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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 
System (SI units). — Use only 
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nota editorial

Acerca do regime fundacional 

da U. Porto.

senhor reitor da U. porto:

ao desfolhar o jornal público, do passado dia 10, deparou-se-me, a páginas 14, um título 

deveras sugestivo: Universidades recusam fim do modelo das fundações.

a leitura do texto deu-me a conhecer que a U. porto é uma das duas Universidades em 

causa, às quais se soma o isCte. e permitiu-me também aceder a afirmações atribuídas 

ao senhor reitor.

em face disto não posso deixar de formular as seguintes considerações:

Primeiro:

a U. porto foi ouvida, quando o senhor reitor decidiu instituir o regime fundacional. na al-

tura o senhor reitor convocou um plenário para aquilatar a sensibilidade da Universidade, 

realizado no salão nobre da reitoria; nele estiveram presentes os diversos órgãos (assem-

bleias de representantes e Conselhos diretivos, Científicos e pedagógicos) dirigentes das 

Faculdades. A esmagadora maioria dos presentes pronunciou-se contra a adoção do 

regime fundacional. no entanto o senhor reitor, como é seu timbre, passou por cima da 

opinião recolhida e levou a ‘ideia’ avante, quiçá movido pela grandeza de uma missão cuja 

compreensão não está ao alcance da generalidade dos académicos, nos quais me incluo.

desde que o governo tornou pública a intenção de pôr termo a algumas fundações, a 

U. porto (enquanto comunidade alargada e plural) não foi convidada pelo senhor reitor a

expressar-se sobre o assunto. assim parece-me manifestamente excessivo afirmar que

eJorge olímpio bento 1
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Diretor 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revista Portuguesa  
de ciências do Desporto

reproduz-se aqui, na íntegra, o 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a U. Porto recusa o fim do modelo fundacional. a não ser que o senhor reitor entenda que 

V. exa e o Conselho Geral são a U. porto; os restantes sujeitos não passam de um adereço 

perfeitamente dispensável e ou descartável.

Segundo:

deveras interessante é esta passagem do texto: “o modelo deve funcionar em fase experi-

mental de cinco anos” e ainda só decorreram três anos, recordou o reitor da Universidade 

do porto (Up), José marques dos santos, citado pela agência lusa. “só depois desse perí-

odo é que deverá ser feita uma avaliação, sustentou o mesmo responsável”.

não consta que o senhor reitor use qualquer heterónimo ou que tenha um sósia. por 

isso é legítimo perguntar: a pessoa que se apresentou na reunião do CrUp, efetuada na 

Covilhã, não é a que atua como reitor na U. porto? 

Com efeito o senhor reitor prepara-se para alterar os estatutos da U. porto, que foram 

elaborados há apenas três anos (!!!), somente para tentar arranjar um quadro legal para as 

alterações do modelo orgânico que tenta impor a todo o custo. enfim, bem prega Frei tomás!

na boca do senhor reitor é também colocada a afirmação de que o regime fundacional 

tem sido “muito útil”, garantindo uma maior autonomia e capacidade de desburocratização 

das instituições. 

 o senhor reitor disse isto? tem bases para fundamentar esta posição? mais, o senhor 

reitor acha mesmo que tem tido uma prática de desburocratização da U. porto? 

as perguntas deixam claro que temos entendimentos distintos e vemos realidades dife-

rentes. as acusações que faz ao governo, por criar entraves burocráticos, aplicam-se intei-

ramente à desmedida teia de burocracia que o senhor reitor tem implantado na U. porto, a 

partir da tão benfazeja metamorfose fundacional e do tão enaltecido rJies!

mais, segundo a peça jornalística, os reitores consideram que o regime fundacional tem 

“revelado “sucesso”, (…) apontando a melhoria dos indicadores internacionais das três uni-

versidades”. se isto foi dito assim, então o regime em causa é o da demagogia e da falta de 

seriedade, dada a ausência de qualquer nexo de causalidade entre as duas coisas.

muito gostaria que o senhor reitor elaborasse e divulgasse à comunidade académica 

uma lista dos benefícios e contributos palpáveis e reais que a passagem a Fundação trouxe 

para a melhoria do funcionamento da nossa Universidade. Que razões afetivas, concretas e 

substantivas têm os docentes, os funcionários não docentes e os estudantes para defender 

o dito ‘regime fundacional’?

há muita gente a partilhar a perceção, que eu desejaria ver desmentida pelos factos, de 

que o regime fundacional tem servido essencialmente a deliberada estratégia de enfra-

quecer e anular paulatinamente o autogoverno das Faculdades, de destruir, sem o mínimo 

rebuço de consciência, aquilo que foi levantado por ilustres figuras que ficarão na memória 

dourada da U. porto. a essa obstinação ajustam-se a criação de um número único de con-

tribuinte e a implementação centralizadora da contabilidade orçamental, escapando com-
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pletamente ao controlo de cada Faculdade. ademais, mediante uma prestação de contas 

comum a toda a Universidade, são diluídos e, porventura, passam despercebidos os gastos 

crescentes e questionáveis da reitoria.

Terceiro:

segundo o texto, o CrUp manifestou-se contra eventuais alterações do rJies, porquanto con-

sidera que este teve impacto “muito positivo”, foi fundamental para “a melhoria do desempe-

nho nacional e internacional” e “permitiu o aprofundamento de boas práticas de gestão”.

estas afirmações são absolutamente gratuitas; além da ausência de uma correlação 

lógica, não encontram respaldo na realidade. 

não é verdade que o rJies está inquinado de uma visão ideológica, louvaminhada por vários 

poderes e interesses, embora com prazo de validade esgotado, que retira autonomia à Univer-

sidade, tem em baixo conceito os académicos e coloca ela e eles sob uma tutela estranha?

não é verdade que os reitores eleitos ao abrigo do rJies têm falta de legitimidade de-

mocrática, não podem exibir a garantia de representar a vontade maioritária da academia 

e alguns deles muito provavelmente não estariam investidos no cargo, se a eleição fosse 

incumbência de um colégio genuinamente representativo da comunidade académica?

não é verdade que alguns dos omnipotentes Conselhos Gerais, impostos pelo rJies, 

em vez de serem órgãos ocupados em zelar pela orientação, coesão e mobilização da Uni-

versidade, têm sido instrumentos de fratura, de instabilidade e tensão?

afinal, como e com o quê vem o rJies contribuindo objetivamente para a melhoria do 

funcionamento da Universidade? 

dadas a convicção e a crença que animam o CrUp e o senhor reitor, façam-nos o favor, 

o que lhes será certamente fácil, de elaborar uma ementa com os relevantes ganhos asse-

gurados pelo rJies, de modo a comprovarem a razão da apologia de tal regime!

em suma, escorando-se na panaceia fundacional e no rJies, a U. porto tem elaborado 

regulamentos e adotado medidas de reorganização que aumentam a burocracia, precarizam 

os vínculos laborais e depreciam o valor do trabalho dos docentes e de outros quadros de 

contratação recente, abrem as portas à prestação de serviços e afins por entidades privadas 

(quando podiam ser assegurados por recursos internos!), contribuem para o desemprego que 

assola o país, assim como configuram uma versão específica do desrespeito do contrato social 

que acontece hoje em portugal. será que o senhor reitor aprecia positivamente esta sintonia? 

este, sim, é o património real, resultante do encantamento com a reforma fundacional e 

o rJies! ele é tão evidente que não escapa aos olhos normais de um professor e cidadão

comprometido com a defesa do bem da Universidade, do país e das pessoas

Com os melhores cumprimentos

Jorge olímpio bento

e



Valores de referência e cartas 

percentílicas do crescimento 

de crianças e jovens da escola 

Básica de Leça da Palmeira. 

Uma abordagem centrada 

no método LMS.

PALAVRAS chAVe:

cartas percentílicas. altura. Peso. 

Índice de massa corporal. Percentagem 

de massa gorda. Perímetro da cintura.

resumo

os objetivos do estudo foram construir valores de referência percentílica para o cres-

cimento físico dos alunos da escola básica de leça da palmeira e compará-los com re-

sultados de estudos nacionais e internacionais. Uma amostra de 2836 alunos (1323 me-

ninos e 1513 meninas) dos 10 aos 15 anos foi avaliada na altura, peso, índice de massa 

corporal, perímetro da cintura e percentagem de massa gorda. as cartas foram constru-

ídas com base no método lms implementado no software LMSchartmaker. as curvas do 

percentil 50 para altura, de meninos e meninas, são semelhantes às dos outros estudos. 

em geral, as crianças de leça da palmeira são mais pesadas, têm maiores valores de 

índice de massa corporal e de percentagem de massa gorda comparativamente aos estu-

dos internacionais analisados. no perímetro da cintura, os meninos leceiros têm valores 

medianos mais baixos até aos 14 anos, enquanto as meninas com mais de 12 anos de 

idade têm valores mais baixos do que as norte-americanas e outra amostra portuguesa.
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01reference values and percentile growth charts 

from leça da palmeira primary school children. 

a lms method centered approach .

AbstrAct

the purposes of this study were to develop reference charts for height, 

weight, body mass index, waist circumference and fat mass from 

children at basic school leça da palmeira (2nd and 3rd degree) and 

to compare data found with other portuguese and international stud-

ies. the sample consists of all school´s 2836 students (1323 boys and 

1513 girls) from age 10 to 15. the percentile curves were constructed 

separately for each sex using the lms method. the percentile curves 

provide built references specific population regarding growth and 

body composition in children and adolescents in a coastal population 

of portugal. it is expected they will be a useful tool for clinical and 

public health settings in portugal. in this study. it appears that so-

matic growth at the 50th percentile of boys and girls is very similar to 

that observed in other studies. there is a consistent trend of increase 

with age in boys, while in girls there is a deceleration from 14 years, 

across studies. Comparatively, from 10 to 12 years, children of leca da 

palmeira are taller, heavier, and have higher bmi and fat mass. boys 

have the lowest waist circumference up to 14 years, reversing from 

this age. Girls 12 years and older have lower values comparing with a 

portuguese and the CdC studies. in all ages and in all samples, boys 

%Fm decreases with age, but those from eUa have lowest values.

