivas, quer motivacionais. 

Deste modo, considerando a escassez de investigações no domínio da VM no desporto adap-

tado, o presente estudo procurou aprofundar o conhecimento sobre o uso da VM por parte 

de atletas portugueses de boccia. Sublinhe-se que o boccia constitui uma das modalidades 

paralímpicas mais profícuas em termos de títulos e medalhas internacionais, tendo ‘rendido’, 

apenas nos últimos Jogos Paralímpicos de Londres 2010, oito medalhas de ouro, 10 de prata 

e cinco de bronze, mais de um quarto das 86 medalhas arrecadadas por Portugal desde os 

Paralímpicos de Nova Iorque 1984. Esta foi também a única modalidade, a par do atletismo, a 

fazer o pleno das oito missões paralímpicas nacionais, e conquistou mais de uma centena de 

medalhas em provas internacionais, fazendo de Portugal uma potência na modalidade. 

Além disso, somos da opinião que a VM poderá ter um grande impacto no desempenho 

dos atletas no boccia. Com efeito, segundo Hall (14), diferentes modalidades podem pro-

mover mais ou menos oportunidades para que os atletas utilizem a VM. Em modalidades 
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que se caracterizam pela utilização de tarefas contínuas, como a natação ou o ciclismo, 

por exemplo, os atletas têm menos oportunidades para usar a VM, uma vez que existem 

poucas pausas para que a possam aplicar. Por outro lado, em modalidades que envolvem 

a execução de tarefas discretas, como o lançamento do dardo ou o bowling, os atletas 

têm mais oportunidades de usar a VM, já que podem utilizá-la antes de cada tentativa. 

Neste sentido, o boccia é uma modalidade que permite diversas oportunidades para que os 

atletas recorram à VM, já que, entre cada lançamento, existe um momento de pausa e de 

preparação que poderá ser aproveitado pelos atletas para determinadas tarefas motoras 

(como a manipulação das bolas e/ ou da cadeira de rodas), mas também para o uso de 

certas competências psicológicas, como a VM.

Assim, o presente estudo procurou explorar, em termos de frequência de utilização e de 

nitidez das imagens visualizadas, onde, quando, como e porque é que atletas de boccia, en-

tre os quais se encontravam alguns dos melhores atletas nacionais, recorriam à VM. Adicio-

nalmente, entendeu-se como importante analisar os dados em função da sua experiência 

competitiva (anos de prática da modalidade) e do seu nível competitivo.

METODOLOGIA

PARTICIPANTES

Participaram neste estudo 26 atletas de boccia de ambos os sexos (19% do sexo feminino 

e 81% do masculino), com idades compreendidas entre os 19 e os 55 anos (M = 30.3; DP = 

7.7) e que praticavam a modalidade, em média, há 8.4 anos (DP = 6.7). Os atletas perten-

ciam às quatro classes competitivas do boccia: BC1 = 19% (n = 5); BC2 = 27% (n = 7); BC3 

= 35% (n = 9) e BC4 = 19% (n = 5). Refira-se ainda que 50% (n = 13) dos atletas tinham sido 

pré-seleccionados e/ ou seleccionados para a selecção nacional de boccia, e que apenas 

15% (n = 4) tinham tido, em algum momento da sua carreira desportiva, acompanhamento 

psicológico no âmbito desportivo.

INSTRUMENTOS

Questionário do Uso da Visualização Mental (QUVM). O QUVM é uma versão traduzida e 

adaptada por Cruz (4) do Imagery Use Questionnaire for Soccer Players (IUQ-SP) de Sal-

mon, Hall e Haslam (31). O IUQ-SP é baseado, em parte, na versão original do IUQ, desen-

volvido por Hall, Rodgers e Barr (17) e, em parte, no modelo de Paivio (30) sobre as diferentes 

funções da VM (cognitiva e motivacional). Para efeitos do presente estudo não foram utili-

zados os dados relativos a esta segunda parte, apenas tendo sido analisadas as respostas 

dadas na primeira parte, acerca de onde, quando e como é que empregavam a VM (antes, 

durante e depois dos jogos e treinos, fora dos treinos e jogos, no banco, incentivo do treina-

dor, perspectiva interna e externa). Para cada item, o atleta devia assinalar, numa escala 
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de Likert de 1 (= Nunca) a 7 (= Sempre), a frequência de uso da VM. Adicionalmente, devia 

também indicar a nitidez das imagens visualizadas numa escala de Likert de 1 (= Muito 

fácil de imaginar) a 7 (= Muito difícil de imaginar). A avaliação da nitidez não contemplava, 

naturalmente, o encorajamento do treinador.

Questionário de Visualização Mental no Desporto (QVMD). O QVMD é a versão adaptada e 

traduzida por Dias, Faria e Cruz (8) do Sport Imagery Questionnaire (SIQ), desenvolvido 

por Hall, Mack, Paivio e Hausenblas  (15). O QVMD é constituído por 30 itens, avaliando a 

nitidez e a frequência das imagens mentais dos atletas relativamente a cinco funções: (a) 

motivacional específica (e.g., “Imagino outros(as) atletas a felicitarem-me por ter tido um 

bom desempenho”); (b) motivacional geral-activação (e.g., “Quando imagino a competi-

ção, sinto-me e ‘dou comigo’ a ficar emocionalmente activado/ excitado”); (c) motivacional 

geral-mestria (e.g., “Imagino-me a manter o controlo em situações difíceis”); (d) cognitiva 

específica (e.g., “Sou capaz de mudar facilmente a imagem de um movimento ou gesto téc-

nico”); e (e) cognitiva geral (e.g., “Imagino mentalmente estratégias ou soluções alternati-

vas para o caso do meu plano para o jogo falhar”). Para cada item, o atleta devia assinalar 

a frequência de uso da VM numa escala de Likert de 1 (= Nunca) a 7 (= Sempre), e a nitidez 

das imagens numa escala de Likert de 1 (= Muito fácil de imaginar) a 7 (= Muito difícil de 

imaginar). Para facilitar a leitura dos resultados, os valores finais relativos à nitidez das 

imagens foram invertidos, significando assim que quanto maiores fossem os valores apre-

sentados, maior era a clareza na visualização.

PROCEDIMENTOS

Depois de garantida a confidencialidade e o anonimato dos dados recolhidos, os instru-

mentos foram aplicados em contexto fechado e reservado para o efeito, de forma indi-

vidualizada e com a presença de uma das investigadoras, também treinadora de boccia, 

que ajudou no preenchimento e no esclarecimento de dúvidas que surgiram ao longo da 

aplicação do questionário.

Para efeitos de análise dos dados, os atletas foram divididos em diferentes grupos em fun-

ção da sua experiência (i.e., anos de prática da modalidade) e do nível competitivo. Relativa-

mente aos anos de prática da modalidade, foram considerados dois grupos: (a) atletas com 

menos de 10 anos de prática (n = 16; 62%), e (b) atletas com 10 ou mais anos de prática da 

modalidade (n = 10; 38%). No que concerne ao nível competitivo também foram criados dois 

grupos: (a) atletas convocados para a selecção nacional de boccia (n = 13; 50%), considera-

dos, por isso, de nível competitivo superior; e (b) atletas que nunca tinham sido convocados 

para a selecção nacional de boccia (n = 13; 50%), considerados de nível competitivo inferior.

O tratamento e análise estatística dos dados foram efectuados no programa SPSS re-

correndo a estatísticas descritivas (médias, desvios-padrão, frequências e percentagens) 

e inferenciais (teste de Mann-Whitney [Z]).
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RESULTADOS

ONDE, QUANDO, COMO E PORQUÊ

No Quadro 1 são apresentadas as estatísticas descritivas de todas as variáveis envolvidas 

no estudo. Como se pode verificar, os atletas usavam a VM ligeiramente com mais frequên-

cia e melhor nitidez na competição do que no treino.

QUADRO  1 — Características da visualização mental dos atletas de boccia 
(amostra total). 

FREQUÊNCIA NITIDEZ

M DP M DP

Treino

antes 4.38 1.60 3.46 1.53

durante 5.19 1.52 3.27 1.69

após 3.58 1.79 3.12 1.86

Competição

antes 5.19 1.65 3.58 2.04

durante 5.38 1.47 3.65 1.77

após 4.31 1.64 3.15 1.76

Fora do treino ou competição 3.38 1.92 3.15 1.89

No banco durante os jogos 4.74 1.57 3.08 1.47

Encorajamento do treinador 5.50 1.30

Visualização mental externa 2.81 1.36 4.12 1.90

Visualização mental interna 4.58 1.75 3.31 1.69

Cognitiva geral 4.52 0.79 4.50 1.19

Cognitiva específica 4.56 1.01 4.44 1.14

Motivacional geral-activação 4.37 1.01 4.72 0.75

Motivacional geral-mestria 4.52 1.26 4.18 1.42

Motivacional específica 4.38 1.05 4.91 0.94

    

Uma análise mais detalhada permitiu ainda apurar que os atletas recorriam mais a esta 

competência durante a competição e durante o treino, sendo a nitidez das imagens mais 

elevada nestes momentos, especialmente durante a competição. A VM também era em-

pregue fora das situações de treino ou de competição com uma frequência e nitidez mode-

radas, mas menos elevadas do que no treino ou competição.

De referir ainda que os atletas recorriam com uma certa frequência à VM durante os jo-

gos quando estavam no banco, mas que as imagens visualizadas nessas situações pareciam 
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exibir uma nitidez reduzida. Adicionalmente, apesar de recorrerem mais frequentemente à 

VM interna do que à VM externa, esta última revelava maior nitidez. A frequência do encora-

jamento dos treinadores para que usassem VM era também relativamente elevada.

No que concerne às funções da VM, os resultados evidenciaram que, apesar de utiliza-

rem as cinco funções avaliadas, os atletas pareciam preferir a CE, seguida da CG e MG-M. 

Quanto à qualidade da visualização (nitidez), os participantes revelaram valores mais ele-

vados da função ME e mais baixos na função MG-M.

EM FUNÇÃO DA EXPERIÊNCIA NA MODALIDADE

A análise do uso da VM em função dos anos de prática do boccia, apresentada no Quadro 

2, demonstrou que, independentemente da experiência, todos os atletas recorriam mais a 

esta estratégia em competição do que nos treinos.

Além disso, os atletas mais experientes utilizavam-na significativamente mais do que 

os menos experientes durante e depois do treino, antes e durante a competição, e fora de 

situações de treino ou competição. No que respeita à nitidez, os atletas com menor expe-

riência obtiveram valores mais elevados do que aqueles com mais experiência, ainda que 

só a diferença relativa ao uso da VM durante o treino fosse estatisticamente significativa. 

Relativamente ao encorajamento do treinador, os atletas com mais anos de prática re-

portaram valores mais elevados do que os seus colegas menos experientes, ainda que 

estas diferenças não fossem estatisticamente significativas.

Por último, verificou-se que os atletas com mais anos de prática usavam com maior 

frequência do que os restantes atletas as duas perspectivas, apesar de apenas se terem 

registado diferenças significativas na VM interna. Em contraponto, e embora as diferenças 

não fossem significativas, os atletas com menos anos de prática revelaram valores mais 

elevados do que os mais experientes em ambas as perspectivas. Analisando os dois grupos 

de atletas separadamente, constatámos uma maior utilização da perspectiva interna rela-

tivamente à externa em qualquer um dos grupos, parecendo a diferença ser especialmente 

acentuada no respeitante no uso da VM interna. 

No que concerne às funções da VM, não se encontraram diferenças estatisticamente sig-

nificativas na frequência ou nitidez das imagens visualizadas. No entanto, os atletas com 

menos anos de experiência pareciam recorrer com maior frequência às funções CE, MG-M 

e ME do que os seus colegas com mais anos de prática da modalidade. Quanto à nitidez, e 

com excepção da função CG, os atletas com maior tempo de prática apresentaram melho-

res resultados do que os atletas com menos anos de prática em todas as outras funções.
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QUADRO  2 — Características da visualização mental em função do nível de 
experiência na modalidade. 

NÍVEL DE 
EXPERIÊNCIA

FREQUÊNCIA NITIDEZ

M DP Z M DP Z

Treino

antes 
<10 anos prática 4.15 1.28

-0.84
3.85 1,52

-1.50
≥10 anos prática 4.62 1.90 3.08 1,50

durante 
<10 anos prática 4.38 1.50

-2.63**
3.85 1,35

-2.14*
≥10 anos prática 6.00 1.08 2.69 1,84

após 
<10 anos prática 2.77 1.09

-2.23*
3.15 1,57

-0.56
≥10 anos prática 4.38 2.02 3.08 2,18

Competição

antes 
<10 anos prática 4.38 1.50

-2.50*
4.08 1,89

-1.65
≥10 anos prática 6.00 1.41 3.08 2,14

durante 
<10 anos prática 4.46 1.33

-3.10**
4.15 1,28

-1.83
≥10 anos prática 6.31 0.95 3.15 2,08

após 
<10 anos prática 3.85 1.28

-1.83
3.23 1,69

-0.43
≥10 anos prática 4.77 1.88 3.08 1,89

Fora do treino ou competição
<10 anos prática 2.46 1.61

-2.66**
3.15 1.82

-0,16
≥10 anos prática 4.31 1.80 3.15 2.04

No banco durante os jogos
<10 anos prática 4.18 1.66

-1.70
3.64 1.57

-1,62
≥10 anos prática 5.25 1.36 2.62 1.26

Encorajamento do treinador
<10 anos prática 5.38 1.50

-0.26
≥10 anos prática 5.62 1.12

Visualização mental externa
<10 anos prática 2.69 1.03

-0.12
4.23 1.79

-0.31
≥10 anos prática 2.92 1.66 4.00 2.08

Visualização mental interna
<10 anos prática 3.62 1.66

-2.82**
3.85 1.57

-1.94
≥10 anos prática 5.54 1.26 2.77 1.69

Cognitiva geral
<10 anos prática 4.32 0.98

-0.34
5.02 0.82

-0.58
≥10 anos prática 4.47 1.20 4.73 1.13

Cognitiva específica
<10 anos prática 4.46 1.05

-0.24
4.64 0.73

-0.40
≥10 anos prática 4.22 0.98 4.85 0.81

Motivacional geral-activação
<10 anos prática 4.34 1.37

-0.61
4.03 1.45

-0.71
≥10 anos prática 4.82 1.06 4.42 1.41
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NÍVEL DE 
EXPERIÊNCIA

FREQUÊNCIA NITIDEZ

M DP Z M DP Z

Motivacional geral-mestria
<10 anos prática 4.57 1.00

-0.79
4.36 1.19

-0.71
≥10 anos prática 4.55 1.09 4.57 1.11

Motivacional específica
<10 anos prática 4.56 0.77

-0.45
4.40 1.25

-0.77
≥10 anos prática 4.47 0.86 4.67 1.14

* p < .05; ** p < .01        

EM FUNÇÃO DO NÍVEL COMPETITIVO

A comparação do uso da VM em função do nível competitivo (Quadro 3) mostrou que quer 

os atletas de nível competitivo superior quer os de nível inferior preferiam usar a VM mais 

frequentemente na competição do que no treino. Todavia, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre os atletas dos dois grupos na frequência da VM utiliza-

da nos diferentes momentos (i.e., antes, durante, depois) do treino e da competição. Ainda 

assim, e com excepção do uso da VM no banco, mais usada pelos atletas de nível inferior, 

ainda que de forma não estatisticamente significativa, os atletas de nível competitivo su-

perior reportaram sistematicamente valores mais elevados que os do grupo inferior na fre-

quência do uso de VM nos vários momentos avaliados. Na nitidez, os atletas de nível inferior 

obtiveram invariavelmente valores superiores aos dos atletas de nível superior, sendo essa 

diferença estatisticamente significativa no que se referia ao uso da VM durante a competição. 

No concernente à perspectiva da VM, apenas se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas na perspectiva externa, embora ambas as perspectivas fossem mais usadas 

pelos atletas de nível competitivo superior comparativamente aos de nível inferior. Na nitidez 

observou-se uma tendência oposta, na medida em que os atletas de nível inferior reportaram 

imagens mais nítidas do que os de nível superior, sendo a diferença relativa à VM externa 

novamente estatisticamente significativa. A comparação do uso das duas perspectivas nos 

dois grupos de atletas separadamente revelou que ambos os grupos preferiam usar mais a 

VM interna do que a externa. Contudo, enquanto os atletas de nível inferior consideraram que 

as imagens que visualizavam de uma perspectiva externa eram mais nítidas do que aquelas 

visualizadas de uma perspectiva interna, o contrário ocorreu nos atletas de nível competitivo 

superior (embora a magnitude da diferença não fosse tão elevada).

Por último, os atletas de nível competitivo superior reportaram empregar com maior 

frequência todas as funções da VM, apenas não sendo significativa a diferença relativa à 

MG-A. No que se refere à nitidez, também os atletas de nível superior obtiveram valores 

mais elevados comparativamente aos atletas de nível inferior em todas as funções, com 

destaque para a diferença significativa na função CG.
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QUADRO 3 — Características da visualização mental em função competitivo. 

NÍVEL DE 
EXPERIÊNCIA

FREQUÊNCIA NITIDEZ

M DP Z M DP Z

Treino

antes 
Inferior 4.13 1.75

-0.94
3.50 1.41

-0.28
Superior 4.80 1.32 3.40 1.78

durante 
Inferior 5.19 1.56

-0.11
3.50 1.63

-1.04
Superior 5.20 1.55 2.90 1.79

após 
Inferior 3.19 1.87

-1.39
3.38 1.86

-1.06
Superior 4.20 1.55 2.70 1.89

Competição

antes 
Inferior 5.19 1.72

0.00
4.19 2.04

-1.94
Superior 5.20 1.62 2.60 1.71

durante 
Inferior 5.06 1.48

-1.47
4.13 1.67

-1.99*
Superior 5.90 1.37 2.90 1.73

após 
Inferior 4.00 1.67

-1.16
3.25 1.88

-0.03
Superior 4.80 1.55 3.00 1.63

Fora do treino ou competição
Inferior 3.06 1.88

-1.15
3.25 1.95

-0.38
Superior 3.90 1.97 3.00 1.89

No banco durante os jogos
Inferior 4.92 1.44

-0.67
3.43 1.65

-1.25
Superior 4.50 1.78 2.60 1.08

Encorajamento do treinador
Inferior 5.50 1.21

-0.14
Superior 5.50 1.51

Visualização mental externa
Inferior 2.31 1.01

-2.22*
4.88 1.75

-2,57**
Superior 3.60 1.51 2.90 1.52

Visualização mental interna
Inferior 4.44 1.83

-0.54
3.50 1.97

-0,38
Superior 4.80 1.69 3.00 1.16

Cognitiva geral
Inferior 4.18 0.72

-2.44*
3.95 0.97

-2.31*
Superior 4.87 0.72 5.05 1.18

Cognitiva específica
Inferior 4.03 0.85

-2.84*
3.95 1.08

-1.93
Superior 5.10 0.89 4.94 1.02

Motivacional geral-activação
Inferior 4.32 1.14

-0.21
4.64 0.71

-0.46
Superior 4.41 0.91 4.81 0.81

Motivacional geral-mestria
Inferior 3.75 1.11

-3.16*
3.77 1.36

-1.39
Superior 5.29 0.87 4.59 1.41
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NÍVEL DE 
EXPERIÊNCIA

FREQUÊNCIA NITIDEZ

M DP Z M DP Z

Motivacional específica
Inferior 3.91 1.13

-2.27*
4.75 0.92

-0.64
Superior 4.85 0.73 5.07 0.96

* p < .05; ** p < .01

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Este estudo teve como principal objectivo explorar as características da VM em atletas de 

boccia, designadamente o ‘onde’, o ‘quando’, o ‘como’ e o ‘porquê’ do uso desta competên-

cia. Os dados foram analisados em função da experiência dos atletas na modalidade (anos 

de prática) e do seu nível competitivo. 