Key woRdS: 

Percentile charts. height. Weight. body mass index. 

fat mass. Waist circumference.
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Introdução

as cartas percentílicas são importantes ferramentas na avaliação, monitorização e controlo de 

diferentes indicadores de crescimento físico e saúde de crianças e jovens (6), cuja representação 

gráfica e expressão numérica podem ser utilizadas tanto em clínica pediátrica, como também 

no vasto território da educação Física e do desporto (10, 16, 39). as cartas providenciam valores 

por idade e sexo da posição relativa do crescimento físico da criança ou do jovem em relação ao 

grupo de referência; adicionalmente, e com base nos valores do peso, podem esclarecer o estado 

nutricional, baixo peso, sobrepeso e obesidade, entre outros problemas de crescimento (23).

a estatura e o peso têm sido considerados os indicadores mais importantes do cresci-

mento físico de crianças e adolescentes (6). é corrente, na literatura de cariz epidemiológico, 

recorrer ao índice de massa corporal (imC) - razão entre o peso (kg) e a altura (m2) - como 

indicador do estado ponderal e também nutricional a nível do indivíduo e/ ou de uma popu-

lação, pelo simples facto de ser possível classificar os seus valores em distintas categorias. 

embora o imC seja uma medida amplamente utilizada para descrever frequências de casos 

com peso normal, sobrepeso ou obesidade de populações pediátricas, não pode inferir sobre 

a quantidade de tecido adiposo, cujo excesso carateriza a obesidade. deste modo, torna-se 

necessário recorrer a medições específicas, a que se destaca a percentagem de gordura 

corporal total (29), sendo considerado um bom indicador (7). adicionalmente, o perímetro da 

cintura (pC) tem sido, também, sugerido como um importante indicador antropométrico in-

direto do tecido adiposo visceral (28, 30), cujos valores elevados estão correlacionados com 

patologias derivadas da doença cardíaca coronária (5). 

Um conjunto diversificado de países possui cartas de referência percentílica do cresci-

mento físico (altura, peso e imC), como por exemplo eUa (6), reino Unido (22) e itália (3); da 

%mG e do pC, nomeadamente, o Canadá (13), reino Unido (21), espanha (24) e austrália (9). há 

um esforço renovado de construção de cartas percentílicas em diferentes locais de portugal 

continental (esposende (20), amarante (36), albergaria-a-Velha (34), Vouzela (18), santo tirso 
(31)), regiões autónomas da madeira (10) e açores (17), e mesmo do continente no que respeita 

exclusivamente ao pC (35). a diversidade de valores encontrados reflete, muito provavelmen-

te, diferenciação em termos de desigualdade social, acesso aos serviços básicos de saúde, 

disparidade em condições ambientais e socioeconómicas, bem como em termos nutricionais 

e estilos de vida  (35). Concomitante com o esforço dos autores anteriormente referidos, o 

presente artigo dirige a sua atenção para um espaço privilegiado de ação educativa – a esco-

la – concretamente a escola básica de leça da palmeira/ santa Cruz do bispo. daqui que os 

objetivos deste estudo sejam os seguintes: (1) apresentar cartas percentílicas de referência 

da altura, peso, imC, pC e % mG de crianças e adolescentes da região de leça da palmeira/ 

santa Cruz do bispo, portugal; (2) comparar, ainda que de modo subjetivo, os valores de 

referência de leça da palmeira/ santa Cruz do bispo com estudos nacionais e internacionais.
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01ProcedImentos metodológIcos

AMOSTRA

a amostra deste estudo provém do projeto educativo designado “desafios à vida mais sau-

dável na escola e na Família”, uma pesquisa com um delineamento longitudinal-misto re-

alizado com alunos dos 2º e 3º ciclos da escola básica de leça da palmeira. este projeto 

teve o seu início em dezembro de 2010, sendo concluído em junho de 2013. a amostra foi 

inicialmente constituída por 2836 sujeitos (1323 do sexo feminino e 1513 do sexo mascu-

lino) com idades compreendidas entre os 10 e os 15 anos. Contudo, problemas de ordem 

vária nem sempre permitiram que todos os alunos fossem avaliados em todas as variáveis 

nas datas previamente estabelecidas. Uma percentagem reduzidíssima de valores omis-

sos (inferior a 0.5%), com uma estrutura missing completely at random, em nada limitou a 

estimativa dos parâmetros do modelo de Cole e Green (4), nem a generalização dos resul-

tados. daqui que a amostra final seja constituída pelos efetivos descritos no Quadro 1. o 

projeto foi aprovado pelo Conselho Científico da Faculdade de desporto da Universidade 

do porto, pela direção da escola e pelo seu Conselho pedagógico. o consentimento livre e 

informado foi obtido dos pais/ encarregados de educação de todos os alunos.

QuaDro 1 — Distribuição amostral em função da idade e sexo.

idade masCUlino Feminino total

10 201 197 398

11 311 302 613

12 316 265 581

13 304 236 540

14 267 226 493

15 114 97 213

TOTAL 1513 1323 2836

CRESCIMENTO FíSICO E COMPOSIçãO CORPORAL

as avaliações foram realizadas de acordo com os protocolos descritos pela International 

Society for the Advancement of Kinanthropometry (32). a altura foi medida entre o vértex e 

o plano de referência do solo com a cabeça posicionada no plano de Frankfurt, tendo sido 

utilizado um antropómetro da marca holtain. o pC foi medido na região mais estreita entre 

a porção superior da crista ilíaca e a última costela no final de uma respiração normal, com 



uma fita métrica não elástica da marca sanny. o peso foi medido com o sujeito descalço e 

com roupas leves, numa balança de bio-impedância da marca tanita bC-418 ma (Seg-

mental Body Composition Analyser Tanita, Corporation, Tokyo, Japan); da mesma balança 

foi obtida a informação acerca da %mG. os resultados desta balança foram previamente 

validados pelo método de radiação de dupla energia (dXa), um método standard de ava-

liação da composição corporal (27). o índice de massa corporal (imC) foi obtido na razão do 

peso pela altura expressa em kg/ m2.

CONTROLO DA QUALIDADE DE INFORMAçãO

o controlo de qualidade da informação foi efetuado, sequencialmente, em três etapas: a 

primeira consistiu no treino e supervisão de todos os membros da equipa sobre marcos 

anatómicos, posições de referência e técnicas de medição; a segunda consistiu no reteste 

de 204 alunos aleatoriamente no mesmo dia e na terceira foi calculado o erro técnico 

de medida (etm). os resultados obtidos foram os seguintes: altura, etm=0.2 cm; peso, 

etm=0.3 kg; perímetro da cintura, etm=0.2 cm; %mG, etm=0.6 %. 

PROCEDIMENTOS ESTATíSTICOS

Foi efetuada uma análise exploratória dos resultados com a finalidade de verificar a nor-

malidade das distribuições, identificar a presença de possíveis outliers e obter um quadro 

descritivo das variáveis observadas (ver quadros anexos a1 e a2). estes cálculos foram 

efetuados no programa estatístico spss versão 20.

as cartas percentílicas para as variáveis consideradas (altura, peso, pC, imC e %mG) fo-

ram construídas, separadamente, para cada sexo a partir do método lms (4) implementado 

no software LMSchartmaker Pro versão 2.54 (26). resumidamente, o método lms permite 

que a distribuição de dados independentes com valores positivos possa ser normalizada 

recorrendo à transformação box-Cox. são produzidas três curvas suavizadas e específicas 

de cada idade (l = transformação box-Cox; m = mediana; s = coeficiente de variação), com 

base na seguinte fórmula:

C100α (t) = m(t)[1 + l(t) s(t)Zα]1/ l(t)

em que Zα é o desvio normal equivalente para a amostra total, α e C100α (t) o percentil 

correspondente. os graus de liberdade para l(t), m(t) e s(t) medem a complexidade do 

ajustamento de cada curva. Foram utilizados testes Q (25, 33) para ajuizar a adequação do 

ajustamento bem como as representações gráficas de Worm plots (38).
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01COMPARAçãO COM OUTROS ESTUDOS

para efeito de comparação selecionaram-se os valores do percentil 50 (p50) dos estudos 

nacionais desenvolvidos nos açores (17), em Vouzela (18), no continente português – regiões 

do alentejo, algarve, Centro, lisboa e norte (35), e de estudos internacionais realizados nos 

estados Unidos da américa, ou seja, Center Disease Control (CdC) (14) e National Health 

and Nutrition Examination Survey (nhames) (15).

 

resultAdos e dIscussão

nas Figuras 1 e 2 estão apresentadas as cartas percentílicas de referência da altura, peso, 

imC, pC e %mG das crianças e jovens de leça da palmeira. os valores numéricos dos per-

centis 3, 10, 25, 50, 75, 90, e 97 são apresentados nos quadros anexos a3 e a4.

figura 1 — Curvas percentílicas suavizadas da altura, peso, IMC, %MG e PC em 
função da idade no sexo masculino.



figura 2 — Curvas percentílicas suavizadas da altura, peso, IMC, %MG e PC em 
função da idade no sexo feminino.

meninos e meninas de leça da palmeira mostram um aumento dos valores da altura, peso, 

imC e pC ao longo da idade, apresentando comportamento distinto dos valores percentíli-

cos. as diferenças são mais acentuadas na altura, o valor do p50 no sexo feminino aumenta 

18.02 cm entre os 10 e os 13 anos. nos meninos este aumento é mais acentuado a partir dos 

14 anos, em função do momento em que ocorre o salto pubertário (1, 2). Quanto ao peso, as 

meninas são geralmente mais leves do que os meninos. além disso, a trajetória das curvas é 

distinta: nos meninos o aumento do peso é contínuo ao longo da idade e mais acentuado com-

parativamente às meninas, sobretudo a partir dos 13 anos. no imC, os valores aumentam 

com a idade em ambos os sexos, cujas magnitudes são similares. do mesmo modo, os valo-

res do p50 do pC aumentam com a idade em ambos os sexos, no entanto, são superiores no 

sexo feminino até aos 12 anos. a variação dos valores do pC entre os 10 e os 15 anos é maior 

nos meninos (1.51 a 2.90cm) do que nas meninas (0.78 a 2.43cm), exceto no p97 feminino. 

Quanto aos valores medianos da %mG, são mais elevados nas meninas comparativamente 

aos rapazes, em todas as idades e percentis, exceto no p97; relativamente à %mG nos meni-

nos ela diminui ao longo da idade, enquanto as meninas apresentam constantes acréscimos. 

estas diferenças entre os sexos são amplamente reportadas na literatura, corroboram os 

padrões apresentados em outras populações (19), e estão relacionadas, sobretudo, às varia-
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01ções no timing do crescimento, isto é, nas raparigas o salto pubertário ocorre mais cedo do 

que nos meninos (1, 2), a que se adicionam os fatores hormonais associados (19).

nas Figuras 3 a 7 estão representados graficamente as comparações do p50 de meninos 

e meninas de leça da palmeira com os outros estudos nacionais, nomeadamente Vouzela 
(18), açores (17) e de portugal (35) e internacionais  (14, 15), referentes à altura, ao peso, imC, 

bem como ao pC e %mG.

figura 3 — Comparação dos valores do percentil 50 (P50) de estudos nacionais e 
internacionais por idade e sexo relativamente a Leça da Palmeira - Altura.

figura 4 — Comparação dos valores do percentil 50 (P50) de estudos nacionais e 
internacionais por idade e sexo relativamente a Leça da Palmeira — Peso.



figura 5 — Comparação dos valores do percentil 50 (P50) de estudos nacionais e 
internacionais por idade e sexo relativamente a Leça da Palmeira — IMC.

figura 6 — Comparação dos valores do percentil 50 (P50) de estudos nacionais 
e internacionais por idade e sexo relativamente a Leça da Palmeira — Perímetro 
da Cintura.

figura 7 — Comparação dos valores do percentil 50 (P50) de estudos nacionais e 
internacionais por idade e sexo relativamente a Leça da Palmeira — Percentagem 
de Massa Gorda.
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as curvas do p50 da altura são semelhantes entre as amostras contrastadas, nomea-

damente leça da palmeira, açores, Vouzela e CdC (Figura 3). no peso corporal, os valo-

res percentílicos reportados pelas diferentes amostras portuguesas são similares entre 

si enquanto os valores sugeridos pelo CdC são inferiores, em todas as idades (Figura 4). 

no imC, o comportamento do p50 também é similar entre todos os estudos contrastados, 

onde a amostra norte-americana apresenta os valores mais baixos, em ambos os sexos 

e em todas as idades. Comparativamente à amostra vouzelense, meninos e meninas de 

leça têm valores medianos de imC superiores, em todas as idades, e inferiores à amostra 

açoriana, exceto as meninas aos 10 anos (Figura 5).

embora o uso do imC enquanto indicador do estado nutricional seja amplamente docu-

mentado, a análise do pC e da %mG apresentam-se também como importantes ferramen-

tas para melhor interpretar as diferenças encontradas. em relação aos valores médios do 

pC referidos na Figura 6, os meninos leceiros até 14 anos são os que têm os valores mais 

baixos, enquanto que as meninas de Vouzela são as que apresentam menor perímetro. as 

leceiras têm valores superiores às dos eUa (nhanes i) aos 10 anos e menores valores 

medianos de pC comparados ao estudo realizado em portugal (35), variando entre 0.62 e 

2.2cm ao longo da idade, e superiores às meninas de Vouzela em todos os intervalos etá-

rios. nos valores da %mG no p50, referidos na Figura 7, são os americanos que apresentam 

os valores mais baixos em ambos os sexos e em todos os intervalos etários. em ambos os 

sexos se nota que a %mG é superior em leça da palmeira até aos 12 anos.

Vários fatores podem estar na origem destas diferenças, entre os quais se destacam: 

constituição das amostras (tamanho, estrutura, etnia), fatores temporais, procedimen-

tos adotados para o cálculo dos percentis, fatores ambientais de cada local amostrado, 

bem como fatores socioeconómicos (37). embora não incluídos no presente estudo, impor-

ta referir que dois componentes principais do desequilíbrio energético podem atuar nas 

diferenças encontradas entre as amostras contrastadas, nomeadamente o consumo e o 

gasto calórico (7). segundo Garcia et al. (11), os hábitos alimentares portugueses seguem a 

tendência dos países desenvolvidos. poucos portugueses utilizam as recomendações da 

oms para uma dieta equilibrada. segundo dados do ine – balança alimentar portuguesa 
(12), os portugueses apresentam uma alimentação deficiente em frutos, produtos hortícolas 

e leguminosas secas e rica em gorduras e proteínas. por outro lado, a mesma fonte reco-

nhece que o consumo de cereais, raízes, tubérculos, leite e derivados encontra-se próximo 

do recomendado. além disso, neste estudo é referido, também, que 55% dos portugueses 

não pratica aF regular, não busca aconselhamento nutricional. se, por um lado, o aumen-

to do consumo energético é uma realidade, a diminuição da atividade física torna-se um 

pouco mais difícil de quantificar (8). são fatores preponderantes que contribuem para a 

diminuição da aF os seguintes: o aumento do sedentarismo, a utilização dos transportes 

em detrimento do andar a pé, a diminuição notória das cargas horárias da atividade física 
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por motivos de políticas de escola e curriculares, bem como interesses e conveniências 

familiares relacionados com a segurança e outros (8).

em conclusão, verificou-se que os valores medianos de altura de crianças e jovens le-

ceiros são semelhantes aos estudos analisados. Quanto ao peso, são mais pesados até aos 

13 anos e têm valores de imC e de %mG semelhantes, somente, aos estudos nacionais. 

Contrariamente, os valores medianos do pC dos leceiros são inferiores a todos os outros 

estudos. importa ressaltar que este estudo acrescenta novos dados sobre o crescimen-

to, composição corporal e perímetro da cintura, curvas de percentis em crianças e ado-

lescentes de leça da palmeira, o que é uma informação importante para os educadores, 

pediatras, nutricionistas e técnicos envolvidos com o desporto de jovens. além disso, o 

presente relatório disponibiliza referências locais relevantes sobre o crescimento e com-

posição corporal de crianças e adolescentes, e pode ser útil aos padrões de crescimento 

populacionais específicos e estado de saúde.
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QuaDro a1 — Valores descritivos da altura, peso, IMC, PC e %MG. Sexo masculino.

idade n mínimo máXimo média desVio-padrão

ALTURA

10 205 129 162 144.16 5.92

11 306 132 168 148.95 7.08

12 314 137 176 155.00 7.91

13 301 142 180 161.54 8.14

14 263 150 187 167.74 7.22

15 114 158 188 170.03 6.71

PESO

10 205 24 70 40.98 8.92

11 304 26 80 45.21 10.19

12 308 31 82 49.39 10.87

13 303 32 84 54.34 11.00

14 256 38 90 59.84 11.21

15 111 41 95 63.47 11.62

IMC

10 205 14.21 32.15 19.57 3.41

11 304 14.25 32.38 20.30 3.64

12 311 14.43 34.42 20.53 3.71

13 304 15.07 33.24 20.84 3.59

14 257 15.82 33.50 21.31 3.69

15 111 16.31 37.54 22.09 3.92

PC

10 204 52 92 65.48 7.80

11 298 53 98 67.82 8.45

12 316 52 99 69.08 8.77

13 301 58 100 70.34 7.86

14 264 60 106 72.59 7.98

15 113 60 100 73.53 7.78

MG

10 202 14 40 22.67 5.76

11 302 11 44 23.15 6.42

12 311 10 42 21.24 6.38

13 303 10 43 19.59 6.12

14 256 10 37 18.52 5.30

15 111 11 36 18.97 5.57



 QuaDro a2 — Valores descritivos da altura, peso, IMC, PC e %MG. Sexo feminino.

idade n mínimo máXimo média desVio-padrão

ALTURA

10 198 126 160 144.16 7.11

11 298 131 165 149.45 7.19

12 268 134 172 154.69 6.75

13 231 141 176 157.62 6.60

14 221 144 174 159.72 5.83

15 94 148 174 160.37 5.91

PESO

10 198 26 69 41.52 9.60

11 296 27 77 45.68 10.61

12 261 31 80 50.69 10.11

13 231 33 82 53.44 10.11

14 216 39 84 55.45 9.41

15 93 44 83 56.68 8.22

IMC

10 197 13.64 30.44 19.75 3.54

11 295 12.97 32.44 20.27 3.91

12 265 14.66 34.21 21.26 3.88

13 226 14.33 33.59 21.45 3.73

14 217 14.88 34.00 21.90 3.54

15 93 16.19 33.15 22.25 3.05

PC

10 199 50 86 64.28 7.85

11 293 50 91 65.65 8.41

12 265 52 104 67.45 8.25

13 230 54 93 67.71 7.82

14 217 58 94 68.39 7.12

15 94 58 94 69.06 6.98

MG

10 197 16 43 26.64 5.56

11 299 17 46 26.80 6.29

12 266 16 47 27.57 6.02

13 231 17 45 27.63 5.60

14 219 16 52 28.48 5.65

15 95 16 50 28.86 5.52



27  —  RPcd 13 (2)