No que se refere ao ‘onde’ é que os atletas usavam VM, constatou-se a existência de uma 

tendência para um maior recurso a esta competência na competição do que no treino, mes-

mo quando os resultados foram analisados em função dos anos de prática, ou nível competi-

tivo. Estes resultados corroboram diversos estudos anteriores  nos quais os atletas conside-

ravam ser mais importante recorrer à VM para melhorarem o seu desempenho competitivo 

do que para o auxílio na aprendizagem e desenvolvimento das habilidades técnicas (2, 7, 17, 26, 24,

25, 29, 31). Simultaneamente verificou-se que, também em consonância com estudos anteriores 
(e.g., 17 29, 31), os atletas não recorriam à VM exclusivamente em situações de treino e/ ou com-

petição, também utilizando esta competência fora das competições e dos treinos.

Relativamente ao ‘quando’, os atletas pareciam utilizar mais a VM durante a competição 

do que imediatamente antes ou depois, o que, de certa forma, é consistente com o fac-

to de terem assinalado um uso frequente da VM no banco. Além disso, estes resultados 

parecem corroborar os dados apresentados anteriormente relativos ao local em que os 

atletas utilizavam mais a VM (i.e., a competição), enfatizando a ideia de que é primordial-

mente usada para a optimização do desempenho durante as competições e não tanto para 

o controlo dos níveis de activação antes das provas ou para uma revisão da prestação

desportiva no final da competição. Por outro lado, importa sublinhar que, de certa forma,

estes dados contrariam (ou pelo menos não confirmam) diversas investigações nas quais

os atletas reportam um maior recurso a técnicas de VM antes das competições, de modo a

permanecerem relaxados e focados, controlando os seus níveis de activação e ansiedade
(2, 7, 14, 17, 24, 26), e, no processo, aumentarem os seus níveis de autoconfiança (1, 24). Já no que

respeita ao treino, a maior frequência de VM durante do que antes ou depois é consonante

com várias investigações anteriores (e.g., 17, 31), que encontraram as mesmas tendências.

No concernente ao ‘como’ é que a VM era utilizada, os resultados evidenciaram que os 

atletas de boccia preferiam a VM interna à externa independentemente dos anos de prática 
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da modalidade e nível competitivo. Este dado parece corroborar uma tendência generaliza-

da para um uso mais frequente da VM interna do que da externa, sendo de realçar que em 

investigações de Holmes e Collins (19) e de White e Hardy (35) é referido que as modalidades 

cujo sucesso depende principalmente da percepção e antecipação – como é o caso do 

boccia - poderão beneficiar mais com a utilização da perspectiva interna da VM do que as 

modalidades que dependem mais da sua componente estética/ forma.

Finalmente, no respeitante ao ‘porquê’ do uso da VM, e de forma consistente com estu-

dos anteriores, os atletas pareciam empregar as cinco funções avaliadas mas em diferen-

tes graus, preferindo as funções CE e MG-M (5, 13 15, 25, 27, 32), e ainda a CG. Por outras palavras, 

para além de recorrerem à VM para a aprendizagem e aperfeiçoamento da execução de 

competências específicas da modalidade (função CE), e para regularem os seus níveis de 

autoconfiança (função MG-M), os atletas de boccia também pareciam dar importância à 

visualização de aspectos relacionados com a táctica e estratégias de jogo (função CG). 

No que respeita à comparação entre a maior ou menor experiência dos atletas na mo-

dalidade — avaliada no presente estudo com recurso aos anos de prática – importa co-

meçar por salientar que esta parece ser uma variável a ter em consideração no que à 

VM diz respeito, na medida em que os atletas mais experientes pareciam usar com maior 

frequência a VM em vários momentos do treino e da competição, bem como fora destas 

situações, do que aqueles com menos anos de experiência. Estes dados confirmam os re-

sultados obtidos em diversos estudos anteriores com atletas do desporto normal (e.g., 5, 14, 15, 

16), e podem-se justificar pelo facto de estes atletas recorrerem há mais tempo à VM e, por 

isso, compreenderem melhor o seu funcionamento e as suas vantagens.

Na mesma linha, a frequência de uso significativamente mais elevada da VM interna nos 

atletas mais experientes poderá ser interpretada à luz das afirmações de Hardy e Callow 
(18), os quais defendem que não obstante a perspectiva externa ser uma abordagem mais 

eficaz para certos tipos de competências, a perspectiva interna é mais eficaz quando o 

atleta alcança um determinado nível de experiência.

Por outro lado, apesar de não se terem verificado diferenças estatisticamente signifi-

cativas entre os atletas mais e menos experientes nas funções da VM, o maior recurso 

à função CG e menor à função CE por parte dos primeiros poderia explicar-se pelo facto 

de os atletas com menos anos de prática necessitarem de treinar mais a componente 

técnica da modalidade (e.g., correcta execução do lançamento). Os mais experientes, 

dominando melhor o gesto técnico, provavelmente necessitarão de se dedicar mais à 

componente táctica da modalidade (função CG). Já no que se refere às funções motiva-

cionais da VM, as maiores diferenças pareciam respeitar a uma maior frequência de uti-

lização da função MG-A pelos atletas com maior número de anos de prática, parecendo 

evidenciar que estes empregavam mais a VM para regularem a sua motivação e o seu 

autocontrolo do que os seus colegas.
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Relativamente à comparação entre atletas com diferentes níveis competitivos, não havia 

diferenças significativas na frequência de uso nas diferentes situações e momentos ava-

liados. Contudo, os dados sugeriram que os primeiros pareciam recorrer mais à VM que os 

segundos, o que vai ao encontro dos resultados da maioria dos estudos que relacionam o 

nível competitivo dos atletas com o uso da VM, e que referem uma maior utilização da VM 

por parte dos atletas de elite do que por atletas de nível competitivo inferior (3, 5, 13, 14, 15). Hall 
(14) acrescenta que esta é uma das evidências mais consistentes da literatura sobre o uso

da VM, referindo que, possivelmente, os atletas de nível competitivo elevado, altamente

empenhados e comprometidos com o desporto, estão dispostos a dedicar mais do seu

tempo, esforço e capacidades para terem sucesso, e isso inclui o uso da VM.

Por outro lado, é relevante evidenciar o facto de que os atletas de nível competitivo supe-

rior relataram utilizar com mais frequência as duas perspectivas avaliadas (i.e., interna e 

externa) do que os seus colegas de nível inferior. Embora a diferença só fosse significativa 

relativamente à VM externa, estes resultados parecem sugerir que estes atletas tentavam 

potenciar ao máximo o uso da VM, usando as duas perspectivas.

Finalmente, os atletas de nível superior utilizavam todas as funções da VM com fre-

quência significativamente superior à dos atletas de nível inferior (apenas na função MG-A 

a diferença não era significativa), corroborando indirectamente as evidências de vários 

estudos nos quais se verificou que os atletas de elite usavam significativamente mais a VM 

para conseguirem diferentes objectivos do que os seus colegas de nível competitivo infe-

rior (3, 5, 17). Enquanto treinavam e competiam, poderão ter compreendido as vantagens da 

VM, continuando a utilizar esta competência regularmente, quer com funções cognitivas, 

quer com funções motivacionais.

Especificamente no que respeita às funções cognitivas, Hall, Mack, Paivio e Hausenblas 
(15) sustentam que apesar dos atletas de elite já terem as suas competências desenvolvi-

das, continuam a reportar utilizar substancialmente a VM com objectivos cognitivos. Pa-

ralelamente, Munroe, Hall, Simms e Weinberg (25) também avançaram com uma possível

justificação para a manutenção de índices elevados do uso da VM com funções cognitivas

por parte dos atletas de nível competitivo superior, referindo que estes provavelmente

utilizam esta competência durante fases em que o seu programa de treino envolve a apren-

dizagem de novas competências e estratégias. Neste contexto, os atletas do presente es-

tudo também poderão continuar a utilizar esta função para melhorarem o desempenho de

habilidades técnicas e estratégias já aprendidas, e para se manterem concentrados nos

treinos e nas competições. De resto, isso é congruente com o facto dos atletas de nível

superior relatarem níveis de nitidez significativamente mais elevados do que os dos atletas

de nível inferior, quando usavam a função CG.

Finalmente, um aspecto que importa abordar refere-se à nitidez das imagens visualiza-

das pelos atletas, a qual, de uma forma geral, e em contraponto às frequências relativa-
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mente elevadas de utilização, não se revelou substancialmente elevada, atingindo valores 

especialmente baixos quando os atletas estavam no banco, após os treinos e jogos, e fora 

das situações de treino e jogo. Este dado poderá evidenciar que os atletas de boccia, ape-

sar de utilizarem a VM com alguma frequência, poderiam não estar a realizá-la com a qua-

lidade suficiente para obterem os efeitos positivos desejados no rendimento desportivo.

A este nível, importará talvez sublinhar a discrepância verificada na frequência e nitidez 

da VM utilizada no banco, uma vez que apesar de fazerem um esforço para recorrerem à VM 

com o propósito de estarem preparados para a iminência de entrarem em jogo, os atletas pa-

reciam sentir algumas dificuldades para a realizarem com qualidade. O facto de apenas 15% 

dos atletas terem tido, em algum momento da sua carreira, acompanhamento psicológico no 

âmbito desportivo, pode justificar esta dificuldade manifestada no uso da VM.

Outro dado surpreendente prende-se com o facto de os atletas preferirem recorrer à 

VM interna do que à externa – e nessa medida ser expectável que gerassem imagens com 

mais qualidade a partir de uma perspectiva interna -, mas as imagens serem mais nítidas a 

partir de uma perspectiva externa. De forma semelhante, apesar de terem referido utilizar 

menos frequentemente a VM para definirem objectivos (função ME) e para controlarem a 

activação e o stress (função MG-A), no que se refere à nitidez, estas duas funções foram as 

que obtiveram valores mais elevados. De certa forma, estes dados contrariam afirmações 

de Vadocz, Hall e Moritz (33), de acordo com os quais um uso frequente da VM poderá ori-

ginar uma melhoria da capacidade dos atletas para usarem esta competência psicológica.

Na mesma linha, um terceiro dado inesperado surgiu com a constatação de que os 

atletas com menos anos de prática da modalidade e de nível competitivo inferior – e que 

também recorriam menos à VM - relatavam sistematicamente valores mais elevados na 

nitidez do que os atletas com mais anos de experiência e de nível competitivo superior. No 

que concerne à análise do uso da VM durante a competição em função do nível competiti-

vo, essa diferença foi mesmo estatisticamente significativa. Uma possível explicação para 

estes resultados poderá estar relacionada com o facto de os atletas poderem percepcionar 

a qualidade (nitidez) da VM de forma diferente consoante a sua experiência no uso da VM. 

Isto é, os atletas com mais anos de prática ou de nível competitivo superior, ao utilizarem a 

VM mais frequentemente, e provavelmente há mais tempo, poderão ser mais exigentes do 

que os seus colegas de nível competitivo inferior ou com menos experiência na modalidade 

quanto à nitidez das imagens mentais produzidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente investigação pretendeu contribuir para o desenvolvimento do conhecimento 

sobre a VM no desporto adaptado, designadamente na modalidade de boccia, um desporto 

no qual o conhecimento sobre o uso da VM é escasso.
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Deste modo, não obstante o número reduzido de atletas não permitir extrair conclusões 

definitivas, o presente estudo permitiu responder da seguinte forma às questões que ti-

nham sido inicialmente colocadas: (a) os atletas de boccia usavam mais a VM em compe-

tição do que em treino, mas também a empregavam em situações extracompetitivas; (b) 

os atletas recorriam mais a esta competência durante a competição (incluindo quando 

estavam no banco) e durante o treino, do que antes ou depois; (c) havia uma preferência 

clara pela VM interna relativamente à externa, mas a VM gerava imagens mais nítidas que 

a interna; (d) a VM era usada quer com objectivos cognitivos quer motivacionais; (e) ainda 

que os atletas de boccia recorressem com certa frequência à VM, poderiam não estar a 

realizá-la com a qualidade suficiente (nitidez) para obterem os efeitos positivos desejados 

no rendimento desportivo; e (f) a experiência dos atletas e o seu nível competitivo esta-

vam associados com a frequência com que recorriam a esta competência psicológica, bem 

como com a qualidade das suas imagens mentais.

Em decorrência, algumas das implicações para a prática e intervenção psicológicas no 

desporto adaptado poderão respeitar à importância e urgência da integração de especia-

listas da psicologia do desporto nas equipas técnicas dos clubes/ instituições em que se 

pratica boccia. Estes podem ter um papel especialmente importante na preparação mental 

dos praticantes para a competição, implementando e desenvolvendo programas de treino 

da VM (e de outras competências psicológicas), os quais poderão resultar em efeitos po-

sitivos não só no desempenho dos atletas, mas também, em última análise, no desenvolvi-

mento da modalidade de boccia. A este propósito, destaque-se o facto de os atletas terem 

referido que os seus treinadores os incentivavam frequentemente para que recorressem à 

VM, o que parece sugerir que estes estavam conscientes da importância desta competên-

cia psicológica no desempenho desportivo. 

Finalmente, é oportuno referir que continuam a existir dúvidas em redor do uso da VM no 

desporto, incluindo o desporto adaptado. Nesta medida, é imprescindível que mais pesqui-

sas sejam orientadas com vista a um melhor entendimento do papel da VM no desempenho 

desportivo. A informação recolhida poderá ser utilizada como guia para educar/ treinar os 

atletas relativamente às razões pelas quais se deve usar a VM, e também ao modo de utilizá-

-la, permitindo aos treinadores e a especialistas de psicologia do desporto desenvolverem

intervenções mais específicas e eficazes no desporto adaptado, e possibilitando aos atletas

rentabilizarem e utilizarem mais eficientemente as suas capacidades físicas e psicológicas.
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RESUMO

O presente estudo teve como propósito central a criação e validação de um sistema de avaliação 

da assimetria funcional dos membros inferiores em situação de jogo de Futebol (SAFALL-FOOT). A 

avaliação dura vinte minutos e é realizada com base na observação e registo dos comportamentos 

dos jogadores em situação de jogo de 5x5. Os resultados obtidos permitem classificar as ações 

técnicas realizadas por cada jogador, de acordo com 6 categorias e 32 subcategorias que consti-

tuem o SAFALL-FOOT, resultando no cálculo de um índice de utilização do pé preferido e do pé não 

preferido. A validade de conteúdo das categorias de observação foi estabelecida por um painel de 

peritos, o qual incluiu treinadores com elevada experiência, ex-jogadores profissionais e especialis-

tas universitários das áreas do Futebol e da Aprendizagem Motora. A validade facial foi outorgada 

pela avaliação de jogadores e treinadores das equipas submetidas ao teste. A validade ecológica 

resultou do reconhecimento da congruência entre a situação do jogo de Futebol e as tarefas do 

teste. A fiabilidade do instrumento foi garantida através do método de teste-reteste, envolvendo 80 

jogadores divididos por equipas dos sub-11 aos sub-19 (coeficientes de correlação intraclasse: .97 

para o pé preferido e .95 para o pé não preferido). A fiabilidade intra-observador registou elevados 

valores do coeficiente Kappa (>.80) para todas as categorias do instrumento. Em síntese, o quadro 

de resultados encontrado sugere que o SAFALL-FOOT constitui um sistema válido, fiável e apro-

priado para aferir a assimetria funcional dos membros inferiores em situação de jogo de Futebol.
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Validation of a system for assessing 

the functional asymmetry of the lower limbs 

in football (SAFALL-FOOT).

ABSTRACT

The main purpose of this study was the creation and validation of a 

system of assessment of the functional asymmetry of the lower limbs 

in Football game situation (SAFALL-FOOT). The evaluation develops 

throughout a 5x5 game situation, twenty minutes long, allowing the 

coding of the technical actions performed by each player into the 6 cat-

egories and 32 subcategories that compose the SAFALL-FOOT, and the 

calculation of an index of utilization of the preferred and non-preferred 

feet. The content validity of the observation categories was established 

by a panel of experts composed of highly experienced coaches, former 

professional players, and university experts in the areas of Football and 

Motor Learning. The face validity was established by the evaluation of 

the players and coaches of the teams submitted to the test. The eco-

logical validity resulted from the recognition of the congruence between 

Football game situation and the tasks of the test. The reliability of the 

instrument was ensured by the test-retest method, involving 80 players 

divided into teams of under-11 to under-19 (intraclass correlation coef-

ficient: .97 for the preferred foot and .95 for the non-preferred foot). The 

intra-observer reliability attained high values of Kappa coefficient (>.80) 

in all the categories of the instrument. In summary, the results suggest 

that SAFALL-FOOT is a valid, reliable and appropriate system to assess 

the functional asymmetry of the lower limbs in Football game situation.

KEY WORDS: 

Football. Technique. Functional asymmetry. Preferred foot, 

non-preferred foot. Measurement system. Validation.
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O Futebol é uma modalidade em que o contexto de prática se estabelece num ambiente em 

permanente mudança, exigindo dos seus jogadores elevados níveis de adaptação que de-

correm da interrelação de três tipos de capacidades: a cognitiva, a percetiva e a motora (6). 

A capacidade cognitiva está relacionada com a competência que os jogadores evidenciam 

para perceber e compreender o que se passa no jogo (57, 58). Isto é, num contexto em perma-

nente mudança, o jogador, para tomar decisões ajustadas, necessita de ter em conta vários 

tipos de informação, relacionados com a sua posição no campo, com a localização da bola, 

com o posicionamento dos seus colegas e dos adversários, com as ideias da equipa e com 

as suas competências técnicas (57).

A capacidade percetiva, segundo Williams (57), é uma das características que diferen-

ciam os jogadores que atingem o patamar de excelência dos restantes. Esta capacidade 

está relacionada com a competência de antecipação dos acontecimentos e, consequen-

temente, com o que o jogador deverá executar, tendo em consideração a informação que 

o contexto evidencia (52, 57, 58).

A capacidade motora está associada às habilidades específicas, tanto táticas como téc-

nicas, requisitadas pelo jogo de Futebol, e às capacidades fisiológicas que o suportam (41). 

A assimetria funcional, relacionada com a capacidade motora, é uma das características 

da motricidade humana (12) e distingue-se pela diferença de desempenho, de determinada 

tarefa, entre os membros preferido e não preferido (53). A literatura apresenta quatro índi-

ces de assimetria funcional: a preferência pedal, a preferência manual, a preferência visual 

e a preferência auditiva (26, 37, 46, 56).