QuaDro  a3  —  Valores percentílicos da altura, peso, IMC, % de massa gorda e 
perímetro da cintura em função da idade. Sexo masculino.

idade
perCentil

P3 p10 p25 p50 p75 p90 p97

ALTURA (cm)

10 123.84 128.68 133.56 138.49 143.45 148.46 153.51

11 128.70 133.91 139.08 144.19 149.26 154.29 159.28

12 134.08 139.66 145.09 150.38 155.53 160.56 165.48

13 139.51 145.46 151.14 156.56 161.77 166.79 171.63

14 144.48 150.74 156.59 162.10 167.31 172.25 176.97

15 148.69 155.15 161.08 166.56 171.68 176.49 181.03

PESO (Kg)

10 24.18 27.06 30.54 34.83 40.21 47.12 56.23

11 26.65 30.02 34.07 39.01 45.12 52.79 62.61

12 29.68 33.62 38.31 43.95 50.78 59.15 69.52

13 33.05 37.60 42.94 49.24 56.72 65.63 76.33

14 36.43 41.57 47.51 54.38 62.33 71.56 82.29

15 39.67 45.35 51.79 59.08 67.34 76.68 87.22

IMC (Kg/ m2)

10 14.50 15.43 16.58 18.03 19.96 22.68 26.98

11 14.73 15.76 17.01 18.60 20.67 23.54 27.88

12 15.08 16.19 17.54 19.23 21.41 24.36 28.65

13 15.52 16.71 18.14 19.91 22.17 25.17 29.38

14 16.01 17.25 18.74 20.58 22.89 25.93 30.11

15 16.54 17.82 19.35 21.23 23.59 26.67 30.89

MASSA GORDA (%)

10 14.63 16.06 17.89 20.34 23.83 29.32 39.59

11 13.89 15.39 17.34 19.96 23.73 29.67 40.72

12 12.97 14.51 16.51 19.22 23.10 29.18 40.18

13 12.10 13.64 15.64 18.33 22.16 28.05 38.27

14 11.42 12.93 14.89 17.51 21.19 26.72 35.94

15 11.03 12.52 14.43 16.96 20.47 25.60 33.77

PERíMETRO CINTURA (cm)

10 53.74 56.19 59.15 62.85 67.69 74.48 85.21

11 54.74 57.34 60.48 64.38 69.47 76.50 87.34

12 55.82 58.56 61.84 65.89 71.09 78.15 88.60

13 57.31 60.18 63.60 67.79 73.08 80.09 90.05

14 59.24 62.29 65.89 70.24 75.66 82.67 92.26

15 61.49 64.74 68.56 73.14 78.76 85.89 95.34
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QuaDro  a4  —  Valores percentílicos da altura, peso, IMC, % de massa gorda e 
perímetro da cintura em função da idade: sexo feminino.

idade
perCentil

P3 p10 p25 p50 p75 p90 p97

ALTURA (cm)

10 123.14 128.13 133.04 137.88 142.65 147.36 152.00

11 129.18 134.26 139.27 144.21 149.09 153.92 158.69

12 135.23 140.39 145.49 150.52 155.51 160.44 165.32

13 140.47 145.67 150.81 155.90 160.94 165.94 170.89

14 144.31 149.48 154.61 159.70 164.74 169.75 174.72

15 146.87 151.98 157.05 162.08 167.08 172.04 176.97

PESO (Kg)

10 23.51 26.59 30.29 34.76 40.25 47.06 55.66

11 26.52 29.96 34.07 39.03 45.08 52.56 61.93

12 30.32 34.14 38.66 44.08 50.64 58.66 68.60

13 34.54 38.68 43.55 49.32 56.22 64.56 74.73

14 38.40 42.72 47.75 53.65 60.61 68.90 78.85

15 41.61 45.98 51.01 56.83 63.61 71.56 80.95

IMC (Kg/ m2)

10 14.28 15.39 16.72 18.33 20.35 22.94 26.43

11 14.53 15.68 17.07 18.75 20.86 23.59 27.25

12 14.98 16.18 17.62 19.38 21.57 24.39 28.17

13 15.64 16.90 18.40 20.22 22.49 25.37 29.20

14 16.27 17.57 19.11 20.97 23.26 26.16 29.94

15 16.82 18.14 19.70 21.57 23.85 26.69 30.35

MASSA GORDA (%)

10 17.72 19.73 22.10 24.92 28.30 32.40 37.44

11 17.67 19.71 22.11 24.96 28.39 32.55 37.68

12 17.66 19.75 22.21 25.10 28.55 32.70 37.73

13 17.82 20.03 22.60 25.59 29.10 33.23 38.12

14 18.06 20.45 23.18 26.32 29.92 34.06 38.82

15 18.18 20.80 23.74 27.04 30.74 34.87 39.49

PERíMETRO CINTURA (cm)

10 51.55 54.86 58.71 63.25 68.68 75.32 83.65

11 53.53 56.74 60.48 64.88 70.18 76.69 84.94

12 55.36 58.46 62.05 66.31 71.43 77.76 85.83

13 56.99 59.95 63.40 67.48 72.40 78.48 86.28

14 58.42 61.25 64.54 68.42 73.10 78.90 86.33

15 59.71 62.41 65.52 69.20 73.62 79.08 86.08
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resumo

o presente estudo pretendeu analisar a eficácia do modelo de educação desportiva (med) 

e do modelo de instrução direta (mid) no ensino do atletismo, em aulas de educação 

Física. Quarenta e sete alunos participaram neste estudo (24 rapazes e 23 raparigas), dis-

tribuídos por duas turmas. Uma turma participou numa unidade do med, enquanto a outra 

numa unidade do mid, ambas com 20 aulas dedicadas ao ensino do lançamento do peso, 

triplo salto e corrida de barreiras. na análise dos dados foram realizados testes não-para-

métricos, particularmente o teste de mann-Whitney e de Wilcoxon. apesar dos resultados 

demonstrarem melhorias significativas para ambos os modelos, do teste inicial (pré-teste) 

para o teste final (pós-teste 1) e para o teste de retenção (pós-teste 2), os maiores pro-

gressos ocorreram no med. neste modelo, os alunos melhoraram em todas as habilidades 

do pré-teste para os pós-testes 1 e 2, enquanto o mesmo não aconteceu com os alunos no 

mid. para além disso, os alunos que usufruíram do mid apesar de apresentaram melhor 

desempenho técnico antes de iniciarem o período instrucional este foi anulado no pós-

-teste 1, tendo inclusive os alunos do med terminado com prestação superior.
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Comparative study between the sport education 

model and the direct instruction model 

in teaching track and field technical 

and motor skills in pe lessons.

AbstrAct

the present study aimed to examine the effectiveness of the sport edu-

cation model and direct instruction model in teaching track and Field 

in physical education. Forty seven students participated in this study 

(24 boys and 23 girls) spread over two classes. one class (21 students) 

participated in a sport education unit, while the other (26 students) par-

ticipated in a direct instruction unit, both with 20 lessons of three track 

and Field events: shot put, triple-jump and hurdles. non-parametric 

tests were used, particularly the mann-Whitney and Wilcoxon tests. al-

though results showed improvements for both instruction models from 

the initial test (pre-test) to the final test (post-test 1) and to the reten-

tion test (post-test 2), sport education was more effective. students of 

this model improve in all skills, which did not happen with students of 

the direct instruction model. moreover, students from direct instruc-

tion model had better performance at the beginning of the unit which 

faded in its end; at the post-test 1 sport education students showed bet-

ter performance.

Key woRdS: 

accountability. affiliation. Physical education. teaching models. 

retention test.
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02Introdução

o desporto, comumente apontado como um dos pilares da educação Física (eF), constitui-

-se como um domínio de grande relevância educativa, dada a sua contribuição para o de-

senvolvimento físico, emocional, pessoal e social dos alunos (17). ao reconhecer o valor do 

desenvolvimento da competência e proficiência em atividades físicas e desportivas, a Na-

tional Association for Sport and Physical Education (naspe) estabelece o desporto como 

conteúdo prioritário na maioria dos programas de educação Física  (8). se os alunos são 

competentes, estarão propensos a envolverem-se em atividades físicas ao longo da sua 

vida (11). seguindo esta lógica, os programas de educação Física incorporam atividades 

físicas e desportivas na educação dos alunos a fim de adotarem um estilo de vida ativo e 

adquirirem os valores culturais, sociais e educativos do desporto.

tradicionalmente, o modelo de instrução direta (mid) tem sido preferencialmente o 

mais utilizado tanto por professores (13) como por treinadores de desporto (9), o qual centra 

toda o processo de ensino-aprendizagem no professor. este modelo, dada a sua natureza 

autocrática, confere ao aluno um papel passivo, essencialmente conotado pela reprodução 

dos saberes transmitidos pelo professor. mais ainda, as experiências vividas nas aulas 

tradicionais de eF, em nada se assemelham ao desporto “fora da escola”, com unidades 

curtas, com mudança de equipas em todas as aulas e sem qualquer festividade. no início 

da década de 80, preocupado com os rumos da eF, daryl siedentop propôs um modelo 

instrucional e curricular baseado nos valores do desporto, invocando a necessidade das 

aulas de educação Física serem revestidas de um ambiente de ensino-aprendizagem com 

características do desporto federado. os ideais construtivistas e sócio-construtivistas 

encontram voz neste modelo, que adota estratégias mais implícitas e menos formais no 

processo de ensino-aprendizagem quando comparado com outros modelos usualmente 

utilizados no contexto escolar. na realidade, a tradicional unidade é substituída por uma 

época desportiva onde, durante a mesma, é atribuída aos alunos maior responsabilidade 

e autonomia na organização e gestão da atividade. durante a época desportiva os alunos 

aprendem não só a jogar, como também a desempenhar papéis diferenciados, mormente 

treinadores, capitães, árbitros, estatísticos, entre outros. siedentop (13) denominou o mo-

delo de educação desportiva (med), o qual representa uma estrutura curricular inovadora 

para a eF, ampliando as experiências dos estudantes e desafiando as abordagens peda-

gógicas tradicionais (13, 15). Como refere o autor (14) o med “foi desenvolvido para oferecer 

experiências desportivas autênticas e educacionalmente ricas para alunos e alunas no 

ambiente escolar (p.18)” e tem como principais metas formar desportistas competentes 

ao nível motor (que entendem e aplicam estratégias e táticas durante a participação com 

sucesso num jogo), literatos (que entendem os valores e tradições do desporto, bem como 



os seus rituais e regras distinguindo entre boas e más práticas desportivas) e entusiastas 

(aqueles que participam de forma a valorizar, preservar e proteger a cultura desportiva).

o med tem sido investigado em dois grandes domínios (20): (i) estratégias práticas para a 

sua implementação (estratégias pedagógicas, avaliação, aplicações em diferentes despor-

tos e níveis de escolaridade, entre outros) e (ii) o seu impacto educacional. neste último 

domínio, a revisão empírica realizada até ao momento (5, 20) aponta resultados inequívocos na 

eficácia do med ao nível do desenvolvimento pessoal e social dos alunos, particularmente no 

que conta às suas atitudes (entusiasmo, motivação, etc.) e valores (afinidade, equidade, etc.). 

por outro lado, no domínio das aprendizagens dos alunos, a investigação não evidencia de 

forma contundente o impacto positivo do modelo (5), sendo que muitos professores percebem 

este domínio como menos atingível (1). apesar das sugestões para a realização de estudos 

que comparem a aprendizagem dos alunos no med com outros modelos mais tradicionais, 

particularmente o mid (20), esta investigação continua parca (5). ademais, a investigação no 

med tem sido realizada maioritariamente em desportos coletivos (5), destacando-se por isso 

a premência da sua aplicação a desportos individuais. neste sentido, existe a necessidade de 

investigar a eficácia do med no ensino de desportos com características individuais, como é 

o caso do atletismo, particularmente do seu impacto ao nível da aprendizagem, bem como

comparar as suas vantagens ou desvantagens em relação ao mid.

metodologIA

PARTICIPANTES

participaram neste estudo 47 alunos do sexto ano de escolaridade (24 rapazes e 23 rapa-

rigas) de uma escola localizada no norte de portugal com idades compreendidas entre os 

11 e 13 anos, pertencentes a duas turmas. Uma turma com 21 alunos usufruiu de aulas 

segundo os desígnios do med e na outra turma com 26 alunos foi aplicado o mid.

a escola aprovou o projeto de pesquisa a ser executado e os pais ou responsáveis legais 

de cada estudante assinaram um termo de consentimento permitindo a participação dos 

seus filhos no presente estudo. a comissão de ética da Faculdade de desporto da Univer-

sidade do porto (FadeUp) aprovou o protocolo de pesquisa. 

o professor responsável pela lecionação das unidades de ensino de atletismo (mid e 

med) era do sexo feminino e possuía 19 anos de experiência no ensino da eF nos 2º e 3º 

ciclos. Uma vez que não tinha experiência anterior no med, a professora participou numa 

formação pedagógica baseada nos princípios da educação desportiva previamente à apli-

cação deste estudo, que decorreu na FadeUp.
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os alunos participaram numa unidade de ensino com a aplicação de três conteúdos do 

atletismo (corrida com barreiras, triplo salto e lançamento do peso) (quadro 1) no cômpu-

to geral de 20 aulas. em ambos os modelos as aulas tiveram uma duração de 45 minutos. 

os conteúdos das duas unidades (mid e med) foram os mesmos nos dois modelos ins-

trucionais e foram selecionados por serem atividades primárias no ensino do atletismo e 

por abrangerem as diversas áreas desse desporto. de destacar ainda que, neste estudo, 

as unidades, em ambos os casos (med e mid), foram mais longas do que as unidades 

tradicionais de educação Física, perfazendo as 20 aulas, número indicado como referência 

na aplicação do med (13) e substancialmente superior ao número de aulas frequentes em 

educação Física (entre 8 a 10). Cada aula teve a duração de 45 minutos.

QuaDro 1 — Conteúdos das duas unidades de Atletismo.

aUla mid med

1 Introdução à unidade: Testes de habilidades. Ob-
servação e avaliação das atividades.

Introdução à unidade: Constituição das equipas e 
nomeação dos treinadores.

2
Exercícios técnico-analíticos  para o desenvolvi-
mento do ritmo e técnica de transposição das 
barreiras.

Professor dirige a aula: habilidades básicas do triplo 
salto e regulamento. 
Alunos treinadores lideram o aquecimento das 
equipas, supervisionados pelo professor.
Primeira competição da época Pré-Desportiva. 

3-7

Desenvolvimento das habilidades da corrida com 
barreiras (corrida de aceleração e passagem de 
barreira) e lançamento do peso (pega do peso e 
projeção final).

Alunos-treinadores: aquecimento das equipas 
supervisionados pelo professor.
Professor dirige a aula: triplo salto, corrida de 
barreiras (partida e transposição de uma bar-
reira), lançamento de peso e respectivas regras e 
regulamentos.
Atribuição de funções: repórter, juiz, estatístico, 
responsável pelo material.

8
Desenvolvimento de habilidades do lançamento do 
peso (deslocamento, ação final e lançamento após 
deslocamento).

Alunos participam numa competição formal 
aplicando as regras e assumem diferentes funções: 
repórter/ jornalista, juiz, estatístico e responsável 
pelo material.

9 Competição do lançamento de peso.

Aluno-treinador dirige as aulas: habilidades básicas 
da corrida com barreiras (passagem da barreira e 
ritmo entre as barreiras). Funções: atleta, respon-
sável pelo material, árbitro, estatístico. Primeira 
competição da época Desportiva.

10-14

Desenvolvimento das habilidades do triplo salto 
(ritmo e equidistância)
Consolidação dos conteúdos anteriores. Com-
petição de triplo salto.

Aluno-treinador dirige as aulas: habilidades básicas 
do triplo salto, corrida com barreiras, lançamento 
do peso  e respectivos regulamentos técnicos.
Funções: atleta, responsável pelo material, árbitro, 
estatístico. Competição época Desportiva.

15 Aquecimento. Competição de triplo salto.

Aluno-treinador dirige as aulas. Funções: atleta, 
responsável pelo material, árbitro, estatístico, 
repórter.
Competição preparatória para o evento culminante.



aUla mid med

16-18 Consolidação técnico-analítica dos 3 eventos do 
atletismo

Aluno-treinador dirige as aulas: Consolidação dos 3 
eventos do atletismo. Funções: atleta, responsável 
pelo material, árbitro, estatístico.
Competição da época Desportiva.

19 Consolidação do triplo salto. Aplicação de testes de 
habilidades.

Organização e treino para o evento culminante. 
época Desportiva.

20 Competição final sem cerimónia de atribuição dos 
prémios.

Evento Culminante: cerimónia de entrega de pré-
mios (medalhas a todos os atletas, equipa campeã, 
equipa que mais evoluiu, atleta que mais evoluiu).

UNIDADE DE MID

a unidade de atletismo, baseada no mid (quadro 1), consistiu no desenvolvimento de habi-

lidades  relacionadas com os movimentos básicos fundamentais inerentes a cada conteúdo: 

na corrida com barreiras, a ultrapassagem e o ritmo entre as barreiras; no triplo salto, a 

sequência correta, a distribuição e o ritmo dos saltos; e no lançamento do peso a pega, o 

deslocamento e a ação final. nesta unidade competia à professora a tomada de pratica-

mente todas as decisões acerca do processo de ensino-aprendizagem. os conteúdos foram 

desenvolvidos entre as aulas 1 e 19, com o professor aplicando o aquecimento, os exercícios 

e a prática das habilidades. no final da unidade, na aula 20, os alunos participaram em com-

petições, geralmente com as mesmas características do desporto tradicional. neste modelo, 

as equipas formaram-se naturalmente, não houve registos sistemáticos das competições ao 

longo da unidade e os alunos desempenharam somente função de praticante.

UNIDADE MED

as aulas utilizando o med continham as seis características descritas por siedentop, has-

tie e van der mars (15): (i) época desportiva, (ii) afiliação, (ii) registos estatísticos, (iv) com-

petições formais, (v) evento culminante e (vi) clima de festividade (anexo ii).

nesta unidade, todos os estudantes foram divididos de forma homogénea em equipas 

(sexo e nível de desempenho motor) (13). para determinar o nível de desempenho motor foram 

utilizados os seguintes critérios: (a) realização de testes de aptidão motora (corrida de 30 

metros, salto em distância partindo da posição estática e lançamento de uma bola medici-

nal); (b) os alunos foram classificados segundo a percepção/ observação do professor, como 

tendo “boa habilidade no desporto”, “hábil no desporto” e “pouca habilidade no desporto”.

para além das aulas regulares de educação Física, os estudantes participaram em reu-

niões extracurriculares para receberem e discutirem orientações dos papéis a serem de-

sempenhados, bem como para o conhecimento da estrutura da unidade de ensino. a prepa-

ração dos alunos foi complementada com tarefas adicionais através de materiais didáticos 

produzidos pelo professor, como o manual de equipa e o manual do capitão-treinador.
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02VALIDAçãO DA INSTRUçãO

tendo em conta que esta foi a primeira incursão da professora na aplicação do med, foi importan-

te verificar se as características da unidade didática integravam as características e os princípios 

deste modelo (4). nesse sentido, além de terem sido seguidas as indicações de dyson, Griffin e 

hastie (3), foi realizada uma intervenção tripla que incluía: (i) informação teórico - prática dos prin-

cípios básicos e características do modelo; (ii) feedback e pareceres por parte de um especialista 

na aplicação do modelo durante as fases de planeamento e desenvolvimento; (iii) comparação 

dos aspectos-chave do modelo com uma tabela padronizada de comportamentos (quadro 2).