Na literatura relacionada com os fatores de rendimento no Futebol, são diversos os 

estudos que salientam a importância da utilização de ambos os membros inferiores, 

preferido e não preferido, na proficiência do desempenho dos jogadores de Futebol em 

competição (5, 23, 35, 47-49). Nesse sentido, parece ser fundamental e necessária a criação de 

rotinas e tarefas de treino capazes de promover a utilização do membro não preferido 

em situação de jogo. No entanto, a ausência de instrumentos que permitam avaliar essa 

competência tem dificultado a compreensão da eficácia dessas rotinas de treino. Esta 

informação é relevante na eventualidade de se pretender analisar a variação das assi-

metrias funcionais entre os membros inferiores ao longo do processo de formação dos 

jogadores ou incrementar um protocolo de treino de desenvolvimento do pé não preferi-

do e averiguar os seus efeitos em situação de jogo. 

Embora seja possível localizar na literatura diversos estudos com enfoque em sistemas 

de avaliação das habilidades técnicas (2, 3, 24, 27, 31, 32, 34, 40, 43, 44, 55, 61), não foi encontrado nenhum 

que as analisasse em situação de jogo, já que todos se baseiam em exercícios critério. 

Aliás, num estudo de revisão recentemente publicado, acerca de sistemas de avaliação 

do desempenho em Futebol, Ali (1) reporta diferentes instrumentos concebidos para pro-



porcionar a avaliação das três facetas do desempenho mencionadas, i.e., a cognitiva, a 

percetiva e a motora. Todavia, o autor salientou as limitações relacionadas com a validade 

ecológica e fiabilidade de tais ferramentas metodológicas.

O presente estudo dá conta do processo de desenvolvimento e validação de um procedi-

mento de avaliação suscetível de aferir a assimetria funcional dos membros inferiores de 

praticantes de Futebol. Mais precisamente, trata-se de um sistema que permite avaliar a 

diferença de utilização entre “pé-preferido” e “pé não-preferido” em praticantes de Fute-

bol, em situação de jogo.

DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO 

DO “SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA ASSIMETRIA FUNCIONAL 

DOS MEMBROS INFERIORES EM JOGADORES DE FUTEBOL” 

(SAFALL-FOOT), EM SITUAÇÃO DE JOGO

Currell e Jeukendrup (13) destacam três critérios de qualidade que um instrumento de ava-

liação do desempenho desportivo deve respeitar: a validade, a fiabilidade e a sensibilidade. 

A validade permite perceber se o sistema de avaliação mede realmente o que se preten-

de medir e se apresenta similaridade com o desempenho em contexto real. Este critério de 

qualidade subdivide-se em três componentes: a validade de conteúdo, a validade facial e a 

validade ecológica (15, 33, 36).

A fiabilidade dá conta da quantidade de variação que um teste pode ter quando se proce-

de à avaliação em diferentes momentos. 

A sensibilidade, por seu turno, está relacionada com a possibilidade que o teste evidencia para 

dar conta de alterações que, ainda que diminutas, possam ter impacto relevante no desempenho.

Tendo em consideração estes pressupostos, a primeira preocupação que se perfila quanto à 

criação de um sistema de avaliação capaz de diferenciar os níveis de utilização dos membros 

inferiores de um praticante de Futebol, durante um jogo, é assegurar a sua validade ecológica. 

A ausência deste pressuposto em sistemas de avaliação tática e técnica tem sido uma das 

limitações mais referenciadas na literatura (1, 13). Examinando as diferentes possibilidades de 

delineamento do instrumento de avaliação, quer através da análise da literatura (1-3, 11, 13, 24, 27, 

31, 32, 34, 39, 40, 43, 44, 55, 60, 61), quer através de alguns ensaios exploratórios realizados, concluímos 

que o instrumento deveria tomar como unidade de análise da avaliação o jogador em contexto 

de jogo, e admitimos que a forma mais adequada para utilizar na avaliação das habilidades 

técnicas específicas seria a situação de jogo 5x5. De facto, consideramos que esta constitui a 

estrutura funcional 1 nuclear do ensino do jogo de Futebol, por razões que adiante aduziremos.

Relativamente à verificação dos critérios de qualidade deste instrumento, os procedi-

mentos metodológicos focalizaram-se: (1) na validação de conteúdo, através da análise 

da consensualidade, obtida com base nos pareceres de um painel de peritos acerca da 
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a diferença de utilização dos pés, preferido e não preferido; (2) na verificação da fiabilidade 

do instrumento, através da avaliação dos jogadores em dois momentos distintos; (3) na va-

lidação facial, constatada na apreciação dos diferentes treinadores, cujos jogadores parti-

ciparam no processo de validação, relativa a dois aspetos: grau de aceitabilidade dos prati-

cantes face ao processo avaliativo; perceção da relação entre o instrumento de avaliação e 

os objetivos pretendidos; (4) na validação ecológica, consubstanciada no alinhamento das 

tarefas do teste com as das situações reais de jogo, tendo em consideração o cruzamento 

das opiniões dos diferentes intervenientes no processo de validação: peritos, treinadores 

e jogadores; (5) na fiabilidade das observações do avaliador, com a intenção de verificar a 

consistência das observações relativas ao instrumento de análise.

ESTRUTURA CONCEPTUAL DO SAFALL-FOOT

O SAFALL-FOOT, como se referiu, foi criado com o objetivo de analisar a assimetria funcio-

nal, expressa na diferença de utilização entre o “pé preferido” e o “pé não preferido” dos 

praticantes de Futebol em situação de jogo. A importância atribuída à dimensão ecológi-

ca do instrumento emerge entre a demarcação de dois fatores que se interrelacionam: o 

primeiro prende-se com a dificuldade de avaliar, de forma válida, o desempenho técnico 

de um praticante, em condições dissociadas das outras dimensões do rendimento (1, 16); o 

segundo reside no facto de, com este instrumento, não se pretender fornecer uma medida 

global da qualidade de desempenho do jogador, mas apenas avaliar a frequência de utiliza-

ção dos membros “preferido” e “não preferido” em situação de jogo, bem como a respetiva 

relação entre acertos e desacertos. Os resultados desta avaliação são suscetíveis de cons-

tituírem um indicador de referência individual que permita aferir e perceber as possíveis 

diferenças de utilização entre os dois membros inferiores em distintos momentos.

A conceção do referido instrumento alicerçou-se na análise das habilidades motoras 

específicas do jogo de Futebol, nomeadamente, na interceção e no desarme, na receção, 

no passe, na condução e proteção da bola, no drible/ finta e no remate. Embora se re-

1 — As organizações, como é o caso de uma equipa, evidenciam duas dimensões distintas que, no en-
tanto, interagem permanentemente: a dimensão estrutural e a dimensão funcional. Denomina-se de 
dimensão estrutural a configuração inicial que a equipa apresenta, isto é, a distribuição posicional dos 
jogadores pelo espaço de jogo. Atribui-se a designação de dimensão funcional às funções que os jogado-
res desempenham e às interações que estabelecem na respetiva dimensão estrutural. Deve-se salientar 
que diferentes equipas, embora assumindo uma mesma organização estrutural, podem evidenciar or-
ganizações funcionais diferentes. Contudo, essencialmente em níveis de jogo não muito evoluídos, po-
dem encontrar-se funcionalidades comuns, em consequência dos posicionamentos e espaços ocupados 
serem os mesmos. Por essa razão, às diferentes configurações de jogo (...3x3; 4x4; 5x5;...) atribuímos a 
denominação de estruturas funcionais.



conheça que o jogo de Futebol é essencialmente tático, porque assenta em tomadas de 

decisão permanentes (18, 59), constata-se que as respostas aos constrangimentos impostos 

pelo contexto de jogo são materializadas através de habilidades técnicas específicas. Daí a 

relevância que assumem, tanto mais quanto se sabe que a capacidade para executar uma 

habilidade técnica influencia a tendência para a eleger como opção na situação de jogo (17), 

condicionando, sobremaneira, as tomadas de decisão no plano tático-estratégico. 

A estrutura funcional adotada para proceder à avaliação da assimetria funcional foi 

o jogo 5x5 (Gr+4 vs 4+Gr), com os jogadores dispostos em losango (Figura 1). Embora

se considere o jogo 4x4 (Gr+3 vs 3+Gr) a estrutura funcional menos complexa capaz de

representar e evidenciar os princípios táticos específicos do jogo de Futebol e todas as

habilidades técnicas específicas (11, 19), o jogo 5x5 em losango permite aos jogadores cum-

prirem, de forma mais eficiente, um conjunto de pressupostos que se julgam relevantes

para a respetiva avaliação, a saber: (i) apresenta os jogadores posicionados por três seto-

res: defensivo, intermédio e atacante, tal como acontece no jogo formal; (ii) disponibiliza

três corredores: um central e dois laterais, como também é observado no jogo formal; (iii)

possibilita que os jogadores estejam distribuídos no espaço de jogo de uma forma racional

e equilibrada; (iv) em consequência dos pressupostos anteriores, os jogadores podem dis-

tribuir-se por posições análogas às do jogo formal e desempenhar funções inerentes aos

distintos posicionamentos; (v) e, por fim, trata-se de uma estrutura funcional que permite

considerar todos os princípios específicos do jogo de Futebol, tanto a um nível elementar

como em patamares mais evoluídos.

Um outro fator importante na opção por selecionar esta estrutura funcional relaciona-se 

com a quantidade de ações técnicas defensivas e ofensivas que os praticantes desempe-

nham. A diminuição do espaço de jogo e do número de jogadores contribui para aumentar 

significativamente a quantidade de intervenções por jogador em situação de jogo (8, 50).

CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS DO SAFALL-FOOT

O sistema de avaliação é constituído por seis categorias e trinta duas subcategorias (Qua-

dro 1). As categorias são: (i) o desarme e a interceção; (ii) a receção; (iii) o passe; (iv) a 

condução e a proteção da bola; (v) a finta/ drible; e (vi) o remate. A estas categorias estão 

associadas subcategorias que, por sua vez, estão relacionadas com diferentes variáveis 

que determinam a eficácia ou não das ações. Relativamente à eficácia das ações, o assunto 

será abordado posteriormente.
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CATEGORIAS SUBCATEGORIAS

Interceção/ Desarme
Interceção/ Desarme pé direito - positiva
Interceção/ Desarme pé direito - negativa

Interceção/ Desarme pé esquerdo - positiva
Interceção/ Desarme pé esquerdo - negativa

Receção
Receção pé direito - positiva
Receção pé direito - negativa

Receção esquerdo - positiva
Receção pé esquerdo - negativa

Passe
Passe pé direito positivo
Passe pé direito - negativo

Passe pé esquerdo - positivo
Passe pé esquerdo - negativo

Condução/ Proteção
Condução/ Proteção pé direito - positivo
Condução/ Proteção pé direito - negativo

Condução/ Proteção pé esquerdo - positivo
Condução/ Proteção pé esquerdo - negativo

Condução/ Proteção dominância pé direito - positivo
Condução/ Proteção dominância pé direito - negativo

Condução/ Proteção dominância pé esquerdo - positivo
Condução/ Proteção dominância pé esquerdo - negativo

Finta/ Drible
Finta/ Drible pé direito - positivo
Finta/ Drible pé direito - negativo

Finta/ Drible pé esquerdo - positivo
Finta/ Drible pé esquerdo - negativo

Finta/ Drible dominância pé direito - positivo
Finta/ Drible dominância pé direito - negativo

Finta/ Drible dominância pé esquerdo - positivo
Finta/ Drible dominância pé esquerdo - negativo

Remate
Remate pé direito - positivo
Remate pé direito - negativo

Remate pé esquerdo - positivo
Remate pé esquerdo - negativo

A escolha destas categorias resulta do cruzamento da informação decorrente da consulta da 

literatura (9, 10, 38), quanto às habilidades técnicas específicas do jogo de Futebol, e da obser-

vação empírica das ações do jogo que viabiliza a tipificação das diferentes intervenções dos 

jogadores. Após o levantamento dessas habilidades, surgiu a necessidade de definir e de uni-

formizar critérios, de forma a não subsistirem dúvidas a respeito das ações de jogo pertence-

rem a uma ou a outra categoria, ou a qual das subcategorias (Quadro 2). De modo a assegurar 



a mútua exclusão das categorias do sistema de observação, nos casos em que a classificação 

em separado das habilidades técnicas gerava uma ambiguidade insuperável, foi necessário 

criar categorias que reunissem mais do que uma habilidade técnica específica. Não obstante, 

importa que se diga que esta aglutinação não prejudica o âmbito da informação que se procura 

retirar do jogo para a especificidade do instrumento em estudo, uma vez que se pretende, fun-

damentalmente, perceber as diferenças na utilização de ambos os membros.

QUADRO 2 — Categorias e respetivas definições (adaptadas de Castelo (10))

CATEGORIAS DEFINIÇÕES

interceção/ desarme

considera-se “interceção/ desarme” quando o jogador: (1) interrompe/ impede a ação de 
transmissão da bola de um adversário para um colega da mesma equipa, isto é, não per-
mite que a bola chegue ao destino após ter sido jogada por um adversário; (2) desarma, ou 
seja, retira a bola ao adversário, não permitindo que este prossiga a sua ação. considera-se 

“interceção/ desarme” positivo se o jogador ou a equipa ficarem em posse da bola; considera-
-se “interceção/ desarme” negativo se o jogador ou a equipa não ficarem em posse da bola.

receção
é a ação que o jogador a quem a bola é passada executa para ficar na sua posse. considera-

-se “receção” positiva se o jogador ficar na posse da bola. considera-se “receção” negativa 
se o jogador não ficar na posse da bola.

passe
consiste na transferência da bola de um jogador para outro da mesma equipa. considera-se 
um “passe” positivo se o colega ficar na posse da bola. considera-se um “passe” negativo se 
o colega não ficar na posse da bola.

condução/ proteção

considera-se “condução/ proteção” quando: (1) o jogador portador da bola progride com ela 
em qualquer sentido; (2) o jogador portador da bola realiza um ou mais contactos com ela 
sem progredir no terreno, mas com o objetivo de a proteger do adversário. considera-se a 
ação “condução/ proteção” positiva quando, após a respetiva execução, o jogador continua 
com a bola em sua posse. considera-se negativa quando durante a execução da ação o jo-
gador perde a posse da bola.

finta/ drible

considera-se “finta/ drible” quando o portador da bola ultrapassa o ou os adversários dire-
tos. considera-se uma “finta/ drible” positiva(o) quando o jogador após a(o) executar conti-
nua na posse da bola ou executa outra ação. considera-se negativa quando o jogador perde 
a posse da bola.

remate

considera-se “remate” quando um jogador envia a bola na direção da baliza do adversário 
com o intuito de a fazer ultrapassar a linha de baliza entre os postes. considera-se “remate” 
positivo quando: (1) a bola entra na baliza do adversário; (2) embate num dos postes ou na 
barra; (3) o guarda-redes defende; (4) a bola vai na direção da baliza, mas um adversário 
ou um colega impedem que ela entre. considera-se “remate” negativo em todas as outras 
circunstâncias.

CARACTERIZAÇÃO DO SAFALL-FOOT

A avaliação realiza-se através de um jogo 5x5, com a duração de vinte minutos subdividi-

dos em duas partes de dez, com um intervalo de 5 minutos.

O tempo relativo ao período em que decorre a avaliação foi consensual entre os trei-

nadores questionados, após terem sido realizados vários ensaios em diferentes escalões 
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04etários e se ter percebido que aquela duração permitia que os praticantes realizassem um 

número suficiente de ações para expressar a respetiva lateralidade e evidenciar as suas 

qualidades e competências.

As dimensões utilizadas para o campo de jogo variam consoante os escalões etários. 

Até à idade de sub-13, as medidas adotadas foram: 40 metros de comprimento por 24 de 

largura. A partir dos sub-14, foram definidos 45 metros de comprimento e 29 de largura. 

Tais dimensões foram encontradas através do cálculo do rácio de utilização do espaço de 

jogo por jogador, tendo como referência as medidas mínimas da International Football As-

sociation Board aconselhadas para jogos internacionais (100 metros de comprimento por 

64 de largura). Para os escalões de sub-13, que jogam Futebol de 7, em campos de dimen-

sões mais reduzidas, foram retirados 5 metros à largura e ao comprimento, com o objetivo 

de criar um campo ajustado às suas possibilidades e características morfológicas. Estas 

medidas foram propostas aos peritos, e foram por eles aceites como adequadas, com base 

na ideia da importância de ajustar as dimensões dos campos às diferentes idades e tipos 

de Futebol realizados pelos praticantes. 

Para a realização da avaliação, os jogadores são divididos em equipas, cada uma das quais 

integra quatro jogadores de campo, mais um guarda-redes. O posicionamento que assumem 

na avaliação deve estar em conformidade com o que ocorre quando jogam na sua equipa, 

seja Futebol de 7 ou Futebol de 11, e deve manter-se quando a avaliação for repetida. Neste 

sentido, um defesa central ou um médio-centro devem ocupar a posição (1); um defesa late-

ral direito, um médio direito, um ala direito ou um extremo direito devem ocupar a posição (2), 

o mesmo se passa com os jogadores do lado esquerdo que deverão ocupar a posição (3); aos

avançados ou médios-centro ofensivos compete ocupar a posição (4) (Figura 1).

FIGURA 1 — Estrutura do jogo 5x5 (Gr+4)x(4+Gr) sob a forma de losango.



As regras pelas quais os jogadores se devem reger durante o jogo são as Leis Oficiais do 

Jogo de Futebol de 11, exceção feita à lei do “Fora de Jogo”, que não é considerada.

O jogo é gravado por uma câmara de vídeo colocada fora do campo, numa zona central, 

sempre que possível a uma altura superior ao plano do jogo, de forma a facilitar a cober-

tura de ângulos favoráveis à observação. Dado que a observação e a avaliação se focam 

nas ações realizadas pelo portador da bola, o mais importante é que as imagens recolhidas 

permitam visualizar o jogador com bola e o espaço próximo circundante.

ÍNDICE DE ASSIMETRIA FUNCIONAL

Após a gravação, o protocolo de avaliação dos jogadores preconiza dois momentos distin-

tos, contudo complementares.