QuaDro 2 — Comportamentos pedagógicos específicos próprios do Modelo 
de Educação Desportiva.

aspeCtos ChaVe planeado obserVado

Aspectos docentes relacio-
nado com a organização da 

“época desportiva”

Planeamento/ organização do processo  

Fase da seleção das equipas  

Fase de prática  

Fase de competição regular  

Competição final  

Aspectos docentes relacio-
nados com o conceito de 

“afiliação”

Os alunos participam na seleção das equipas  x

Os alunos permanecem na mesma equipa ao longo 
da temporada  

Aspectos docentes relacio-
nados com atribuição de 

“responsabilidades”

Os alunos cumprem os seus papéis dentro das aulas  

O professor estabelece acordos e quantifica a 
eficácia dos alunos nos seus papéis  

O professor ajuda os alunos a cumprir as suas 
responsabilidades  

O professor treina e instrui os árbitros  

O professor ensina aos alunos transmitir bem a 
informação e os feedbacks  

O professor dá folhas de tarefas diárias aos 
capitães de equipa  x

O professor medeia as interações entre os alunos  

O professor promove entre os alunos a sua capaci-
dade de resolução de problemas  

O professor planeia a “com-
petição regular” dentro da 
época desportiva

Estabelece-se um calendário da fase regular de 
competição  

Premeia-se jogo limpo para as equipas e para os 
alunos  

O professor utiliza uma 
“folha de registo” de dados 
para a temporada

O professor fornece uma folha de registo comum 
para os alunos  

O professor incorpora a avaliação compartilhada 
como parte do processo de recolha de dados x x

O professor realiza uma 
“competição final” da tem-
porada

A competição final tem um caráter festivo  

As equipas identificam-se claramente (cores, 
nomes, camisolas, etc.)  



aspeCtos ChaVe planeado obserVado

O professor promove a 
“festividade” dentro da época 
desportiva

Existe um quadro nas aulas com os resultados 
diários das equipas e dos alunos x x

O professor premia e enfatiza as condutas de jogo 
limpo  

RECOLhA DE DADOS

as habilidades técnico-motoras foram avaliadas, através de testes específicos, e em mo-

mentos distintos, conforme estudos de ritzdorg e muller (12). nestes testes, os estudantes 

realizaram o gesto técnico completo nas três disciplinas do atletismo e todas as tentativas 

foram filmadas em dois ângulos (de frente e lateralmente) para análises posteriores. nas 

duas turmas, os testes foram aplicados em três momentos: um pré-teste (prét) realizado 

antes da primeira aula, um pós-teste 1 (póst1) realizado após o final das 20 aulas, e um 

pós-teste 2 (póst2) realizado 15 dias após a aplicação do póst1.

ANáLISE DE DADOS

os procedimentos estatísticos utilizados incluíram medidas de tendência central (média 

aritmética) e de dispersão (desvio-padrão). as análises exploratórias dos dados revelaram 

não normalidade na distribuição destes. por este motivo, foram utilizadas estatísticas não 

paramétricas (teste de mann-Whitney) para duas amostras independentes (med e mid), a 

fim de testar a significância das diferenças entre os grupos em cada um dos três momen-

tos de avaliação. 

para testar a significância das diferenças dentro de cada grupo entre os três momentos 

de avaliação foram utilizadas estatísticas não-paramétricas para duas amostras repetidas 

através do teste de Wilcoxon. os dados foram avaliados entre o prét e  póst1, entre o 

prét e o póst2 e entre póst1 e o póst2, em ambas as unidades (mid e med). a análise 

dos dados foi realizada com o uso do SPSS for Windows 18.0 e foi utilizada a correção de 

bonferroni para ajustar o valor de alfa inicialmente fixado em 0.05.

ANáLISE DA FIABILIDADE

Com o objetivo de garantir a fiabilidade das observações, verificou-se a percentagem de 

acordos intraobservador e interobservador, a partir da fórmula de bellack (19), com o espa-

ço de 15 dias para os dois casos. Foram observadas 20.4% dos participantes na execução 

de todas as habilidades, ou seja, um valor substancialmente acima do mínimo de 10% in-

dicado na literatura (16). os resultados obtidos superaram os indicados na literatura, como 

mínimo aceitável, ou seja, 80% (19), situando-se as observações intraobservador em 89% e 

as observações interobservador em 93%. os requisitos de fiabilidade foram assim garanti-

dos reconhecendo-se o uso dos dados como instrumento científico.
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o quadro 3 apresenta os resultados na execução das habilidades técnico-motoras na compara-

ção entre os dois modelos de ensino (mid e med) nos três momentos de avaliação. Verificou-se 

que no prét houve diferenças estatisticamente significativas em todas as habilidades (lança-

mento do peso, triplo-salto, corrida com barreiras e somatório total das habilidades), favorecen-

do os alunos do mid. no póst1, foram observadas diferenças estatisticamente significativas na 

corrida com barreiras e no somatório total das habilidades, a favor dos alunos do med. 

QuaDro 3 — Resultados comparativos das habilidades técnico-motoras entre 
o MID e o MED nos três momentos de avaliação.

momento habilidade med mid
mann-

Whitnney
p te

PréT

LP 3.7  2.3 5.5  1.4 -2.540 0.011* 0.37

TS 4.9  2.1 6.6  2.2 -2.725 0.006* 0.40

CB 2.6  1.3 5.4  1.3 -4.949 0.001* 0.72

Total 10.7  5.2 17.5  3.6 -4.113 0.001* 0.60

PósT1

LP 7.2  1.3 6.5  1.8 -1.410 0.159 0.21

TS 8.7  0.7 8.9  0.4 -1.316 0.188 0.19

CB 7.1  1.4 5.8  1.7 -2.599 0.009* 0.38

Total 22.9  2.4 21.4  2.3 -2.256 0.024* 0.33

PósT2

LP 6.7  1.7 6.7  1.8 -0.112 0.911 0.01

TS 8.6  0.8 8.6  0.7 -0.539 0.590 0.08

CB 6.8  1.5 6.1  1.4 -1.802 0.072 0.27

Total 22.3  3.4 21.2  2.6 -1.676 0.094 0.24

LP – lançamento do peso; TS – triplo-salto; CB – corrida com barreiras; *Diferença significativa pelo teste 
de Mann-Whitnney (p<0.05).

o quadro 4 apresenta os resultados das habilidades técnico-motoras nos três momentos 

de avaliação no med. no que diz respeito a este modelo existiram melhorias significativas 

em todas as habilidades do prét para o póst1 (lançamento do peso, triplo salto, corrida 

com barreiras), bem como no somatório total das mesmas, o mesmo sendo verificado do 

prét para o póst2. no entanto, não existiram melhorias significativas do póst1 para o 

póst2 em nenhuma das habilidades analisadas. ademais, a análise dos tamanhos dos efei-

tos sugere que as mudanças ocorridas foram elevadas, variando de 0.72 a 0.82.



QuaDro 4 — Resultados das habilidades técnico-motoras nos três momentos 
de avaliação no MED.

habilidade prét póst1 WilCoXon p te

MED

LP 3.7  2.3 7.2  1.3 -3.379 0.001* 0.74

TS 4.9  2.1 8.7  0.7 -3.734 0.001* 0.81

CB 2.6  1.3 7.1  1.4 -3.649 0.001* 0.80

Total 10.7  5.2 22.9  2.4 -3.726 0.001* 0.81

MED

LP 3.7  2.3 6.7  1.7 -3.320 0.001* 0.72

TS 4.9  2.1 8.6  0.8 -3.737 0.001* 0.82

CB 2.6  1.3 6.8  1.5 -3.643 0.001* 0.80

Total 10.7  5.2 22.3  3.4 -3.731 0.001* 0.81

MED

LP 7.2  1.3 6.7  1.7 -1.259 0.208 0.27

TS 8.7  0.7 8.6  0.8 -0.431 0.666 0.09

CB 7.1  1.4 6.8  1.5 -0.905 0.366 0.20

Total 22.9  2.4 22.3  3.4 -0,757 0,449 0.17

LP – lançamento do peso; TS – triplo-salto; CB – corrida com barreiras; *Diferença significativa pelo teste 
de Wilcoxon, ajustada pela correção de Bonferroni (p<0.013).

o quadro 5 apresenta os resultados das habilidades técnico-motoras nos três momentos 

de avaliação no mid. para este modelo apenas existiram melhorias significativas no triplo-

-salto e no somatório total das habilidades do prét para o póst1. do prét para o póst2

verificaram-se melhorias significativas para o lançamento do peso, triplo-salto e somató-

rio total das habilidades. não houve melhorias significativas do póst1 para o póst2. as

análises dos tamanhos dos efeitos sugerem que as mudanças ocorridas foram elevadas,

variando de 0.60 a 0.83, exceto no lançamento do peso que foi de 0.39.
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02QuaDro 5 — Análise comparativa das habilidades entre momentos no MID.