O primeiro refere-se à análise e registo da totalidade de ações realizadas com bola pelos 

diferentes jogadores durante o jogo 5x5. Com efeito, todas as ações são identificadas e 

registadas nas respetivas categorias. Ao analisar a ação, o observador deverá adotar três 

procedimentos: (i) identifica-a e tipifica-a, tendo em consideração as categorias e subcate-

gorias definidas; (ii) classifica-a como positiva ou negativa; e (iii) regista-a. Tal como referi-

do anteriormente, as ações podem ser consideradas positivas ou negativas. São classifica-

das como positivas todas as ações que permitem que a equipa mantenha a posse da bola 

após a realização de uma interceção/ desarme, uma receção, uma condução ou proteção 

da bola, um passe ou uma finta/ drible. No caso do remate, considera-se que este é positi-

vo quando: (a) a bola ultrapassa a linha de baliza entre os postes, ou seja, entra na baliza 

do adversário; (b) embate num dos postes ou na barra; (c) o guarda-redes defende; (d) a 

bola vai na direção da baliza, mas um adversário ou um colega impedem que ela entre. Em 

todos os outros casos não mencionados, as ações são consideradas negativas. Com esta 

classificação, pretende-se objetivar a avaliação, de modo a que não subsistam dúvidas 

relativamente à eficiência e à eficácia das ações. Neste caso, a eficiência está relaciona-

da com a qualidade da execução, enquanto a eficácia se reporta à produtividade da ação, 

isto é, ao seu resultado. Assim sendo, uma ação eficiente se não for eficaz é considerada 

negativa. Uma outra ação, mesmo não sendo eficiente, se for eficaz é considerada positiva.

O segundo momento coincide com o cálculo dos índices de utilização do “pé preferido” e 

do “pé não preferido” durante a situação de jogo proposta. Para o cálculo desses índices, 

foi necessário pontuar as diferentes ações inerentes às subcategorias. Por unanimidade 

dos peritos, decidiu-se pontuar todas as ações positivas dos “pé preferido” ou “pé não 

preferido” com 10 pontos e todas as ações negativas com 2.5 pontos, um quarto da pon-

tuação das ações positivas (Quadro 3). Estes foram os valores considerados, por se achar 

relevante valorizar a utilização das habilidades na sua globalidade, independentemente de 

serem positivas ou negativas, uma vez que se pretende avaliar as assimetrias de utilização 

e não apenas a eficácia dessa utilização.
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04QUADRO 3 — Valorização das categorias e subcategorias

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS VALORIZAÇÃO

Interceção / Desarme
Interceção/ Desarme pé direito — positivo
Interceção/ Desarme pé direito — negativo

10
2.5

Interceção/ Desarme pé esquerdo — positivo
Interceção/ Desarme pé esquerdo — negativo

10
2.5

Receção
Receção pé direito — positiva
Recepção pé direito — negativa

10
2.5

Receção pé esquerdo — positiva
Receção pé esquerdo — negativa

10
2.5

Passe
Passe pé direito — positivo
Passe pé direito — negativo

10
2.5

Passe pé esquerdo — positivo
Passe pé esquerdo — negativo

10
2.5

Condução / Proteção
Condução/ Proteção pé direito — positiva
Condução/ Proteção pé direito — negativa

10
2.5

Condução/ Proteção pé esquerdo — positiva
Condução/ Proteção pé esquerdo — negativa

10
2.5

Condução/ Proteção dominância pé direito — positiva
Pé direito
Pé esquerdo

Condução/ Proteção dominância pé direito — negativa
Pé direito
Pé esquerdo

10
5

2,5
1.25

Condução/ Proteção dominância pé esquerdo — positiva
Pé direito
Pé esquerdo

Condução/ Proteção dominância pé esquerdo - negativa
Pé direito
Pé esquerdo

5
10

1.25
2.5

Finta/Drible
Finta/ Drible pé direito — positiva
Finta/ Drible pé direito — negativa

10
2.5

Finta/ Drible pé esquerdo — positiva
Finta/ Drible pé esquerdo — negativa

10
2.5

Finta/ Drible dominância pé direito — positiva
Pé direito
Pé esquerdo

Finta/ Drible dominância pé direito — negativa
Pé direito
Pé esquerdo

10
5

2.5
1.25

Finta/ Drible dominância pé esquerdo — positiva
Pé direito
Pé esquerdo

Finta/ Drible dominância pé esquerdo — negativa
Pé direito
Pé esquerdo

5
10

1.25
2.5

Remate
Remate pé direito — positivo
Remate pé direito — negativo

10
2.5



CATEGORIAS SUBCATEGORIAS VALORIZAÇÃO

Remate pé esquerdo — positivo
Remate pé esquerdo — negativo

10
2.5

Às ações em que são utilizados ambos os pés, condução/ proteção ou finta/ drible, atribui-

-se-lhes a pontuação de 10 pontos para o pé cuja utilização é a dominante e 5 pontos para

o pé cuja utilização é não-dominante. Quando essas ações são negativas, atribui-se-lhes

a pontuação de 2.5 e 1.25, respetivamente. Considera-se que se utiliza o “pé dominante”

quando o número de contactos com a bola desse membro é superior ao do contra lateral.

Por exemplo, numa finta, um jogador utilizou ambos os membros, o direito duas vezes e o

esquerdo apenas uma, o pé direito é considerado o dominante e o esquerdo não-dominante.

Na eventualidade do número de contactos realizados na mesma ação ser igual, considera-

-se dominante o pé que contactou com a bola a primeira vez. Suponhamos que, numa ação

de condução de bola, um jogador usou o pé direito para efetuar três contactos com a bola

e contactou com ela outras tantas vezes com o pé esquerdo. Neste caso, há que averiguar

qual o pé que executou o primeiro contacto. No caso de ter sido o esquerdo, considera-se

que é este o pé dominante, e portanto o direito será classificado como não-dominante.

A equação utilizada para calcular a relação da utilização de ambos os membros é:

“Pé preferido”:

Pontuação das subcategorias positivas do “pé preferido” + pontuação das subcategorias 

negativas do “pé preferido” / Σ das ações realizadas (subcategorias: “pé preferido” e “pé 

não preferido”)

“Pé não preferido”:

Pontuação das subcategorias positivas do “pé não preferido” + pontuação das subca-

tegorias negativas do “pé não preferido” / Σ das ações realizadas (subcategorias: “pé 

preferido” e “pé não preferido”)

Os valores encontrados situam-se entre 0 e 10. A utilização dos pés, preferido e não-

-preferido, revela-se tanto mais reduzida quanto mais os valores se aproximam de zero e

tanto mais elevada quanto mais estes se acercam de dez.

A diferença entre os valores do pé direito e do pé esquerdo representa a assimetria fun-

cional revelada pelo executante.
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04VALIDAÇÃO DO SAFALL-FOOT

ANÁLISE DOS PERITOS

O formato e o conteúdo do SAFALL-FOOT foram analisados por um painel de dez peritos, 

elegíveis em função de critérios relacionados com as experiências académica e profissional. 

Foram tidos em conta os seguintes critérios de inclusão dos peritos quanto à experiência 

profissional: ter um tempo de atividade superior a dez anos enquanto treinador, ter treina-

do escalões de formação ou ter sido jogador profissional de Futebol. No que se refere à ex-

periência académica, o critério utilizado consistiu em ser, ou ter sido, docente universitário, 

especialista nas áreas de Futebol ou de Aprendizagem Motora.

Cumpridos tais pressupostos, o painel de peritos integrou seis elementos com experiên-

cia profissional e quatro com experiência académica. Dos seis elementos do primeiro gru-

po, constam quatro ex-jogadores profissionais, que participaram em competições nacio-

nais e internacionais de clubes e de seleções; e figuram cinco treinadores com mais de dez 

anos de experiência, que já tinham treinado escalões de formação, tendo sido treinadores 

de equipas que participaram em competições nacionais e internacionais de clubes, Taça 

UEFA e Liga dos Campeões, e campeonatos da Europa e do Mundo, de Futebol sénior e de 

formação. Do segundo grupo, três dos elementos são especialistas universitários na área 

do Futebol e o quarto elemento é docente e investigador na área de Aprendizagem Motora.

O processo de peritagem consistiu na análise do processo em diferentes níveis: (i) avaliar a 

legitimidade ecológica do teste proposto em função dos objetivos pretendidos; (ii) analisar se 

as categorias e as subcategorias propostas representavam todas as ações possíveis, realiza-

das com os membros inferiores, num jogo de Futebol; (iii) decidir acerca da representativida-

de das diferentes subcategorias; (iv) opinar acerca da valoração atribuída às diferentes sub-

categorias; (v) ponderar acerca da estrutura funcional proposta para a avaliação; (vi) alvitrar 

acerca das dimensões dos campos utilizados e do tempo de duração da prova de avaliação.

Após várias sugestões e respetivas reformulações, chegou-se a um consenso relativa-

mente aos aspetos anteriormente expostos.

APRECIAÇÃO DOS TREINADORES

Aos treinadores cujos jogadores participaram na avaliação, foi-lhes solicitada a opinião 

acerca de três aspetos: (i) o grau de aceitação da realização da avaliação pelos seus joga-

dores; (ii) a perceção da relação entre o instrumento de avaliação e os objetivos preten-

didos; e, por último, (iii) a opinião acerca da validade ecológica do “sistema de avaliação”. 

A pertinência destas questões prende-se com o propósito de entender a envolvência que 

os participantes colocam na tarefa, uma vez que esta pode influenciar a qualidade dos 

dados recolhidos (4).



Relativamente ao primeiro ponto, os treinadores consideraram que o “sistema de avalia-

ção” teve uma clara aceitação por parte de todos os jogadores participantes. Admitimos 

que tal recetividade se deve ao facto da situação de avaliação estar configurada sob a 

forma de jogo, o que contribuiu para uma adesão elevada à tarefa proposta.

No que concerne ao segundo ponto, todos os treinadores consideraram que existe coe-

rência entre o instrumento e os objetivos que com ele se pretende atingir.

Por último, os treinadores foram igualmente unânimes em considerar que o referido 

“sistema de avaliação” evidencia uma evidente validade ecológica, atendendo ao facto de 

que a situação de avaliação é realizada em situação de jogo, permitindo aos praticantes um 

envolvimento idêntico ao que se verifica em situação de jogo formal. 

FIABILIDADE DO SAFALL-FOOT

Em conformidade com o sugerido por Currel e Jeukendrup (13), o propósito de analisar a fia-

bilidade e a respetiva consistência do teste, isto é, a intenção de verificar se os resultados 

obtidos pelos jogadores se mantinham estáveis ao longo do tempo, foi visado através da 

avaliação de 80 jogadores de diferentes escalões de formação: 16 de Sub-11, 16 de Sub-

13, 16 de Sub-15, 16 de sub-17 e 16 de Sub-19, em dois momentos distintos de avaliação, 

mediados por um intervalo de 15 dias. Em ambos os momentos de avaliação, houve a pre-

ocupação de cada futebolista ocupar a mesma posição na estrutura do jogo 5x5.

Os resultados obtidos para os pés preferido e não-preferido em todos os escalões de 

formação sugerem a existência de consistência entre o primeiro e o segundo momentos de 

avaliação, permitindo concluir que este sistema de avaliação (SAFALL-FOOT) assegura um 

valor estável no tempo, relativamente à diferença de utilização dos membros inferiores em 

situação de jogo, como se pode constatar no Quadro 4.

QUADRO 4 — Coeficiente de correlação intraclasse (CCI) e respetivo intervalo de 

confiança (95%).

PÉ PREFERIDO PÉ NÃO PREFERIDO

ESCALÕES COMPETITIVOS CCI IC 95% CCI IC 95%

Sub-11 .96 .88 - .99 .92 .78 - .97

Sub-13 .96 .89 - .99 .95 .85 - .98

Sub-15 .80 .45 - .93 .92 .76 - .97

Sub-17 .98 .95 - .99 .95 .86 - .98

Sub-19 .98 .96 - .99 .98 .96 - .99

Total .97 .95 - .98 .95 .95 - .98
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04FIABILIDADE DAS OBSERVAÇÕES

Com o objetivo de aferir a fiabilidade intra-avaliador, que consiste na interpretação e res-

petivo registo de uma realidade pelo mesmo observador em dois momentos diferentes (51), 

foram avaliadas e reavaliadas 1783 ações técnicas específicas de um total de 10992, o que 

perfaz 16.14% do universo amostral das ações observadas. O intervalo de tempo que me-

diou as duas observações foi de 30 dias, pretendendo-se assim minimizar a interferência 

da primeira observação (42). Os resultados encontrados, apresentados no Quadro 5, mos-

tram valores de Kappa superiores a .80 para todas as categorias analisadas, o que sugere 

uma elevada fiabilidade relativamente às diferentes categorias observadas (29).

QUADRO 5 — Fiabilidade criterial

CATEGORIAS KAPPA (ERRO-PADRÃO) INTERVALO DE CONFIANÇA 95%

Interceção/ desarme .96 (.07) 1.09 / 0.93

Receção .87 (.04) 0.96 / 0.79

Passe .96 (.04) 1.05 / 0.88

Condução/ Proteção .87 (.06) 0.95 / 0.65

Finta .82 (.08) 0.98 / 0.65

Remate .90 (.08) 1.06 / 0.73

DISCUSSÃO

O presente trabalho teve como propósito central a construção e a validação de um sistema 

de avaliação que permita registar e identificar a diferença de utilização, isto é, a assimetria 

funcional entre os membros inferiores de um jogador durante um jogo de Futebol.

A consecução deste objetivo afigura-se relevante para todos os treinadores e/ ou inves-

tigadores que atribuam importância à utilização de ambos os pés durante o jogo ou para 

perceber se determinado tipo de treino direcionado especificamente para a utilização de 

ambos os pés tem consequência nas ações realizadas durante o jogo.

Esta questão reporta-nos para a análise das habilidades técnicas específicas do jogo 

de Futebol, uma vez que é através destas que o jogador com bola realiza as suas ações. 

Contudo, parece ser consensual que a execução dessas habilidades técnicas é o resulta-

do de uma tomada de decisão que se relaciona com a interação de capacidades cogniti-

vas, percetivas e motoras (18, 57, 58, 59).

A consulta da literatura, relativa à análise e avaliação do desempenho técnico dos jogadores 

de Futebol, permitiu encontrar um conjunto variado de instrumentos (2, 3, 24, 27, 31, 32, 34, 40, 43, 44, 55, 61) 

que focalizam a sua configuração somente em exercícios critério e não em contexto de jogo. 



Como foi referido anteriormente, esta limitação conduz a alguns impasses, o primeiro dos 

quais se relaciona com a falta de consistência da validade ecológica patenteada por esses 

instrumentos (1). Ao avaliar-se um elemento do jogo fora do seu contexto percebe-se que a 

sua forma de expressão sofre alterações que colocam em causa a autenticidade do compor-

tamento que se pretende analisar. Como tal, avaliar as habilidades técnicas de um jogador 

sem que se tenha em conta os constrangimentos específicos que o jogo proporciona, no que 

toca à gestão do espaço de jogo e do tempo para decidir e executar, torna-se uma tarefa de-

masiado artificial, cujo resultado terá apenas uma transferência residual para as situações 

de jogo real. Para além disso, quando se analisam as habilidades técnicas específicas iso-

ladamente, existe sempre a possibilidade de um jogador saber executá-las eficientemente, 

embora o possa fazer de forma pouco eficaz quando se encontra em situação de jogo, por 

exemplo, por não tomar a decisão mais ajustada ou por não selecionar a melhor ação num 

determinado momento (1, 28), ou até por não conseguir manter a qualidade da execução em 

condições de constrangimento variável de espaço e/ ou tempo. Pretende-se assim realçar 

que as habilidades técnicas típicas do Futebol não devem ser separadas do contexto que as 

justifica, pois estão em permanente interação com as competências cognitivas, percetivas, 

motoras e com os constrangimentos de aleatoriedade, de variabilidade, de espaço e de tem-

po para decidir e executar (17, 18). Tendo em consideração estes pressupostos, a análise das 

habilidades técnicas do jogador em contexto de jogo torna-se um imperativo incontornável, 

justificando-se a criação de um instrumento capaz de responder a essa pretensão.

Quando se joga, a utilização de um membro inferior em detrimento do outro está rela-

cionada com processos conscientes e não conscientes que ocorrem no nosso organismo, 

resultado das vivências experienciadas ao longo da vida (7, 14, 20, 21, 22, 25, 30, 54). Desta forma, 

o jogo parece ser o cenário mais fidedigno da representatividade da diferença de utiliza-

ção entre os membros inferiores. Deve referir-se que o SAFALL-FOOT não é um sistema

destinado a avaliar a qualidade técnica dos praticantes, uma vez que, tal como já foi

referido, se sabe que esta depende da interação de várias competências e de múltiplos

constrangimentos contextuais (17, 18).

Os motivos que contribuíram para a seleção da estrutura funcional 5x5 (Gr+4 vs 4+Gr) 

em detrimento de outras igualmente constituídas por um número reduzido de jogadores já 

foram explanados. Porém, o motivo que levou à não utilização do jogo formal como fonte 

de acesso à informação pretendida deve-se a dois aspetos relacionados com as limitações 

de oportunidade de resposta. O primeiro, pela quantidade reduzida de ações com bola a 

que, em alguns jogos, determinados jogadores estão sujeitos; o segundo, pela escassa 

frequência de utilização de alguns jogadores em jogo.

O levantamento das categorias e das subcategorias está relacionado com as diferentes 

habilidades técnicas específicas do jogo de Futebol. Esta seleção justifica-se pelo facto de 

ser a partir delas que o jogador com bola intervém no jogo e lhe dá sequência. A combina-
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04ção de algumas destas habilidades teve como propósito diminuir os erros de interpretação 

aquando da análise das ações de jogo. Esse procedimento foi fundamental, permitindo 

encontrar valores de fiabilidade das observações intra-avaliador superiores a .80 em todas 

as categorias analisadas, o que expressa não só uma excelente consistência na fiabilida-

de do observador (29, 51), mas fundamentalmente um ajustamento correto das categorias e 

subcategorias, reduzindo as possibilidades de erros de interpretação. 

O consenso entre os peritos, relativo à estrutura funcional do jogo utilizada, assim como ao 

levantamento das diferentes categorias e subcategorias e das respetivas classificações para o 

cálculo da assimetria funcional, permitiu satisfazer o critério de validade de conteúdo (13, 33, 36, 45).

Por sua vez, a opinião favorável dos treinadores e dos jogadores envolvidos no estudo, 

no que diz respeito à perceção da relação entre o SAFALL-FOOT e os seus objetivos, bem 

como ao envolvimento que os participantes colocam na tarefa, certifica que o critério de 

validade facial foi garantido (13, 33, 36, 45).

A unanimidade de opiniões entre peritos, treinadores e jogadores relativamente à pos-

sibilidade de transferência da informação gerada pelo instrumento utilizado para o jogo 

formal permitiu cumprir o critério de validade ecológica (1, 13, 15, 36, 45).

Para dar resposta aos requisitos que a literatura preconiza para a validação de um ins-

trumento de medição do desempenho desportivo (13), sentiu-se a necessidade de verificar 

a estabilidade das mensurações para diferentes amostras. Os resultados encontrados na 

prova de fiabilidade teste-reteste com jogadores de diferentes escalões competitivos, para 

ambos os pés, preferido (CCI = .97) e não preferido (CCI = .95), permitiu evidenciar uma 

elevada consistência do instrumento de medida.

Embora não tenha sido propósito do presente estudo atestar se o SAFALL-FOOT permi-

te identificar a diferença de qualidade técnica entre os jogadores intervenientes, algumas 

análises exploratórias sugerem a possibilidade de o SAFALL-FOOT apresentar suficiente 

sensibilidade para distinguir diferenças qualitativas de desempenho técnico entre jogadores 

quando os contextos de prática são semelhantes. Isto é, quando se compara resultados 

entre jogadores do mesmo escalão e de nível competitivo e estatuto posicional semelhantes. 

Em futuros estudos tencionamos testar a hipótese de que os melhores jogadores apre-

sentam um índice de utilização positiva semelhante para os pés preferido e não-preferido, 

enquanto jogadores de mais baixo nível de desempenho evidenciam diferenças para am-

bos os pés. Neste caso, admite-se que o pé preferido evidencia maior qualidade compara-

tivamente ao pé não-preferido. Tal hipótese, a ser confirmada através de estudos consis-

tentes, reforçaria os argumentos que realçam a necessidade de se ampliar a qualidade de 

desempenho do pé não-preferido, o que permitiria aceder a níveis superiores de desempe-

nho. Neste sentido, espera-se que os jogadores peritos, embora tenham preferência pela 

utilização de um dos pés, quando utilizam o pé não-preferido o façam com uma qualidade 

de desempenho e com uma consistência idênticas à do pé preferido.



CONCLUSÕES

A validação do SAFALL-FOOT passou por diferentes procedimentos, a saber: (i) validação 

do conteúdo de peritos; (ii) validação facial pelos treinadores e jogadores que fizeram par-

te do estudo; (iii) validação ecológica por parte de todos os intervenientes; (iv) determina-

ção da fiabilidade do instrumento e da fiabilidade do avaliador. 

Dado que estes passos foram ultrapassados com consistência, podemos concluir que 

este instrumento apresenta condições para avaliar com suficiente robustez a assimetria 

funcional entre os membros inferiores em situação de jogo de Futebol. 
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RESUMO

O presente estudo teve por objetivo caracterizar a prova de 50m livres de uma nadadora com 

deficiência física unilateral de membro superior, através das seguintes variáveis: velocidade 

de nado, frequência gestual, distância de ciclo, variação intracíclica da velocidade, índice de 

coordenação, força de arrasto hidrodinâmico e propulsiva. Realizou-se a análise cinemática 

da prova do IDM BERLIN 2013 e um protocolo de 25m para verificar os cinco primeiros pa-

râmetros. Avaliou-se o arrasto hidrodinâmico através do MAD-System e a força propulsiva 

por nado amarrado. A velocidade e a distância de ciclo diminuíram com a distância de prova, 

especialmente na primeira metade, enquanto que a frequência gestual manteve um caimen-

to regular. A variação intracíclica de velocidade foi de CV=0.10 e a coordenação em modelo 

catch-up. A força de arrasto hidrodinâmico diminuiu também durante a prova. A força em 

nado amarrado permitiu determinar um índice de fadiga de 12%. Este traduz a instalação da 

fadiga ao longo da prova, manifestada pelo decréscimo da velocidade e da frequência gestu-

al. Sugere-se que a frequência gestual esteja associada à alteração da variação intracíclica 

de velocidade. A assimetria coordenativa era esperada para este tipo de deficiência, tal como 

o modelo de coordenação em catch-up.

https://doi.org/10.5628/rpcd.12.03.98



05Biomechanical characterization 

of the 50m freestyle race 

of an upper limb physically disabled 

female swimmer

ABSTRACT

The present study aimed to characterize a 50m race of a female swimmer 

with upper limb unilateral physical disability, by studying the swimming 

velocity, stroke frequency, stroke length, intracyclic velocity variation, 

index of coordination, active drag and propulsive force. A race kinemati-

cal analysis at IDM BERLIN 2013 and a 25m test was performed to 

assess the first five above-referred parameters. The MAD-System was 

used to assess the active drag force and tethered swimming allowed 

to determine the propulsive force. The velocity and the stroke length 

decreased within the race, especially in the first half, while stroke fre-

quency presented a regular decrease. The intracyclic velocity variation 

was of cv=0.10 and coordination between upper limbs corresponded to 

the catch-up mode. The active drag also presented a reduction along 

the duration of the race. The tethered swimming force also allowed to 

assess a fatigue index of 12%. It is suggested that stroke frequency was 

associated with the variation of intracyclic velocity variation. The coordi-

native asymmetry was expected for such disability, such as the coordi-

nation in catch up mode.

KEY WORDS: 

Physical disability. Adapted sports. Swimming. Biomechanics.
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INTRODUÇÃO

Em natação pura desportiva a velocidade pode ser calculada pelo produto entre a frequência 

gestual (FG) e a distância de ciclo (DC) (4), tendo estes parâmetros sido estudados em nada-

dores sem (4, 16) e com deficiência (5, 12, 13). A combinação entre estes dois parâmetros poderá 

sofrer alterações em nadadores com deficiência física devido à ausência parcial ou total dos 

segmentos propulsivos (17). Complementarmente é sabido que em nadadores com deficiência 

física unilateral ao nível do cotovelo a velocidade de nado está mais relacionada com a FG do 

que com a DC, quer em modelos teóricos (17) quer em modelos experimentais (12, 13, 14). 

Por outro lado, estes parâmetros apresentam uma relação direta com o padrão coorde-

nativo entre os membros superiores, que para nadadores com deficiência física unilateral 

de membro superior (classe S9) se apresenta em modelo catch-up (14), mantendo-se está-

vel com o aumento da velocidade (14, 21).

Para além disto, devido às diferenças morfológicas entre os segmentos, os nadadores 

com deficiência física tendem a apresentar um perfil menos hidrodinâmico do que os 

nadadores sem deficiência, apresentando valores superiores de força de arrasto hidrodi-

nâmico em função da menor classe funcional (22). Contudo, Schega et al. (22) reportam-se 

apenas ao arrasto passivo, carecendo de informação relativamente ao arrasto experi-

mentado durante o nado. 

Durante o nado, a combinação das forças resistivas opostas ao deslocamento do na-

dador e das forças propulsivas reflete-se na variação intracíclica de velocidade (VIV) do 

nadador, a qual é considerada um indicador de eficiência (7, 10, 29). Apenas um estudo apre-

sentou valores de VIV para nadadores com deficiência física (15), apresentando valores 

superiores deste parâmetro comparativamente aos nadadores sem deficiência  (23), indi-

cando assim uma relação menos favorável destes nadadores em administrar as forças 

durante o ciclo de nado (28).

Muito embora se verifique um crescente número de estudos em nadadores com defici-

ência física de modo a melhorar a compreensão do desempenho de nado desta população, 

são escassos os estudos que analisam de forma integrada diferentes parâmetros biome-

cânicos, particularmente em situação de competição. Sendo assim, o presente estudo teve 

como objetivo caracterizar do ponto de vista biomecânico a prova de 50m livres de uma 

nadadora com deficiência física unilateral do membro superior.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi estudada uma nadadora de 13 anos de idade (1.62m e 41.1kg) com má formação con-

gênita no membro superior direito, apresentando alterações que diferenciam os membros 

superiores no comprimento dos braços, antebraços e mãos. A nadadora em estudo foi clas-
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05sificada pelo Comité Paralímpico Internacional como S9 (classe funcional que compreende 

entre seus padrões motores lesão medular à altura de S1-2, poliomielite com um membro 

inferior não funcional, amputação abaixo do cotovelo, amputação simples acima do joelho 

(1)) na sua primeira participação internacional no ano de 2013. Para realização do estudo, a 

participante e respetivos encarregados de educação foram previamente informados e escla-

recidos sobre o protocolo de avaliação, obtendo-se o seu consentimento escrito.

A recolha de dados foi realizada em quatro etapas. A primeira foi conduzida durante 

o 27º International Deutsche Meisterschaften for Swimmers with an impairment, Berlim 

2013 (IDM Berlim 2013), com prévia autorização dos responsáveis do evento. Para reali-

zação da análise da competição, foi efetuada a aquisição das imagens (50Hz) da prova de

50m livres por meio de uma câmara de vídeo (Sony – Modelo DCR HC42E, Nagoya, Japão)

posicionada paralelamente à marca dos 20m da piscina, na plataforma superior às ban-

cadas (local consentido pelo evento e destinado à imprensa oficial). Em seguida, para se

identificar a velocidade de nado, FG e DC analisaram-se as imagens através do software

Dartfish versão 7 (Dartfish, Friburgo, Suíça), dividindo o percurso entre os 15 e 45m em

três fases com iguais distâncias (15-25m; 25-35m; 35-45m). O percurso foi selecionado

em virtude das imagens obtidas e a fim de evitar a interferência da partida. A velocidade

média foi calculada pela razão entre a distância percorrida (m) e o tempo (s), e a FG por

meio do inverso do tempo necessário para um ciclo completo (entrada da mão direita ou

esquerda na água a entrada seguinte da mesma mão). A DC foi calculada pela razão entre

a velocidade média e a FG.

Posteriormente decorreu a segunda etapa, esta dedicada a análise da VIV e do índice 

de coordenação adaptado. A nadadora cumpriu 25m à velocidade média da prova de 50m 

livres. A aquisição das imagens (50Hz) foi realizada através de duas câmaras de vídeo 

(Sony – Modelo DCR HC42E, Nagoya, Japão) posicionadas, uma a 0.30m acima da superfí-

cie e outra a 0.30m de profundidade (dentro de uma caixa estanque SPK – HCB) no plano 

sagital do movimento, a 9m do plano de deslocamento da nadadora e a 12.5m do bloco de 

partida. A análise cinemática foi realizada em três ciclos não inspiratórios, monitorizados 

através de um plano específico pré-calibrado com uma estrutura de calibração bidimensio-

nal (2.10m x 3m). Procedeu-se à digitalização manual de oito pontos anatómicos, previa-

mente marcados na nadadora (lóbulo da orelha; linha articular do ombro, cotovelo e joelho 

região cárpica, trocânter [anca], e extremidade distal do dedo médio) utilizando o sistema 

Ariel Performance Analysis System (APAS - Ariel Dynamics, San Diego, USA), com análise 

residual utilizando um filtro passa baixo (5Hz). A FG foi calculada como anteriormente des-

crito. Através do deslocamento horizontal do ponto fixo identificado na anca verificou-se 

a DC, a velocidade de nado e a VIV foi determinada por meio do coeficiente de variação da 

velocidade da anca num ciclo completo (desvio padrão / média * 100) (10, 29). 



O IdCadapt foi calculado conforme Osborough et al. (14), sendo os valores de IdCadapt <0%  

indicativos de um intervalo de tempo entre o fim da fase de empurre de um membro su-

perior e o início da fase de tração do outro (catch-up); IdCadapt=0% representativo de que o 

início da fase de tração de um membro superior ocorre no final da fase de empurre do outro 

(oposição); e o IdCadapt>0% aponta que a fase de tração de um membro está sobreposta 

a fase de empurre do outro (superposição) (14, 25). Adicionalmente foi calculada a simetria 

existente na coordenação dos membros superiores utilizando o índice de simetria (IS), 

obtido através da expressão [IdCcom_deficiência – IdCsem_ deficiência / 0.5 (IdCcom_ defiência + IdCsem_ 

defiência )]*100.  Considera-se simétrica a coordenação entre os membros superiores quando 

o valor encontrado está entre -10% < IS < 10%, assimétrico para direita quando IS < -10%,

e assimétrico para esquerda quando IS > 10% (19, 26).

A terceira etapa consistiu na determinação da força de arrasto hidrodinâmico através 

de um sistema de medição do arrasto ativo (MAD-System). O protocolo procedeu-se pri-

meiramente por meio de uma passagem à máxima velocidade, seguida de nove repetições 

realizadas a velocidades inferiores, na técnica de crol e sem ação dos membros inferiores. 

Este sistema é composto por uma estrutura horizontal com 23m de comprimento, situada 

a 0.8m abaixo da superfície da água, com 16 plataformas de apoio distribuídas a uma dis-

tância de 1.35m entre si. A estrutura encontra-se ligada a um transdutor de força e a um 

computador que regista a média da força aplicada em cada plataforma. O sinal de força 

foi adquirido por um conversor analógico-digital (BIOPAC Systems, Inc., Goleta, CA, USA) 

a uma frequência de 500Hz e filtrado com um filtro passa baixo com uma frequência de 

corte de 10Hz. Assumindo uma velocidade de nado constante, a força média exercida é 

igual à força média de arrasto. Deste modo, os dados das 10 repetições velocidade/ força 

foram modelados (através dos mínimos quadrados) de acordo com D = A x vn, onde A e n 

são parâmetros da função e v é a velocidade de nado (27).

A última etapa cumpriu-se através do teste de 30s em nado amarrado, o qual consistiu 

num protocolo de nado à máxima intensidade durante 30s. Para tal, a nadadora foi fixada 

pela cintura a um cabo de aço de 5m de comprimento conectado a uma célula de carga, 

que por sua vez se encontrava fixada ao bloco de partida. O sinal de força foi adquirido 

através de um conversor A/ D (BIOPAC Systems, Inc., Goleta, CD, USA) à frequência de 

500Hz e posteriormente filtrado a 10Hz. A nadadora foi orientada a deslocar-se até à ex-

tensão total do cabo e, ao primeiro sinal sonoro, iniciava o teste, devendo parar imediata-

mente após o sinal seguinte. O gráfico força/ tempo foi registado e analisado para obter 

os valores de força máxima (Fmáx) - valor médio obtido nos primeiros 5s, força média (Fméd) 

- valor médio de força dentro dos trinta segundos de análise, e força mínima (Fmín) - valor

médio nos últimos cinco segundos. Através destes valores foi calculado o índice de fadiga:

índice de fadiga = [(Fmáx - Fmín)/ Fmáx]*100 (9, 11, 20).
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05RESULTADOS

A Figura 1 apresenta o comportamento dos parâmetros biomecânicos gerais durante a 

prova dos 50 m livres.

FIGURA  1  — Comportamento da distância de ciclo (DC), velocidade de nado (v) 
e frequência gestual (FG) durante a prova dos 50  m livres. As medições foram 
realizadas entre os 15 e os 25 m, os 25 e os 35 m e os 35 e os 45 m.

Observou-se um decréscimo da velocidade ao longo da prova, com valor superior 

entre os 15 e os 25m (1.35 m.s-1), reduzindo-se 12% no segundo momento da análise 

(25-35m) e 4% no terceiro (35-45m). A DC apresentou uma notável redução do pri-

meiro para o segundo percurso (1.89 e 1.78m, respetivamente), mantendo-se quase 

inalterada para o terceiro (1.79m), à medida que a FG diminuiu progressivamente ao 

longo da prova (0.71, 0.68 e 0.64Hz). 

Complementarmente, a VIV apresentou um coeficiente de variação igual a 0.10, enquan-

to o IdCadapt apresentou um valor de -31.5%, correspondendo a um modelo em catch-up 

(IdCcom_def de -35% e IdCsem_def de -28%, os quais resultaram num valor de índice de simetria 

de 22%). Na Figura 2 é apresentada a duração (absoluta e relativa) das fases do ciclo de 

nado na técnica de crol, para ambos os membros superiores.



FIGURA 2 — Duração relativa (painel esquerdo) e duração absoluta (painel direito) 
das fases do ciclo de nado do membro com deficiência (C/ def) e do membro sem 
deficiência (S/ def).

O membro superior com deficiência apresentou menor duração percentual nas fases 

propulsivas, comparativamente ao membro sem deficiência, enquanto durante as fases 

de entrada e deslize e recuperação (não propulsivas) a duração foi menor para o membro 

superior sem deficiência.

A Figura 3 apresenta a curva força de arrasto hidrodinâmico/ velocidade, da qual foram 

estimados os valores de arrasto hidrodinâmico para as velocidades ao longo da prova de 

50m livres, correspondendo a 52.2, 43.5 e 40.4N para o primeiro, segundo e terceiro per-

cursos, respetivamente.

FIGURA  3  —  Regressão não linear do tipo potência entre a força de arrasto 
hidrodinâmico (D) e a velocidade de nado (v).
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05No que concerne aos resultados do teste de nado amarrado, os valores de Fmáx e Fméd 

foram 81.6 e 77.1N respetivamente, revelando um índice de fadiga de 12% (Figura 4). 

FIGURA 4 — Representação gráfica do perfil da força durante o teste de 30s do nado 
amarrado. A linha tracejada indica a Fméd e a linha contínua o índice de fadiga.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

O objetivo deste estudo foi caracterizar do ponto de vista biomecânico a prova de 50m 

livres de uma nadadora com deficiência física unilateral de membro superior. Os principais 

resultados indicam uma diminuição da velocidade e FG ao longo da prova, assim como uma 

estabilidade da DC nos últimos dois percursos. Verificou-se também que a VIV apresentou 

reduzida expressão, assim como um modelo de coordenação entre os membros superiores 

em catch-up, embora com uma assimetria para o lado esquerdo. A força de arrasto hidrodi-

nâmico decresceu concomitantemente com a diminuição da velocidade. O índice de fadiga, 

tal como a redução da velocidade na primeira metade da prova, apresentou um valor de 

12%, resultado que deverá ser entendido como mais do que uma coincidência.

O decréscimo conjunto da velocidade e da FG está de acordo com a literatura para nada-

dores com deficiência física unilateral de membro superior (12, 13). Estes estudos apresentam 

um aumento da DC com a diminuição da velocidade e da FG, mas os protocolos utilizados não 

consideram as alterações mecânicas induzidas pela fadiga, como acontece em situação de 

competição, dado que utilizam um protocolo de velocidade incremental (8). Complementarmen-

te é válido salientar que, para velocidades elevadas, os nadadores com amputação unilateral 

de membro superior (classe S8 e S9) utilizam a FG para conseguirem aumentar a velocidade 

de nado (13), devido à necessidade de compensarem a falta de segmentos propulsivos (17).

No que concerne à VIV, a nadadora do presente estudo apresentou valor inferior aos 

descritos na literatura da natação adaptada, quer para nadadores com Síndrome de Down 

(0.17) (10) quer para nadadores S9 (0.35) (15). No entanto, neste último estudo, analisou-se 



apenas a ação dos membros superiores, o que pode ter influenciado os valores da VIV 
(15), pois a ação dos membros inferiores representa uma contribuição significativa para a 

propulsão em velocidades elevadas (6), com maior evidência em nadadores com deficiência 

de membro superior. Comparativamente aos nadadores sem deficiência (23, 24) os valores 

da VIV foram inferiores, provavelmente pelo menor pico de velocidade atingido pela nada-

dora, que poderá estar relacionado com a FG, a qual é gerenciada a fim de manter ações 

propulsivas consecutivas.

O modelo de coordenação entre os membros superiores encontrado foi o catch-up, es-

tando de acordo com estudos anteriormente realizados em nadadores com deficiência físi-

ca unilateral de membro superior (14, 21); porém, ao analisar a duração das diferentes fases 

do ciclo de nado, os valores no presente estudo são distintos da literatura, nomeadamente 

quando considerados os resultados de Satkunskiene et al. (21). Este estudo reportou que 

40% da totalidade do ciclo de nado são referentes às fases propulsivas dos nadadores com 

deficiência física estudados (entre eles nadadores S9), enquanto a nadadora do presente 

estudo apresentou 15.5% do ciclo de nado constituído pelas fases propulsivas. A diferença 

encontrada pode ser explicada pela utilização de metodologias diferentes para o cálculo 

do IdC, pois Satkunskiene et al. (21) utilizaram a metodologia de Chollet et al. (3), enquanto 

o nosso estudo está em conformidade com Osborough et al. (14), o qual utiliza os ângulos

entre o braço (segmento ombro/ cotovelo) com a linha horizontal da superfície da água

para identificar cada fase do ciclo de nado.