habilidade prét póst1 WilCoXon p te

MID

LP 5.5  1.4 6.5  1.8 -2.162 0.031 0.42

TS 6.6  2.2 8.9  0.4 -3.456 0.001* 0.68

CB 5.4  1.3 5.8  1.7 -1.913 0.056 0.38

Total 17.5  3.6 21.4  2.3 -4.046 0.001* 0.79

MID

LP 5.5  1.4 6.7  1.8 -3.144 0.002* 0.62

TS 6.6  2.2 8.6  0.7 -3.345 0.001* 0.66

CB 5.4  1.3 6.1  1.4 -2.166 0.030 0.43

Total 17.5  3.6 21.2  2.6 -3.849 0.001* 0.76

MID

LP 6.5  1.8 6.7  1.8 -0.962 0.336 0.19

TS 8.9  0.4 8.6  0.7 -1.732 0.083 0.34

CB 5.8  1.7 6.1  1.4 -0.034 0.973 0.18

Total 21.4  2.3 21.2  2.6 -0.519 0.604 0.10

LP – lançamento do peso; TS – triplo-salto; CB – corrida com barreiras; *Diferença significativa pelo teste 
de Wilcoxon, ajustada pela correção de Bonferroni (p<0.013).

dIscussão e conclusÕes

o presente estudo pretendeu comparar o progresso no desenvolvimento das habilidades 

técnico-motoras do atletismo através da implementação de dois modelos de ensino com 

características diferenciadas, nomeadamente o med e o mid. os resultados demonstram 

que, de uma forma geral, existiram melhorias significativas nos alunos nos dois modelos 

de ensino, do pré-teste para o pós-teste 1 e 2, nas habilidades técnico-motoras alvo de 

aprendizagem. da escassez de investigação realizada com o intuito de comparar o med 

com outros modelos de ensino (nomeadamente o mid), os resultados não demonstram 

uma vantagem inequívoca do med. o estudo de browne, Carlson e hastie (2) comparou o 

med com o mid no ensino de rugby e indicou que ambos os grupos tiveram aumentos sig-

nificativos nas suas habilidades. os resultados de pritchard, hawkins, Wiegand e metzler 
(10), na modalidade de Voleibol, reportam que não houve ganhos significativos nos testes de 

habilidade em ambos os modelos, no entanto, foram encontradas diferenças significativas 

com vantagens do med para o desempenho no jogo.

apesar de este estudo ter demonstrado melhorias para ambos os modelos, os resultados 

sugerem maiores vantagens para o med. de facto, os alunos que participaram na unidade 

do med melhoraram em todas as habilidades da avaliação inicial (prét) para a final (póst1 



e póst2), enquanto os alunos do mid não melhoraram no lançamento do peso e corrida 

com barreiras do prét para o póst1 e na corrida com barreiras do prét para o póst2. mais 

ainda, o desempenho mais elevado verificado nos alunos que usufruíram do mid no prét 

em todas as habilidades analisadas, esbateu-se no final das unidades, com superioridade 

dos alunos que aprenderam segundo o med no póst1, na corrida com barreiras e no soma-

tório total das habilidades. estes resultados corroboram os obtidos por hastie, Calderón, 

rolim e Guarino (4), que procuraram analisar as aprendizagens dos alunos durante a sua 

participação em dois modelos instrucionais, nomeadamente o med e o mid, na modalida-

de de atletismo. nesse estudo, apesar de se verificarem melhorias em ambos os modelos 

na execução técnica, conhecimento e performance dos alunos, estas foram superiores nos 

alunos que aprenderam segundo o med. mais especificamente, observaram-se melhorias 

tanto no med como no mid relativamente à execução técnica bem como para a perfor-

mance, todavia, com prevalência do med, particularmente nas habilidades de lançamento 

do peso, barreiras e triplo salto. mais ainda, apenas os alunos que participaram na unidade 

de med, melhoraram no conhecimento sobre as habilidades analisadas.

a relativa superioridade do med poderá ser explicada pela sua própria estrutura, a 

qual faz apelo à inclusão, ao desenvolvimento do sentimento de pertença (afiliação) e à 

competitividade numa perspectiva educativa, porquanto é integrada no processo de en-

sino-aprendizagem. estes fatores têm evidenciado ser determinantes no incremento de 

participação entusiástica dos alunos, do comprometimento e da responsabilização na re-

alização das tarefas de aprendizagem (4). mais ainda, o med mostra ser particularmente 

eficaz quando se recorrem a sistemas de accountability, de forma a assegurar que os alu-

nos não desviem o objetivo das tarefas auxiliando na sua monitorização e cumprimento 
(7). de facto, considerando que a competição presente nas aulas do med integram-se num 

campeonato pré-estabelecido e os alunos permanecem na mesma equipa até ao final da 

unidade, estes encaram estas aulas de forma “mais séria” (5), revelando maior comprome-

timento e sentido de responsabilidade. não é, portanto, de estranhar que os alunos no med 

atentem mais ao feedback fornecido pelos professores ou estudantes-treinadores quando 

comparados com o ocorrido em modelos de ensino tradicionais (4). ainda no que concerne 

aos sistemas de accountability, tendo em conta que os alunos desempenham tarefas de 

organização e coordenação, deverão apresentar conhecimentos sobre os regulamentos, 

sobre as formas de medição, bem como execuções pretendidas para cada habilidade, o que 

é promotor da aprendizagem.

neste estudo em particular, o teste de retenção (póst2) foi fundamental para uma ava-

liação mais precisa das melhorias do desempenho dos alunos. Verificou-se estabilidade 

dos resultados do póst1 para o póst2, sugerindo que estas melhorias não surtiram efeito 

apenas a curto-prazo (isto é, logo após o término da unidade), como também 15 dias mais 
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02tarde. a importância de recorrer ao teste de retenção é crucial para se atestar a consis-

tência e estabilidade dos progressos alcançados pelos alunos conforme foi verificado nos 

estudos de tallir, matthieu, Valcke e musch (18), no basquetebol, e no de mesquita, Farias 

e hastie (6), no Voleibol. a investigação futura deverá considerar desenhos metodológicos 

com inclusão do teste de retenção de forma a conferir maior validade ecológica aos resul-

tados das investigações em que se examina a eficácia pedagógica de modelos de ensino.
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AnexoS

QuaDro a1 — Critérios utilizados para a avaliação das habilidades básicas 
do Atletismo.

lançamento de peso triplo salto Corrida Com barreiras

P1 – Pega T1 – Corrida/ Impulsão B1 – PERNA DE ATAQUE

P1A1 Peso apoiado sobre os dedos T1A1
Corrida de aproximação: 
velocidade-ritmo

B1A1
Ataque perpendicular à 
barreira

P1B1
Colocação do peso contra o 
pescoço

T1B1 Ligação corrida/ impulsão B1B1
Condução do ataque pelo 
joelho-extensão

P1C1 Cotovelo alto T1C1 Extensão final - impulsão B1C1 Distância do ataque

P2 – Deslocamento T2 – hop - Step B2 – Transposição da barreira

P2A1
Deslocamento linear e 
contínuo

T2A1
Ritmo – distribuição dos 
saltos

B2A1
Ação do braço contrário à 
perna de impulsão

P2B1
Equilíbrio e ritmo no deslo-
camento

T2B1 Ação dos segmentos livres B2B1
Inclinação do tronco à 
frente

P2C1 Posição final em 2 apoios T2C1 Posição do tronco B2C1
Abdução perna de pas-
sagem

P3 – Projeção final T3 – Jump B3 – Ritmo entre as barreiras

P3A1
Extensão dos segmentos 
corporais

T3A1 Apoio da perna de impulsão B3A1
Manutenção da velocidade 
e ritmos uniformes

P3B1 Posição final do tronco T3B1
Extensão da perna de 
impulsão

B3B1
Posição do tronco durante 
a corrida

P3C1
Ação final do braço domi-
nante

T3C1
Posição do corpo para a 
queda

B3C1
Apoio do pé durante a 
corrida

02
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resumo

apesar de a raiva ser uma das emoções mais relevantes em competição, ainda poucos 

estudos se dedicaram a esta emoção. deste modo, o presente estudo pretendeu com-

preender e analisar, em modalidades desportivas com diferentes níveis de contacto 

físico, as relações entre a percepção de ameaça subjacente à experiência de stress e 

ansiedade, raiva e agressividade. os 121 atletas de ambos os sexos que participaram 

na investigação, com idades compreendidas entre os 14 e os 32 anos, distribuíam-se 

por três modalidades distintas: autodefesa, kickboxing e futebol. Foram administradas 

as seguintes medidas psicológicas (versões traduzidas e/ ou adaptadas): a) escala de 

avaliação Cognitiva da Competição desportiva – percepção de ameaça; b) escala de 

agressividade e raiva Competitiva; e c) escala de ansiedade Competitiva – 2. os resul-

tados sugerem associações positivas entre as dimensões cognitivas da ansiedade e a 

raiva, e entre a ansiedade e percepção de ameaça. Verificou-se, ainda, que a ansiedade 

tende a ser menor em modalidades colectivas, mas a raiva e a agressividade tendem 

a ser mais elevadas. além disso, atletas do sexo feminino tendem a evidenciar níveis 

mais elevados de ansiedade somática e menores de raiva e agressividade. serão ainda 

sugeridas algumas implicações práticas para o estudo da raiva no desporto.

correspondência: José fernando cruz.  escola de Psicologia (ePsi), universidade do Minho, 

campus de gualtar, 4710-057 braga, Portugal. (jcpsium@gmail.com).

https://doi.org/10.5628/rpcd.13.02.44



03relationship between anger, 

aggression, anxiety and threat perception 

in competitive sport: a study in different 

physical contact sports. 

AbstrAct

despite anger being one of the most relevant emotions in sport competi-

tion, few studies have focused on this emotion. therefore, this study in-

tended to understand and analyse, within different types of sports with 

different levels of physical contact, the relationships between threat ap-

praisals underlying the experience of stress and anxiety, anger and ag-

gressiveness. the 121 athletes of both genders who participated in this 

study, ranging between the ages of 14 and 32, were distributed by three 

types of sport: self-defence, kickboxing and soccer. the following psy-

chological measures were administered: a) Cognitive appraisal scale in 

sport Competition – threat perception; b) Competitive aggressiveness 

and anger scale; c) sport anxiety scale – 2. results suggested the posi-

tive associations between the cognitive dimensions of anxiety and anger, 

and between anxiety and threat appraisals. it was also found that anxiety 

tends to decrease among team sport, but anger and aggressiveness seem 

to increase. additionally, female athletes tended to show higher levels 

of somatic anxiety and lower levels of anger and aggressiveness. some 

practical implication will also be suggested for the study of anger in sport.