Ao calcular o IdCadapt e complementar análise do IS, verificou-se que no membro sem 

deficiência existiu menor duração total do ciclo de nado, mas superior duração das fases 

propulsivas. Por outro lado, o membro com deficiência teve tempo superior na fase de 

recuperação, tornando o IdCadapt mais negativo. Devido a este facto, é possível verificar 

uma assimetria à esquerda, isto é, existe um maior desfasamento temporal entre o fim da 

fase de empurre do membro sem deficiência e o início da fase de tração do membro com 

deficiência, comparativamente ao fim da fase de empurre do membro com deficiência e o 

início da fase de tração do membro sem deficiência. 

No presente estudo, e como esperado, a força de arrasto hidrodinâmico estimada au-

mentou com o incremento da velocidade, apresentando valores superiores aos reportados 

para nadadoras da mesma faixa etária sem deficiência (30). O valor da constante A (que 

depende do coeficiente de arrasto, massa volúmica da água e área de secção transver-

sa) também foi superior ao valor de 24 identificado para mulheres (27). Estes valores eram 

expectáveis, visto que a literatura evidencia que nadadores S9 apresentam uma posição 

menos hidrodinâmica que nadadores sem deficiência (2). No entanto, valores de arrasto 

ativo na literatura são ainda escassos para este grupo de nadadores.

Os valores médios e máximos absolutos de força durante o nado amarrado são mais 

elevados quer para nadadoras da mesma idade (18), quer para nadadoras da mesma clas-
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(11). No que diz respeito ao índice de fadiga, os valores são inferiores aos descritos pelos 

mesmos autores (9 ,11, 18). Esta diferença pode ser explicada pelos valores de força superio-

res da nadadora do presente estudo, assim como pela metodologia utilizada para o cálculo 

da Fmáx, que por vezes é avaliada durante os 10s iniciais (11). É importante salientar que o 

teste de 30s em nado amarrado é tido como um meio confiável de estimar a performance 

de jovens nadadores em distâncias curtas (11) e que a perda da capacidade de aplicação 

de força avaliada pelo índice de fadiga auxilia a compreender o desempenho da nadadora 

durante a prova de 50m livres.

Com o presente estudo foi possível verificar uma diminuição na aplicação de força ao 

longo do exercício/ teste de 30s em nado amarrado, a qual sugere a instalação de fadiga 

durante a prova de 50m livres, tendo-se também verificado uma diminuição da FG e a 

manutenção da DC na segunda metade da prova. A diminuição da velocidade repercute-se 

no decréscimo dos valores de arrasto hidrodinâmico ao longo da prova. Complementar-

mente, o índice de simetria evidenciou a deficiência unilateral da nadadora, demonstrando 

uma assimetria para o lado sem deficiência, enquanto o modelo coordenativo em catch-up 

reflete o intervalo temporal existente entre fases propulsivas dos dois membros, carate-

rístico da classe funcional S9, particularmente em provas de curta distância. Finalmente, 

conclui-se que a FG é responsável pela magnitude da VIV, embora mais estudos sejam 

necessários para verificar o comportamento desta variável em nadadores com deficiência 

física em situação real de prova.
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RESUMO

O objectivo central deste estudo foi conhecer o clima motivacional induzido pelos pais e 

os possíveis efeitos de algumas variáveis. A amostra foi composta por 298 rapazes pra-

ticantes de futebol, com idades compreendidas entre os 12 e os 19 anos. O instrumento 

utilizado nesta investigação foi a versão portuguesa do Parent-Initiated Motivational 

Climate Questionnaire — 2 (30).

Os resultados obtidos revelaram que não há diferenças significativas no clima motivacio-

nal induzido por pai e mãe e ambos induzem um clima motivacional de mestria. Não há 

diferenças no clima motivacional induzido pelos pais a atletas que competem e que não 

competem. Sempre que os atletas jogam na posição desejada os seus pais induzem um 

clima motivacional de mestria, assim como quando praticam a modalidade há mais tempo. 

À medida que o atleta progride no ano escolar o clima motivacional de mestria é menos 

enfatizado pelos pais e quanto maior é o número de reprovações menor é o clima motiva-

cional de mestria induzido pelos pais e maior é o clima motivacional de resultado.

https://doi.org/10.5628/rpcd.12.03.110



06Motivational climate induced 

by the parents of football young athletes: 

Effects of the field position, school year, rate of school 

failure and time and frequency of practice.

ABSTRACT

The main purpose of this investigation was to study the motivational cli-

mate induced by parents and the possible effect of some variables. The 

sample was formed by 298 boys football players, with ages between 12 

and 19 years old. The instrument used was the Portuguese version of 

the Parent-Initiated Motivational Climate Questionnaire – 2 (30).

The results revealed that there is not significant differences on the moti-

vational climate induced by father and mother and both induce a mastery 

motivational climate. There are not significant differences on the motiva-

tional climate induced by parents of athletes who compete and those who 

do not compete. When athletes play in the desired position, their parents 

induce a motivational climate of mastery, as when the athletes practice 

for longer. As the athlete progresses in the school year the motivational 

climate of mastery is less emphasized by parents and when bigger is the 

number of failures is less mastery motivational climate induced by the 

parents and the greater the motivational climate of result.

KEY WORDS: 

Motivational climate. Sportive practice.
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INTRODUÇÃO

A importância de aumentar a adopção e aderência a actividade física regular é inegável 
(5) e, por isso, é essencial optimizar as condições de prática para cativar as pessoas, e

essencialmente as crianças a manterem-se envolvidas em prática desportiva regular.

Reconhecendo a prática desportiva como um complemento essencial ao desenvolvi-

mento humano, os adultos preocupam-se cada vez mais em orientar as crianças para

a prática desportiva (12).

Como os pais são figuras centrais na vida das crianças (14, 17) têm o potencial de dar for-

ma à sua orientação relativamente à sua realização (28). Por várias razões, o envolvimento 

parental na vida das crianças tem o poder de aumentar a forma como as crianças abordam 

a realização, uma vez que podem ajudar as crianças a construir capacidades que facilitem 

os seus sentimentos de competência. Contudo, o papel da família parece ter um efeito pa-

radoxal pois, apesar de os pais serem muitas vezes vistos como fontes de apoio, podem ser 

fontes de pressão, tensão e mal-estar (13, 14), expectativas irrealistas, hiper-envolvimento e 

influência nas decisões técnico-tácticas dos treinadores (18, 40).

O termo clima motivacional descreve o objectivo enfatizado no contexto de realização. 

Podem ser identificados dois tipos de clima motivacional, nomeadamente, o de mestria 

e o de resultado. O clima motivacional de mestria refere-se às estruturas que apoiam 

o esforço, a cooperação e dão importância à aprendizagem e obtenção de mestria nas

tarefas realizadas. O clima motivacional de resultado, por sua vez, refere-se a situações

que promovem comparações normativas, competições dentro da mesma equipa e puni-

ção dos erros por parte dos treinadores e/ ou professores aos seus atletas e/ ou alunos
(29). Os outros significativos facilitam o desenvolvimento da motivação para a realização

através das expectativas, valores, crenças e comportamentos, o que tem sido denomina-

do como clima motivacional (35).

O clima motivacional induzido pelos pais é um constructo importante de ser estudado 

pois é relatado por Horn e Horn (17) que existe uma relação positiva e correlações significa-

tivas entre as orientações de objectivos de realização dos pais e dos seus filhos (17), logo, 

se os pais são orientados para o ego, provavelmente irão induzir um clima motivacional de 

resultado (orientado para o ego), enquanto os que são orientados para a tarefa irão privi-

legiar o esforço e a aprendizagem de novas habilidades nos seus filhos, isto é, irão induzir 

um clima motivacional de mestria (orientado para a tarefa). Desta forma, ao conhecermos 

o tipo de clima motivacional induzido pelos pais podemos inferir acerca das suas próprias

orientações de objectivos.

Neste estudo será analisado o clima motivacional induzido por pai e mãe separadamente 

e, segundo alguns estudos (16, 23), a influência parental difere entre pai e mãe, pois podem 

não partilhar das mesmas opiniões relativamente à competência dos filhos. Nestes estu-

dos verificou-se que as mães são ligeiramente menos influentes do que os pais.
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06Os pais podem criar diferentes climas motivacionais nos seus filhos (1,  36,  37). Parish e 

Treasure  (26) estudaram, longitudinalmente, a influência das percepções do clima motiva-

cional e da habilidade percebida na motivação situacional e no comportamento perante a 

actividade desportiva em 213 rapazes e 229 raparigas com média de idades de 12.56 anos. 

Os resultados encontrados por Parish e Treasure (26) mostraram que as percepções de um 

clima motivacional que privilegiava a mestria estavam fortemente relacionadas com a mo-

tivação intrínseca (motivação auto-determinada) e as percepções de um clima motivacio-

nal que enfatizava o resultado estavam relacionadas com a motivação extrínseca. Vários 

estudos (21, 22, 24, 31, 33, 39), neste sentido, revelaram que a criação de um clima motivacional 

de mestria pode ser importante para optimizar respostas positivas ao desporto, como o 

bem-estar e a persistência. Um clima motivacional orientado para a mestria tem sido cor-

relacionado com maior divertimento, satisfação e afecto positivo (24, 33), persistência ou es-

forço (33, 39), melhoria de performance (3), percepção de competência e motivação intrínseca 

para o desporto (33, 39), compromisso, respeito pelas convenções sociais e regras (22), assim 

como com um aumento significativo da motivação intrínseca, que é demonstrado através 

da percepção de competência, o que não acontece quando o clima motivacional está orien-

tado para o resultado (15). Este, por sua vez, está associado ao abandono do desporto (31), 

a atitudes negativas perante o treinador (9), a relações pobres com os pares (25), a níveis 

mais elevados de ansiedade competitiva (8), a percepções de competência mais baixas (32) e 

negativamente relacionado com a motivação autodeterminada (20). De acordo com Santana 

e colaboradores (30), a percepção que os jovens têm acerca do clima motivacional induzido 

pelos pais é um princípio preditivo do divertimento e prazer na aprendizagem, da percep-

ção de competência, da habilidade percebida e da motivação intrínseca.

Num estudo realizado em Portugal, no escalão de escolas de futebol com 126 crianças 

entre os 8 e os 11 anos de idade, verificou-se que quando os pais induziam um clima orien-

tado para o rendimento que enfatizava os erros e valorizava o sucesso sem esforço, as 

crianças apresentavam níveis de ansiedade mais elevados (8). Ntoumanis e Biddle (24) reali-

zaram uma meta-análise de 14 estudos, que contemplavam 4484 sujeitos na sua totalida-

de, onde examinaram o impacto que os diferentes climas motivacionais no desporto e na 

educação física tinham nas respostas afectivas e cognitivas dos atletas. A conclusão a que 

chegaram foi que as percepções de um clima motivacional de mestria estavam associadas 

a padrões de resposta afectiva e motivacional mais adaptativa do que as percepções de 

climas motivacionais de resultado, tanto no contexto desportivo como da educação física 
(24). No mesmo sentido, White (37) e posteriormente Coroa, Dias, Garganta, Corte-Real e 

Fonseca (8) verificaram que quando os pais criavam um clima motivacional orientado para 

o ego os atletas apresentavam altos níveis de ansiedade, e quando os pais induziam um 

clima motivacional orientado para a tarefa ou mestria os níveis de ansiedade dos atletas 

eram mais baixos. Estes resultados estabelecem uma ligação inicial entre o tipo de clima 



motivacional criado pelos pais e as atitudes, valores e crenças das crianças, assim como 

as suas respostas psicossociais. Ainda no estudo de Ntoumanis e Biddle (24), é referido que, 

para além de haver uma ligação entre o clima motivacional e os sentimentos de autonomia, 

um clima de mestria está também associado a altos níveis de percepção de competência, 

o que provoca uma concepção menos diferenciada de habilidade.

No desporto para crianças, contexto no qual se começa a aprender habilidades, é impor-

tante inserir os atletas num clima motivacional orientado para a mestria, e essa é uma fun-

ção essencialmente dos pais, pois a família é o elemento mais preponderante na socialização 

das crianças (13, 17, 38), que influencia a motivação da criança através do apoio e da facilitação. 

O principal objectivo deste estudo é conhecer o tipo de clima motivacional induzido pe-

los pais, analisando pai e mãe separadamente. Além disso, pretende-se conhecer o efeito 

de algumas variáveis no clima motivacional que é induzido pelos pais, nomeadamente da 

posição ocupada no campo, do ano escolar, do número de reprovações escolares e do tem-

po e frequência de prática desportiva. Desta forma, temos como objectivos específicos a) 

comparar o clima motivacional induzido por pai e mãe, b) comparar o clima motivacional 

induzido pelos pais de atletas que competem e de atletas que não competem, c) comparar 

o clima motivacional induzido pelos pais de atletas que jogam na posição desejada com os

pais daqueles que jogam noutra posição que não a preferida, d) comparar o clima motiva-

cional induzido pelos pais de atletas que nunca reprovaram com o daqueles que já tiveram

uma ou mais reprovações, e) comparar o clima motivacional induzido pelos pais em função

do ano escolar que os atletas frequentam, f) comparar o clima motivacional induzido pelos

pais em função do tempo de prática da modalidade do atleta e, g) comparar o clima moti-

vacional induzido pelos pais de atletas que treinam menos vezes com o clima motivacional

induzido pelos pais de atletas que têm maior número de treinos semanais.

METODOLOGIA

AMOSTRA

A amostra do estudo foi constituída por 298 sujeitos praticantes de futebol, do sexo mas-

culino, com idades compreendidas entre os 12 e os 19 anos (média de 13.7 anos); 56% 

dos elementos da amostra participa regularmente em competição, enquanto os restantes 

praticam a modalidade sem a componente da competição, ou seja, fazem parte de uma 

escola de futebol; 59.7% dos indivíduos pratica a modalidade há mais de três anos, 28.2% 

entre um e três anos e apenas 12.1% dos atletas praticam a modalidade há menos de um 

ano. Mais de metade da amostra tem 2 treinos semanais (58.4%), 30.6% praticam a mo-

dalidade três vezes por semana, apenas 7% pratica quatro vezes, 2.3% tem cinco treinos e 

1.7% (apenas 5 sujeitos) têm um treino por semana.
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06A maioria dos jovens joga actualmente na posição de médio (104 jovens, 34.9% da amos-

tra) e de defesa (89 jovens, 29.9% da amostra). No entanto, quando se analisa a posição 

desejada os valores alteram-se, isto é, 40.3% dos atletas gostariam de jogar na posição de 

médio e 26,2% na posição de avançado, enquanto a posição de defesa conta apenas com 

22.5%. Apenas dois guarda-redes não jogam na posição desejada. Quanto à frequência es-

colar dos atletas, verificou-se que 55.4% dos inquiridos está neste momento no 3º ciclo do 

ensino básico, 24.5% encontra-se no 2º ciclo e 20.1% no secundário. Destes, apenas 14.4% 

já tiveram reprovações escolares, sendo que 29 indivíduos já reprovaram uma vez, 13 já 

reprovaram duas e apenas um atleta afirmou já ter reprovado três vezes.

INSTRUMENTOS

Foi apresentado um questionário demográfico para recolher alguns dados dos atletas, no-

meadamente a idade, o número de treinos semanais, a participação ou não em competi-

ções, o tempo de prática da modalidade, as reprovações escolares, a posição a que jogam 

e a posição desejada.

Além do questionário demográfico foi aplicado a versão portuguesa do Parent-Initiated 

Motivational Climate Questionaire (PIMCQ-2p (30)) para poder avaliar-se o clima motiva-

cional induzido por pai e mãe. Este inventário apresenta três factores, num conjunto de 36 

itens (18 referentes ao pai e 18 referentes à mãe), que se referem a um clima motivacional 

de mestria (Prazer na Aprendizagem) e a um clima motivacional de resultado (Clima Con-

ducente aos Erros e Sucesso Sem Esforço).

RESULTADOS

ANÁLISE FACTORIAL DA ESCALA

Uma vez que é necessário haver correlação entre as variáveis para se poder aplicar a aná-

lise factorial, antes de proceder à mesma efectuou-se o teste KMO e o teste de Bartlett, 

que nos permitiram aferir a qualidade das correlações entre as variáveis para que pudés-

semos prosseguir com a análise factorial (27). Os valores de KMO apresentaram-se bons 

para o PIMCQ-2p tanto para o pai como para a mãe (entre 0.8 e 0.9; (27)), assim como os 

valores do teste de Bartlett pois são significativos ao nível de p < 0.001, revelando, assim, 

que existe correlação entre algumas variáveis (27). Os valores de KMO e do teste de Bartlett 

apresentam-se no quadro 1.



QUADRO 1 — Valores dos testes de Bartlett e KMO do PIMCQ-2p

ESCALA TESTE DE BARTLETT KMO

PIMCQ-2p – pai p < 0,001 0.832

PIMCQ-2p – mãe p < 0.001 0.876

Nas escalas PIMCQ-2p, tanto para o pai como para a mãe, assumiu-se que existiriam 

três factores (30). Esta suposição foi confirmada através do método de Kaiser, isto é, os 

factores apresentam valor próprio (eigenvalue) superior a 1 (27), e da percentagem total 

de variância explicada pelos três factores (53.1% para as escalas correspondentes ao pai 

e 54.6% para as escalas correspondentes à mãe – ligeiramente inferior à referida na li-

teratura, designadamente 57% para o pai e 56% para a mãe (30)); além disso verificou-se 

também a inclinação da recta do screeplot, que confirmou a retenção de três factores.

QUADRO 2 — Análise factorial da escala PIMCQ-2p.

PAI FACTORES MÃE FACTORES

item 1 2 3 item 1 2 3

CM_14 0.695 CM_14 0.689

CM_4 0.693 CM_4 0.664

CM_7 0.651 CM_7 0.600

CM_15 0.620 CM_15 0.655

CM_1 0.603 CM_1 0.669

CM_8 0.591 CM_8 0.613

CM_11 0.582 CM_11 0.516

CM_17 0.507 CM_17 0.545

CM_18 0.486 CM_18 0.603

CM_12 0.784 CM_12 0.747

CM_9 0.703 CM_9 0.736

CM_16 0.677 CM_16 0.706

CM_5 0.667 CM_5 0.712 0.581

CM_2 0.585 CM_2 0.593 0.491

CM_10 0.853 CM_10 0.766

CM_6 0.746 CM_6 0.725

CM_13 0.512 0,639 CM_13 0.475 0.744
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06CM_3 0.563 CM_3 0.542

Valor 

próprio
4.835 3.035 1.692

Valor 

próprio
3.285 5.059 1.487

Variância 

explicada
26.863 16.861 9.401

Variância 

explicada
28.103 18.252 8.261

Tal como na literatura (30), a escala PIMCQ-2p apresenta, então, três factores, num total 

de 36 itens - 18 para a escala do pai e 18 para a escala da mãe. Assim, podemos denominar 

o factor 1 como o factor Prazer na Aprendizagem (9 itens: 1, 4, 7, 11, 12, 14, 15, 17 e 18),

o factor 2 como Clima Conducente aos Erros (5 itens: 2, 5, 9, 12 e 16) e o factor 3 como

Sucesso sem Esforço (4 itens: 3, 6, 10 e 13).

Na amostra original trabalhada por Santana e colaboradores (30) verificaram-se raros 

casos de saturação cruzada. Na nossa amostra os resultados foram semelhantes, excepto 

em três itens, nomeadamente o item 13, quer na escala da mãe quer na escala do pai, que 

saturou no factor Conducente aos Erros e Sucesso Sem Esforço, tendo sido, contudo, mais 

proeminente a saturação no factor 3 – Sucesso sem Esforço. Os outros dois itens foram o 

2 e o 5, mas apenas na escala da mãe, que saturaram no factor Conducente aos Erros e no 

factor Sucesso sem Esforço, tendo sido mais proeminente no último.

Os valores obtidos através do cálculo do alfa de Cronbach revelam que a escala apre-

senta uma consistência interna boa, nomeadamente nos factores 1 e 2 de pai e mãe e 

uma consistência interna razoável para o 3º factor das duas escalas (27). Além disso pode 

verificar-se que os valores obtidos na nossa amostra são muito semelhantes ao da amos-

tra original (30). Os valores de alfa de Cronbach estão descritos no quadro 3.

QUADRO 3 — Consistência interna da escala PIMCQ-2p.

PAI FACTORES MÃE FACTORES

1 2 3 1 2 3

Alfa de Cronbach 0.828 0.812 0.785 Alfa de Cronbach 0.842 0.831 0.786

O valor de χ2/ df utiliza-se como sendo um índice de ajustamento do modelo e é sugerido 

na literatura (2) que seja inferior a 3, como é o caso do que obtemos para as nossas escalas. 

O GFI (Goodness of fitness índex) dá-nos a quantidade relativa de variância e co-variância 

explicadas pelo modelo e varia entre 0 e 1, em que o 1 corresponde a um ajustamento per-

feito e, neste caso, revela que existe um ajustamento adequado para aceitação do modelo 



na escala da mãe (valor de GFI superior a 0.9) e, no caso do pai, o modelo parece não se 

ajustar perfeitamente à matriz de co-variância, uma vez que o valor obtido é inferior a 0.9 
(6). O mesmo se verifica para os valores de CFI, que nos indica a adequabilidade do modelo 

relativamente ao modelo independente (6). Os valores de RMSEA são bastante bons, tanto 

para a escala da mãe como do pai, pois são ambos inferiores a 0.08 (0.069 para o pai e 

0.061 para a mãe), indicando que a discrepância no ajustamento entre as matrizes estima-

das e as observadas é pouca e, por isso, o modelo apresenta alguma qualidade (6, 7). Com-

parativamente aos resultados obtidos com a amostra original, os nossos dados são um 

pouco mais fracos no que respeita à escala do pai, no entanto são bastante semelhantes 

para a escala da mãe, o que significa que a escala do pai necessita de ser mais trabalhada 

e aplicada a amostras maiores. Os valores dos índices de bondade do ajustamento global 

podem ser consultados no quadro 4.

QUADRO 4 — Valores dos índices de bondade do ajustamento global para o PIMCQ-2p.

χ2/ df GFI CFI RMSEA

PIMCQ-2p – pai 2.427 0.896 0.897 0.069

PIMCQ-2p – mãe 2.090 0.904 0.923 0.061

COMPARAÇÃO DO CLIMA MOTIVACIONAL INDUZIDO POR PAI E MÃE

Os valores de skewness e kurtosis estão situados no intervalo entre – 1 e 1, o que significa 

que existe uma distribuição normal dos dados (4).

As diferenças das médias do clima motivacional induzido por pai e mãe são muito ténues. 

Ambos induzem um clima maioritariamente orientado para a tarefa, que se verifica pelo 

valor da média do factor Prazer na Aprendizagem (mãe = 4.21 e pai = 4.28), que se encon-

tra muito perto do máximo (5). Ao analisarmos o intervalo de confiança podemos afirmar 

que temos 95% de confiança que a média do Prazer na Aprendizagem induzido pela mãe 

se situa entre 4.13 e 4.29 e a do pai se situa entre 4.21 e 4.35. O clima motivacional orien-

tado para o ego é visto através da análise das médias do Clima Conducente aos Erros e do 

Sucesso sem Esforço que, em ambos os casos, é inferior ao valor intermédio da escala (3), 

o que indica que, tanto pai como mãe, dão pouca ênfase a este tipo de clima motivacional.

Em todos os factores, tanto para pai como mãe, os valores do desvio padrão são baixos, o

que indica que existe pouca variabilidade entre os valores da média (10).
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06QUADRO 5 — Média, mediana, desvio padrão, intervalo de confiança e valores de 
skewness e kurtosis do clima motivacional induzido por pai e mãe.

FACTOR MÉDIA DESVIO PADRÃO IC (95%) SKEWNESS KURTOSIS

PApai 4.28 0.61 4.21 - 4.35 - 0.977 0.733

PAmãe 4.21 0.67 4.13 - 4.29 - 0.834 0.094

CEpai 2.50 1.00 2.38 - 2.61 0.152 - 0.939

CEmãe 2.41 1.05 2.30 - 2.53 0.269 - 0.915

SSEpai 2.41 1.07 2.29 - 2.53 0.415 - 0.781

SSEmãe 2.45 1.09 2.32 - 2.57 0.418 - 0.708

COMPARAÇÃO DO CLIMA MOTIVACIONAL INDUZIDO POR PAI E MÃE 

MEDIANTE A PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO POR PARTE DO ATLETA

Analisando inicialmente o teste de Levene realizado aquando do teste t, apenas no factor 

Clima Conducente aos Erros induzido pelo pai se verificou homogeneidade de variâncias 

(p = 0.005; (10)). Todavia, após análise dos valores do teste t, nomeadamente do valor de p 

com correcção de Bonferroni (assumindo um valor de p estatisticamente significativo ao 

nível de p = 0.008), verifica-se que não existem diferenças significativas em nenhum factor 

do clima motivacional induzido pelos pais quando se comparam os pais dos atletas que 

participam em competição e dos que não participam. Mesmo analisando a diferença entre 

as médias pode verificar-se que são valores muito baixos, assim como os valores de t.

QUADRO 6 — Teste t — Comparação entre o clima motivacional induzido por pai e 
mãe em função da participação em competição.

 TESTE DE LEVENE PARA 
IGUALDADE DE VARIÂNCIAS t p

DIFERENÇA 
ENTRE MÉDIAS

D.P. IC (95%)

F p

PAmãe 0.251 0.616 1.575 0.116 0.123 0.783 0.031-0.278

PApai 0.387 0.534 0.690 0.491 0.049 0.071 0.091-0.188

CEmãe 0.611 0.435 1.716 0.087 0.209 0.122 0.031-0.448

CEpai 7.876 0.005 0.430 0.667 0.051 0.119 0.184-0.286

SSEmãe 0.138 0.711 1.521 0.129 0.193 0.127 0.057-0.444

SSEpai 2.525 0.113 1.661 0.098 0.207 0.125 0.038-0.453



ANÁLISE DO EFEITO DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

NO CLIMA MOTIVACIONAL INDUZIDO POR PAI E MÃE

Após realização de uma MANOVA para avaliar os efeitos das variáveis independentes no 

clima motivacional induzido pelos pais, verificou-se que o Tempo de Prática tem um efeito 

significativo no Clima Conducente aos Erros induzido pela mãe (CEmãe; p = 0.020), com poder 

de certeza de 64.2%, explicando, contudo, apenas 1.9% da sua variância. Produz ainda efeito 

no Clima Conducente aos Erros induzido pelo pai (CEpai; p = 0.012) e no Sucesso sem Esforço 

induzido pela mãe (SSEmãe; p = 0.055), com poder de certeza de 71.2% e 48.4% para erro tipo 

I de 0.05, respectivamente, e explicando 2.2% da variância do Clima Conducente aos Erros 

induzido pelo pai e apenas 1.3% do Sucesso sem Esforço induzido pela mãe.

O Número de Reprovações tem um efeito no Prazer na Aprendizagem induzido pelo pai 

(PApai; p = 0.023) e explica 1.8% da sua variância, com um poder de certeza de 62.3%. 

Quanto à Posição Desejada, pode verificar-se que esta influencia o Prazer na Aprendiza-

gem induzido pela mãe (PAmãe; p = 0.002), explicando 3.3% da sua variância, com poder de 

certeza de 87.3%, e também o Prazer na Aprendizagem induzido pelo pai (PApai; p = 0.003) 

com poder de certeza de 85.4%, explicando, no entanto, apenas 3.1% da sua variância.

A última das variáveis independentes a demonstrar influências nas variáveis dependentes 

é o Ano Escolar, que se verifica no Prazer na Aprendizagem induzido pelo pai (p = 0.029), 

explicando 2,5% da sua variância, com um poder de certeza de 66,3% para erro tipo I de 0.05.

A combinação das variáveis competição, ano e reprovação escolar demonstrou provocar 

efeito no Sucesso Sem Esforço induzido pelo pai (SSEpai; p = 0.049) com poder de certeza de 

50.5% e 1.4% da variância explicada. A combinação das variáveis Competição e Reprovação 

Escolar influencia o Prazer na Aprendizagem induzido pelo pai (p = 0.027), explicando apenas 

1.7% da sua variância com poder de certeza de 60.3%. Finalmente, verificou-se que a combina-

ção das variáveis Competição e Ano Escolar tem influência no Sucesso Sem Esforço induzido 

pelo pai (p = 0.046) com poder de certeza de 51.6% e explica apenas 1.4% da sua variância.

QUADRO 7 — MANOVA: Efeito das variáveis independentes no clima motivacional 
induzido pelos pais.

VARIÁVEL INDEPENDENTE
VARIÁVEIS 

DEPENDENTES
p η2 PODER 

OBSERVADO

Nº de reprovações escolares PApai 0.023 0.018 0.623

Ano escolar PApai 0.029 0.025 0.663

Tempo de prática

SSEmãe 0.055 0.013 0.484

CEpai 0.012 0.022 0.712

CEmãe 0.020 0.019 0.642

Posição desejada
PAmãe 0.002 0.033 0.873

PApai 0.003 0.031 0.854
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06Competição e reprovação escolar PApai 0.027 0.017 0.603

Competição, ano e reprovação 

escolar
SSEpai 0.049 0.014 0.505

Competição e ano escolar SSEpai 0.046 0.014 0.516

No quadro 8 temos os resultados da regressão linear que pretendia conhecer os efeitos 

das variáveis independentes no Clima Motivacional induzido pelos pais.

QUADRO 8 — Regressão linear: Sentido do efeito das variáveis independentes no 
clima motivacional induzido pelos pais.

VARIÁVEIS 
DEPENDENTES

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES

p η2 PODER  OBSERVADO

PAmãe

Ano escolar 0.038 0.001 - 0,196 (p < 0.001)

Ano escolar

Posição desejada
0.107 0.000

- 0.183 (p < 0.001)

0.323 (p < 0.001)

PApai

Posição desejada 0.040 0.001 0.327 (p < 0.001)

Posição desejada

Número de reprovações
0.074 0.001

0.313 (p < 0.001)

- 0.217 (p < 0.001)

Posição desejada

Número de reprovações

Ano escolar

0.098 0.001

0.297 (p < 0.001)

- 0.188 (p = 0.005)

- 0.144 (p = 0.005)

CEmãe

Número de reprovações 0.042 0.001 0.419 (p < 0.001)

Número de reprovações

Tempo de prática
0.055 0.001

0.426 (p < 0.001)

- 0.166 (p = 0.050)

CEpai

Número de reprovações 0.025 0.006 0.308 (p = 0.006)

Número de reprovações

Tempo de prática
0.042 0.002

0.316 (p = 0.005)

- 0.189 (p = 0.021)

SSEmãe

Número de reprovações 0.026 0.005 0.343 (p = 0.005)

Número de reprovações

Ano escolar
0.062 0.000

0.409 (p < 0.001)

- 0.315 (p < 0.001)

SSEpai

Número de reprovações 0.027 0.004 0.344 (p = 0.004)

Número de reprovações

Ano escolar
0.064 0.000

0.409 (p < 0.001)

- 0.311 (p < 0.001)



Para o Prazer na Aprendizagem induzido pela mãe (PAmãe) verificou-se que apenas o Ano 

Escolar e a Posição Desejada foram capazes de explicar alguma variância, nomeadamente 

3.8% explicada pelo Ano Escolar e 10.7% explicada por este conjuntamente com a Posição 

Desejada. É possível ver também que o PAmãe é maior se o atleta jogar na posição desejada 

(β = 0.329; p = 0.001) e é menor à medida que o atleta progride no ano escolar que fre-

quenta (β = -0.183; p = 0.001). Quanto ao Prazer na Aprendizagem induzido pelo pai (PApai), 

verificou-se que a Posição Desejada explica 4% da sua variância, a Posição Desejada e 

o Número de Reprovações explicam 7.4% e quando se acrescenta o Ano Escolar obtém-

-se uma percentagem de variância explicada de 9.8%. Tal como no caso do PAmãe, o PApai,

aumenta se o atleta jogar na posição preferida (β = 0.297; p = 0.001) e diminui à medida

que o atleta frequenta um ano escolar mais avançado (β = -0.144; p = 0.005); além disso,

verifica-se também uma diminuição do PApai sempre que aumenta o número de reprova-

ções (β = -0.188; p = 0.005).

O Clima Conducente aos Erros induzido pela mãe (CEmãe) é explicado em 4.2% pelo Nú-

mero de Reprovações, enquanto o Clima Conducente aos Erros induzido pelo pai (CEpai) é 

apenas explicado em 2.5% pela mesma variável. Quando juntamos o Número de Repro-

vações e o Tempo de Prática da modalidade, obtemos explicação de 5.5% do CEmãe e 4.2% 

do CEpai. Tanto o CEmãe como o CEpai aumentam sempre que há mais reprovações (CEmãe: 

β = 0.426, p = 0.000; CEpai: β = 0.316, p = 0.005) e são menores quando o atleta pratica 

a modalidade há menos tempo (CEmãe: β = -0.166, p = 0.050; CEpai: β = -0.189, p = 0.021).

Verificou-se ainda que o Número de Reprovações escolares dos atletas explica 2.6% do 

Sucesso Sem Esforço induzido pela mãe (SSEmãe) e 2.7% do Sucesso Sem Esforço induzi-

do pelo pai (SSEpai). Por sua vez, quando o Número de Reprovações e o Ano Escolar são 

conjugados explicam 6.2% do SSEmãe e 6.4% do SSEpai. Tanto o SSEmãe como o SSEpai são 

maiores quando existem mais reprovações (SSEmãe: β = 0.409, p = 0.001; SSEpai: β = 0.409, 

p = 0.001) e são menores à medida que o atleta frequenta um ano escolar mais avançado 

(SSEmãe: β = -0.315, p = 0.001; SSEpai: β = -0.311, p = 0.001).

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

O PIMCQ-2p (mãe e pai) demonstrou resultados satisfatórios de consistência interna e 

apresentou três factores, tal como a escala original validada por Santana e colaboradores 
(30), dos quais dois se referiam ao clima motivacional de resultado (sucesso sem esforço 

– 4 itens – e clima conducente aos erros – 5 itens) e um correspondia ao clima motiva-

cional de mestria (prazer na aprendizagem – 9 itens). O PIMCQ-2p, apesar de válido, é

uma escala que necessita de ser mais trabalhada, sobretudo a do pai, devido aos valores

de ajustamento global da escala encontrados na análise factorial confirmatória. Será ne-

cessário proceder a uma investigação complementar, preferencialmente com uma amos-
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06tra de maior dimensão, para efectuar novamente análise factorial confirmatória uma vez 

que encontramos problemas num dos itens da escala, nomeadamente no item número 13 

(“pensa que eu devo conseguir alcançar muita coisa com pouco esforço”) que saturou no 

factor Sucesso sem Esforço e no factor Clima Conducente aos Erros, tendo sido incluído no 

primeiro, apesar de, para a escala do pai, o valor de saturação ter uma diferença apenas de 

0.127 (0.639 no Clima Conducente aos Erros e 0.512 no Sucesso Sem Esforço).

Apesar de considerarmos que a escala utilizada apresentou valores razoáveis de con-

sistência interna e de ser adequada para medirmos o que se pretendia, em pesquisas 

posteriores aconselha-se a utilização complementar de outras escalas. É importante uti-

lizar uma escala complementar que permita retirar informação relativa às orientações 

motivacionais da amostra, uma vez que o clima motivacional induzido pelos pais não 

condiciona na totalidade a orientação motivacional do atleta; para isso poder-se-á uti-

lizar a versão portuguesa do Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQp) 

validada por Fernandes e Vasconcelos-Raposo (11), que é constituído por 12 afirmações 

que serão respondidas numa escala de likert (1 a 5), e que permite aferir a orientação 

motivacional dos atletas (ego ou tarefa).

Verificou-se que não existem diferenças significativas entre o clima motivacional induzi-

do por pai e mãe, e que ambos induzem um clima maioritariamente orientado para a tarefa. 

Ainda relativamente às diferenças entre pai e mãe podemos ver na análise de resultados 

que estes não diferem no clima motivacional que induzem, quer os seus filhos participem 

ou não em competição. Estes resultados diferem de estudos realizados anteriormente por 

outros autores (16, 23), que afirmam haver diferenças da influência parental entre pai e mãe.

Após comparação dos nossos resultados com a literatura, e uma vez que os atletas da 

nossa amostra percebem um clima motivacional induzido pelos pais maioritariamente de 

mestria, podemos inferir que a nossa amostra, provavelmente, tem altos níveis de motiva-

ção intrínseca para a modalidade (26), apresenta respostas positivas ao desporto, bem-estar 

e persistência (21, 22, 24, 31, 33, 39), divertimento, satisfação e afecto positivo (24, 33), compromisso 

e respeito pelas regras (22), melhoria de performance (3) e maior percepção de competência 
(33, 39). Porém, estas assunções não podem ser vistas como irrefutáveis, uma vez que estes 

aspectos não foram avaliados neste estudo. Em investigações posteriores aconselha-se 

a utilização de instrumentos que possam avaliar estas variáveis para confirmar efectiva-

mente estes pressupostos.

Apesar de não termos aferido as orientações motivacionais dos nossos atletas, que é, 

aliás, uma das maiores limitações do estudo, tendo por base o clima motivacional induzido 

pelos pais, podemos prever que a orientação motivacional dos atletas seja para a tarefa (34).

A variável independente que mais efeito provoca no clima motivacional induzido pe-

los pais é a posição a que jogam, havendo diferenças quando esta é a posição desejada. 

Verificou-se que pai e mãe induzem um clima motivacional que enfatiza o prazer na 



aprendizagem, de forma mais acentuada, se o atleta jogar na posição desejada. Ainda 

não foram realizados estudos onde contemplassem esta variável, daí não podermos 

comparar os nossos resultados com a literatura.

O número de reprovações escolares, assim como o ano escolar que o atleta frequenta, 

provocam efeito no clima motivacional. À medida que o atleta progride no seu percurso 

escolar, ou seja, frequenta um ano escolar mais elevado, o clima motivacional de prazer 

na aprendizagem começa a ser menos enfatizado pelos pais, em detrimento do clima mo-

tivacional de resultado (conducente aos erros e sucesso sem esforço). Ainda no domínio 

escolar, verificou-se que, apenas o pai, começa a diminuir a indução de um clima motiva-

cional de prazer na aprendizagem quando o número de reprovações começa a aumentar. 

No entanto, no que respeita ao clima motivacional de resultado, verifica-se que tanto mãe 

como pai induzem um clima motivacional de resultado (conducente aos erros e sucesso 

sem esforço) quando há reprovações escolares. Gomes e Zão (14) afirmam que existe maior 

apoio parental nos atletas sem reprovações escolares, tal como no presente estudo, onde 

se verifica diminuição do clima motivacional de mestria e aumento do clima motivacional 

de resultado à medida que o número de reprovações aumenta.

Podemos verificar que existem diferenças no clima motivacional induzido pelos pais me-

diante o tempo de prática da modalidade dos jovens. Verificou-se que os pais de atletas que 

praticam a modalidade há menos tempo não enfatizam um clima motivacional conducente 

aos erros. Quanto à frequência da prática, isto é, ao número de treinos semanais, não obti-

vemos resultados estatisticamente significativos, o que nos leva a crer que não existe uma 

relação entre esta variável e o clima motivacional induzido pelos pais.

As principais conclusões da presente investigação são as seguintes:

- O PIMCQ-2p é uma escala válida para estudar o clima motivacional induzido pelos pais

e apresenta valores de consistência interna bons. Contudo, os valores dos índices de bon-

dade do ajustamento global indicam que a escala do pai terá de ser mais trabalhada e es-

tudada em amostras maiores, pois os valores apresentados estão ainda bastante distantes 

de um ajustamento perfeito;

— Não há diferenças significativas no clima motivacional induzido pelo pai e pela mãe;

— Os pais de atletas que jogam na posição desejada induzem um clima motivacional 

de mestria;

— Os pais induzem um clima motivacional de mestria nos atletas que praticam a moda-

lidade há menos tempo;

— O clima motivacional de mestria induzido pelos pais é menor em atletas que frequen-

tam um ano escolar mais avançado;

— Quanto maior é o número de reprovações do atleta menor é o clima motivacional de 

mestria induzido pelo pai;
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— Não há diferenças significativas entre o clima motivacional induzido pelos pais de atle-

tas que competem e pelos que não competem;

— Não há diferenças significativas no clima motivacional induzido pelos pais em função 

da posição ocupada no campo pelo atleta.

06
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RESUMO

O desporto adaptado deve ser assumido como um modelo cultural total que respeita as 

limitações dos seus intervenientes. Ser adaptado não significa estar reduzido de importân-

cia sociológica ou desportiva. Antes pelo contrário, a adaptação visa somente respeitar as 

limitações óbvias de cada tipo de deficiência mas permitir a excelência desportiva através 

da realização das máximas performances. O desporto adaptado, tal como todo o desporto, 

deve ser analisado numa perspetiva de grau ou nível de desenvolvimento.

Uma criança que nasce com ou adquire algum tipo de handicap ou condicionamento 

psico-motor deve chegar ao desporto adaptado pela via pedagógica e do desenvolvimento 

físico-desportivo. No entanto, quanto a pulsão pela excelência a toca, ou nasce com ela, 

deve-lhe ser permitido desenvolver a dimensão das suas capacidades enquadrando níveis 

de treino e de competição que lhe permitam ter no desporto uma forma elevada de reali-

zação desportiva e humana. 

A este nível, ganhar uma maratona em cadeira de rodas ou a correr tem a mesma impor-

tância desportiva e humana. Urge assumir isso como desiderato social.

https://doi.org/10.5628/rpcd.12.03.128
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Which values should guide it?

ABSTRACT

The adapted sport should be taken as a total cultural model that res-

pects the limitations of its stakeholders. When the sport is adapted does 

not mean being reduced in sociological or sportive importance. Rather, 

the adaptation is intended only to meet the obvious limitations of each 

type of impairment but allow sporting excellence by taking the maxi-

mum performances. The adapted sport as the sport as an all, should be 

analyzed from a perspective of the degree or level of development.

A child who is born with or acquires some kind of handicap or psycho-

-motor conditioning must reach the adapted sport via educational and

physical development. However, as the drive for excellence touches him

or her, conditions must be created to permit their fully development res-

pecting the level of their maximal capabilities. Then, training and com-

petition frameworks must be create to enable them to take the sport a

higher form of sporting achievement and human realization.

At this level, winning a marathon in a wheelchair or running has the 

same sportive and human importance. Urge take it as social desideratum.

KEY WORDS: 

Adapted sport. Values.
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O DESPORTO ADAPTADO…

O desporto adaptado em Portugal, além de ser atravessado pelos estigmas que caracteri-

zam o desporto em geral, e que são o reflexo da forma como a sociedade valoriza a prática 

desportiva, ainda arrosta uma série de condicionantes que lhe são próprias e que são a 

base das múltiplas indefinições que o caracterizam.

Antes de tentarmos perspetivar a validação social e axiológica do desporto adaptado, va-

mos fazer uma viagem ao âmago desse fenómeno social cada vez mais pregnante que é o 

desporto sensu latu, com a preocupação de vislumbrar os contornos que lhe dão significado.

Qual é o sentido último do desporto? É a competição.

A competição é consubstancial à vida e por consequência ao homem. Emerge da própria 

biologia e atravessa, indelével, todas as dimensões da realidade física e mental do homem.

A competição põe em jogo as capacidades adaptativas do ser. A vida arrisca. Quando não 

arrisca estagna e fenece. A evolução filogenética das espécies consubstancia a resposta 

aos problemas colocados pelo envolvimento. Para haver evolução é necessário existir luta, 

competição e por vezes cooperação. Por isso o desporto é uma metáfora perfeita da vida 

pois pressupõe, em ciclos subsequentes ou isocrónicos, o âgon e a cooperação.

O desporto é, em grau superlativo, um sistema de realização de competências motoras 

de acordo com padrões e critérios de avaliação. O grau de validação do êxito desportivo va-

ria em função do nível de competência motriz. Para uns, ganhar-se a si próprio ou ao amigo 

já é suficiente. Outros, os atletas de elite, pretendem voar mais alto e só têm o céu como 

limite – ser campeão do mundo ou vencedor dos jogos olímpicos. Os padrões e critérios de 

validação da atividade poderão ser os mesmos em termos ontológicos mas, diferindo em 

grau, induzem efeitos radicalmente diferentes em termos sociológicos. 

A dimensão absoluta do feito desportivo acompanha a par e passo o desporto adaptado. 

A essência primordial da gesta desportiva é o feito absoluto. Ser o melhor. A procura do 

êxito absoluto, para quase todos, consubstancia a procura do "santo graal", perdido em 

terras de sonho e mistério. 

A meta utópica de realização desportiva individual é ser campeão olímpico ou do mun-

do. Num outro plano conseguir o recorde mundial. Estes desideratos estão cometidos 

a muito poucos. E o ser normal sem genes de campeão, não terá direito também à sua 

procura de excelência?

Sem dúvida que sim. Níveis menores de realização desportiva podem funcionar como 

catalisadores de realização individual e promotores de auto-estima, tanto ou mais efi-

cazmente que títulos mundiais ou olímpicos. Nesse caso, a atitude perante a prática 

desportiva terá de descentrar-se do êxito absoluto e fixar-se na validação ontológica 

que começa no Ser individual e nele termina. O meu êxito desportivo é algo que só a mim 

diz respeito pois só eu sei quais as metas que me propus atingir e como determinaram o 

grau do meu empenhamento.
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07Quando o desporto não é alienação mas sim cultura, a consciência dos limites é ponto 

de partida para a erradicação de frustrações e angústias, funcionando o desporto como 

mais um meio que dispomos para ganhar vida, para ser vida, para nos encontrarmos mais 

a nós na emulação recorrente com os outros, nunca esquecendo o desiderato final de toda 

a competição desportiva – ganhar.

A partir daí as metas são mais difíceis de atingir porque não existem benesses materiais 

como recompensa mas única e simplesmente a saga heróica do homem em viver mais e 

mais intensamente a vida. A procura do desiderato de ir mais longe. Nessa procura, rara-

mente as benesses materiais são recompensa suficiente.   

Para isso o desporto tem de ser assumido de forma diferente. Não mais poderá ser conside-

rado como atividade marginal, catártica, marcada pelo estigma da competição exacerbada e 

desumanizante. A competição desportiva, para exprimir toda a sua força humanística, deve res-

peitar no homem as suas particularidades, dirigidas à consecução do mais elevado rendimento.

Portador de uma vocação estética e ética que ultrapassa largamente o domínio físico onde 

se exprime, o desporto deverá assegurar, pelo equilíbrio da personalidade e a formação do 

carácter, a defesa do humano numa civilização cada vez mais mecanizada. Meio ideal de 

lazer e cultura, o desporto terá de ser a tábua de salvação das gerações vindouras para as 

quais o trabalho físico será imagem difusa, perdida nas poeiras dos relatos históricos.

Por isso, o desporto como cultura está impregnado de sentido político e, como política, deve 

visar melhorar a vida da pólis e não lançar sobre esta nuvens da desagregação ou segregação. 

Logo após a revolução de Abril, alguns pseudo-intelectuais davam o apagamento e even-

tual destruição do futebol profissional português como facto irreversível, em virtude de 

ser uma fonte de alienação e de desvio do homem revolucionário no seu afã de porfiar 

pelos “amanhãs que cantassem”. Não viam esses pensadores, na sua ligeireza analítica, 

impregnada pelos fumos passageiros da vulgata marxista, que não era o futebol que esta-

va alienado mas sim a própria sociedade. Numa sociedade livre, plural e democrática não 

há desporto alienado. Numa sociedade aberta livre e democrática o desporto é uma forma, 

culturalmente elevada, de abrir horizontes.

Qual o horizonte que nos deve servir como utopia? Encontrar formas, cada vez mais 

humanas, de Ser (no sentido mais profundamente ontológico) numa sociedade marcada 

por focos imensos de desagregação. Uma das vias mais privilegiadas para elevar o Ser, nas 

múltiplas expressões que o caracterizam, pode ser a via desportiva.

O desporto pode ser um campo único de encontro humano numa atmosfera de convivia-

lidade em que a festa, o humor, o riso, o aplauso, o grito e a alegria sejam formas sociali-

zantes e eticamente aceitáveis de sermos mais felizes.

Podemos competir como processo de elevação pessoal e social, aceitando como natural 

a emergência da hierarquização de valores. O que é de condenar não é a competição mas 

o que ela acarreta de sonegação de afirmação ontológica para o vencido, muito por culpa



dos mass media que somente valorizam o triunfo, não cuidando de saber que existem se-

gundos lugares com maior valia social, ética e desportiva, que muitas vitórias.

Uma competição ética e socialmente aceitável deve ter como pano de fundo relacional 

a gratidão: 

— Agradeço-te adversário porque me permitiste competir, e ao ganhar-te afirmar a exce-

lência da minha arte; por isso não sou mais do que tu, nem te ganho vantagem ontológica; 

neste momento fui melhor, amanhã posso ser eu a perder, e da mesma forma que hoje não 

te retiro dignidade humana amanhã acontecerá o mesmo contigo.

É esta a dimensão que pretendemos para o desporto adaptado que deve ser assumido 

ab initio sem sofismas.

De posse dos instrumentos conceptuais que validem uma prática desportiva correcta, 

importa agora tentar elaborar a práxis do desporto adaptado que pretendemos.

O desporto adaptado antes de tudo é desporto, procura de vitória, aspiração de excelência. 

Reconhecemos o pouco empenhamento social de transformar o desporto adaptado em 

fenómeno de massas plenamente mediatizado e campo fértil para todos os aproveitamen-

tos económicos. O desporto de alta competição é um catalisador excelente de publicidade; 

o desporto adaptado de alta competição também o pode e deve ser. O desporto de alta

competição pode existir em várias dimensões absolutas. Daí o êxito das competições para

veteranos. Tomemos como exemplo o corredor indiano Fauja Singh, atleta excecional que

desafiou todos os conceitos de limite. Aos 94 anos completou a maratona de Londres em

5:40. Seis anos mais tarde, tornou-se o primeiro centenário a cumprir a prova mais míti-

ca do calendário desportivo internacional, finalizando a maratona de Toronto em 8:11:06.

Este atleta, paralelamente aos grandes campeões absolutos, é subsidiado pela Adidas e

um dos seus ex-libris desportivos ao lado de David Beckham e Muhammad Ali.

Maratona prova iniciática com muito de mítico e algo de religioso. Provação física como 

elemento de elevação espiritual considerada por alguns como “a prova maldita”. Há muitos 

anos atrás, o Prof. Moniz Pereira, “pai” do primeiro campeão olímpico português na mara-

tona, proclamava que devido às excessivas e perigosas exigências de ordem fisiológica “a 

maratona não devia existir”. Esta prova é, hoje em dia, um meio excecional de procura de 

realização e excelência para muitos desportistas portadores de deficiência.

Nenhuma competição desportiva tem a força mítica, histórica e humana da corrida da 

maratona. Cumpri-la, é o Eldorado funcional de muito corredor, qualquer que seja o seu ní-

vel performativo. Ganhá-la, é o encontro com o Santo Graal, só acessível aos eleitos, sejam 

estes atletas normais ou especiais. 

Tal como para Fauja Singh, o absoluto para cada atleta com deficiência releva da 

sua especificidade motora, anatómica, funcional. Para todos, a procura de excelência 

justifica a dor das cargas, a frugalidade das dietas, o controlo dos descansos, a perda 

de outras realizações. 
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07Na Maratona de Londres de 2010, o canadiano Josh Cassidy, em cadeira de rodas, corta 

a meta em 1:37:01 enquanto correndo, o etíope Tsegaye Kebede, cumpriu a mesma distân-

cia em 2:05:19. Ambos mereceram subir às altas montanhas e olhar as águias nos olhos 

como fez Zaratustra. Ambos foram excelentes. Ambos competiram e ganharam. Ambos 

mereceram reconhecimento social. Ambos mereceram prebendas. Ambos mereceram ver 

o seu feito proclamado pelos arautos olímpicos. Ambos ganharam o direito a estátua na 

cidade. Em ambas as cabeças devem luzir os ramos de oliveira. 

Só assim concebemos o desporto adaptado, competindo com o dito normal na importân-

cia social, na força desportiva, no respeito político. 

Por isso, urge denunciar que não existe desporto adaptado em Portugal, mas sim uma 

prática desportiva circunstancial, mais ou menos enquadrada, visando uma participação 

competitiva esporádica. Esta prática não é o resultado dum empenhamento contínuo, sis-

temático e exclusivo, que mobilize toda a sociedade numa perspectiva de procura da ex-

celência. No desporto adaptado deve haver discriminação positiva. Os melhores devem 

receber apoios e subsídios eficientes para realizarem o nível das suas potencialidades. Os 

medíocres e suficientes devem ser enquadrados numa perspectiva de lazer com os apoios 

inerentes ao desporto de massas. Não podemos desvirtuar a essência do desporto de alta 

competição – criar qualidade, produzir excecionalidade. 

Por isso, urge fazer a segunda denúncia: não existem condições físicas e materiais para 

existir desporto adaptado de elevada qualidade. 

Por muitas boas vontades que se encontram espalhadas um pouco por todo o lado, nunca se 

elaborou um plano nacional de adaptação e apetrechamento das instalações desportivas que 

desse resposta às exigências específicas do desporto adaptado. Não se adaptam as condições 

aos desportistas, são os desportistas que se adaptam àquilo que não foi feito para eles.

Por outro lado, continua-se a considerar o desporto adaptado como terapêutica, como 

factor de integração social, numa perspectiva reducionista que urge ultrapassar. O despor-

to adaptado que nos sensibiliza é menos aquele dos atletas todos juntos a cortar a meta e 

mais aquele que permite evidenciar o sangue, suor e lágrimas do esforço desmedido. Esse 

é o desporto adaptado em que acreditamos, pois é essa a dimensão em que acredito no 

desporto dito normal. Já dizia Schopenhaeur que o sofrimento é o animal que nos trans-

porta mais rapidamente à perfeição. É esse imperativo ético que se deve constituir como 

pano de fundo de todo o desporto, a fortiori, do desporto adaptado.

Assim, não se pode dar ao desporto adaptado tempos residuais de treino e competição. 

As mais elevadas performances só são conseguidas com treino estenuante e competição 

exigente. Por isso, é forçoso discriminar lazer e competição, dando à competição a digni-

dade social que merece já que só diz respeito a um escol de eleitos.

Urge desenvolver uma cultura desportiva específica do desporto adaptado, criando no-

vos nexos a partir da compreensão dos limites funcionais de cada atleta. 



O desporto adaptado não pode ser visto como mera exercitação para melhoria de fun-

cionalidades; deve ser considerado como um modelo cultural cada vez mais aprofundado 

e que releva da especificidade de cada grupo social.

Os Jogos Paralímpicos demonstram, pela sua expressão multitudinária, que cada vez 

mais o mundo valoriza a dimensão ética e estética do desporto adaptado. Mas atenção, os 

Jogos Paralímpicos não devem ser valorizados como modelo de humanismo piegas e re-

dutor. São momentos de elevação da espécie humana na procura da excelência desportiva, 

daí emergindo o mais são humanismo que releva da capacidade do homem se ultrapassar, 

de acrescentar novos horizontes aos seus limites. Apesar de reduzido na sua dimensão 

física, o homo desportivus paralímpico alcandora-se aos patamares da transcendência 

através da competição desportiva. Só assim vale este desporto, como competição dura e 

pura e não convívio de mediocridades. 

Só existirá desporto adaptado quando o adaptado for a mera circunstância e o desporto 

for o terreno fértil de transcendências. Para isso, os responsáveis políticos devem elaborar 

uma nova carta de direitos do atleta com deficiência, que outorgue direitos mas também 

obrigações, pois o investimento no desporto adaptado deve privilegiar a procura dos cam-

peões e por arrasto levar tudo e todos atrás de si. O desporto adaptado de excelência deve 

ser o catalisador de todas as outras expressões desportivas. Só é desporto quando há 

competição; só compete quem quer ganhar; só ganha quem treina e se esforça; são esses 

que merecem ser apoiados de forma especial. Os outros, os atletas normais do desporto 

adaptado que se contentem em fazer o desporto suficiente para serem felizes e que te-

nham condições para isso. Esse desporto massificado é importante, mas o desporto em 

que acreditamos e que mexe com os cordelinhos das nossas mais profundas emoções, é 

aquele que nos permite ver um jovem com uma só perna, a saltar mais que o melhor por-

tuguês com as duas pernas.
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