Key woRdS: 

threat appraisal. competitive anxiety. 

anger and aggressiveness. stress and emotions.
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Introdução

o estudo das emoções em contextos desportivos foi sempre alvo de particular atenção da 

literatura em psicologia do desporto (17). no entanto, e apesar de a raiva ser uma das emo-

ções mais relevantes em competição (27), ainda poucos estudos se dedicaram exclusiva-

mente a esta emoção. Contudo, alguns autores já se têm focado na relação desta emoção 

com o desempenho desportivo. seguindo uma metodologia qualitativa, ruiz e hanin (29, 30) 

constataram que esta emoção pode ser percepcionada como benéfica para o desempenho 

desportivo, estando associada a um aumento da energia, mas também pode ser prejudi-

cial, perturbando a concentração dos atletas. de igual modo, robazza e bortoli (28) também 

concluíram que alguns atletas percebiam a raiva como benéfica para o seu desenho. de 

facto, recentes estudos laboratoriais têm verificado os potenciais benefícios instrumentais 

da raiva, sobretudo em situações de confronto (36) e em tarefas que envolvem força física, 

mas prejudicial em tarefas de natureza cognitiva (40). 

atendendo à natureza dinâmica dos processos emocionais, bolgar, Janelle e brunelle 
(1) procuraram explorar a raiva em diferentes momentos, tendo verificado que os atletas

com níveis elevados de raiva reactiva tendem a evidenciar mais episódios de raiva durante

a semana anterior à competição e durante a competição. Consistentemente, aqueles que

possuíam maiores níveis no controlo da raiva, também possuíam mais estratégias de co-

ping, focadas no problema e na emoção, para lidar com situações indutoras de raiva.

na busca dos factores relacionados com o perfeccionismo em contextos desportivos, 

dunn e colaboradores (12, 39) verificam que a raiva está frequentemente associada com este 

traço de personalidade, surgindo especialmente como uma reação aos erros em compe-

tição desportiva. no entanto, é sobretudo como um importante antecedente dos compor-

tamentos agressivos que a raiva se revela mais relevante no contexto desportivo. Uma 

linha de estudos iniciada por maxwell e colaboradores (24, 25, 26) tem-se centrado na raiva e 

agressividade como importantes antecedentes do comportamento agressivo. subjacente 

a estes estudos, esteve o desenvolvimento da Competitive Anger and Aggressivness Scale 

que se baseia no pressuposto de que a raiva a agressividade são importantes antecedentes 

da agressão (24). inicialmente, maxwell e moores (24) demostraram que atletas do sexo mas-

culino e de modalidades colectivas tendem a ter níveis superiores de raiva e agressividade. 

posteriormente, maxwell e colaboradores (26) demonstraram que a raiva e agressividade 

tendem a aumentar com o nível de contacto da modalidade desportiva, mas a diminuir com 

o nível de competitivo (i, ii e iii divisão). no entanto, os níveis de raiva e agressividade

também parecem aumentar de acordo com o nível de profissionalização dos atletas.

estes estudos proporcionaram um grande contributo para o conhecimento acerca da 

experiência emocional da raiva em contextos desportivos, contudo não tiveram em consi-

deração outras emoções que podem ocorrer durante a competição (17, 20). a ansiedade surge 

frequentemente quando os atletas sentem uma ameaça ao seu bem-estar e poucos recur-
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03sos para lidar com a situação (4, 5, 19, 20). por exemplo, dias, Cruz e Fonseca (11) demonstraram 

que os indivíduos com maiores níveis de ansiedade tendem a usar estratégias de coping 

mais desadaptativas. apesar do elevado número de estudos que se centram na ansiedade 

no desporto (15, 33), poucos são os que estudam a raiva e ansiedade concomitantemente.

no entanto, o potencial “destrutivo” (35) destas duas emoções merece a atenção da 

literatura. embora fora do contexto desportivo, uma série de estudos no contexto de 

realização académica demonstrou que as emoções de raiva e ansiedade estão positiva-

mente relacionadas durante a realização de testes (37). no desporto, robazza e bortoli 
(28) estudaram estas emoções em simultâneo, verificando que a ansiedade cognitiva é um

preditor significativo de raiva.

adicionalmente, no processo de geração das emoções, está sempre subjacente a avalia-

ção cognitiva do significado da situação para o indivíduo (32). este processo refere-se a uma 

“avaliação do significado, para o bem-estar pessoal, do que está a acontecer na relação 

individuo-ambiente (p.87)” (19), determinando que emoções surgem (4, 13, 14, 32). as situações 

de stress podem ser avaliadas como um desafio (oportunidade de crescimento pessoal, 

mestria e ganhos), ameaça (antecipação do perigo) e perda ou dano (dano que já ocorreu) 
(3, 20, 31, 38). as emoções negativas, como a raiva e a ansiedade, tendem a surgir em situações 

avaliadas como uma ameaça ou ofensa ao ego (18, 31).

neste sentido, através de uma abordagem transversal, este estudo pretende explorar 

as relações entre raiva, agressividade, ansiedade e percepção de ameaça em atletas 

de modalidades individuais e colectivas, com diferentes níveis de contacto físico, bem 

como a análise das diferenças em função do género e modalidade desportiva. de fac-

to, estudos anteriores têm considerado a divisão contacto vs. não-contacto (e.g., 24), negli-

genciando o estudo de diferentes níveis de oportunidades e/ ou momentos de conflitos, 

confronto e contacto, mesmo dentro do grupo mais amplo das modalidades de contacto, 

de natureza individual ou colectiva (e.g., boxe, andebol, futebol, basquetebol, judo, luta). 

similarmente, uma outra motivação para o presente estudo exploratório refere-se à im-

portância que o estudo da agressividade tem tido, especialmente junto de populações 

jovens (crianças a adolescentes).

metodologIA

PARTICIPANTES

neste estudo participaram um total de 121 atletas, de ambos os sexos, com idades com-

preendidas entre os 14 e os 37 anos (m = 24.3 anos), distribuídos por três modalidades 

com diferentes níveis de contacto físico: a autodefesa (n = 35), o kickboxing (n = 39) e o 

futebol (n = 47).



INSTRUMENTOS E MEDIDAS

EACCD-PA: Escala de Avaliação Cognitiva da Competição Desportiva - Percepção de Ame-

aça. esta escala foi desenvolvida para contextos desportivos por Cruz (4, 5, 8) e destina-se 

a avaliar o estilo geral de avaliação cognitiva primária ou, por outras palavras, avaliar "o 

que está em jogo" na competição desportiva, na perspectiva de cada atleta, e que os leva 

a experienciarem stress e ansiedade na alta competição. na sua versão atual a escala in-

clui oito itens (e.g., "parecer incompetente face aos outros"), respondidos, cada um deles, 

numa escala do tipo likert de 5 pontos. a eaCC-pa é uma adaptação de instrumentos si-

milares desenvolvidos e aplicados por lazarus e colaboradores noutros contextos (19, 21). o 

"score" total da eaCC-pa, resultante da soma dos valores atribuídos a cada item, pode va-

riar entre um valor mínimo de 8 e um máximo de 40. os "scores" mais elevados reflectem 

assim a tendência para percepcionar a competição desportiva como mais ameaçadora ou 

para percepcionar níveis mais elevados de ameaça ao "ego", à auto-estima e ao bem-estar 

pessoal, gerados pela competição.

EAD-2: Escala de Ansiedade no Desporto - 2. trata-se de uma versão traduzida e adaptada por 

Cruz e Gomes  (6) da Sport Anxiety Scale – 2 (sas-2), recentemente desenvolvida por smi-

th, smoll, Cumming e Grossbard (33). esta escala pretende avaliar, multidimensionalmen-

te, o traço de ansiedade. avalia as diferenças individuais no traço de ansiedade somática e 

nas duas dimensões da ansiedade cognitiva – preocupação e perturbação de concentração. 

Constituída por um total de 15 itens que se distribuem pelas três subescalas (cinco itens por 

escala). os sujeitos respondem numa escala de likert de 4 pontos, em que os "scores" de 

cada escala se obtêm através da soma dos valores atribuídos, podendo obter-se um “score” 

total de ansiedade competitiva somando os totais de cada subescala. os "scores" de cada 

escala variam entre um mínimo de 5 e um máximo de 20 pontos. o “score” total da sas-2 

representa “um índice geral da ansiedade do rendimento desportivo (p.487)” (33).

EARC: Escala de Agressividade e Raiva Competitiva. desenvolvido por maxwell e moores (24), 

este instrumento pretende avaliar a raiva e a aceitação e recurso à agressividade em con-

textos desportivos. esta medida foi recentemente traduzida e adaptada por sofia e Cruz (34) 

para a população portuguesa, tendo demonstrado boas características psicométricas. Cons-

tituída por 12 itens, é respondida numa escala de tipo likert de 5 pontos (1 “Quase nunca” 

a 5 “Quase sempre”) e subdivide-se em duas escalas: escala de agressividade (6 itens) e 

escala da raiva (6 itens). a escala da agressividade relaciona-se com a aceitação e vontade 

de recorrer ao “abuso” físico ou verbal, para ganhar vantagem competitiva. a escala de raiva 

descreve incidentes de irritação associados à frustração provocada por derrotas, ou perda 

de pontos/ jogos, ou emoções negativas direccionadas a árbitros ou adversários. o "score" de 

cada escala resulta da soma do valor atribuído a cada item correspondente.



49  —  RPcd 13 (2)

03PROCEDIMENTOS

os atletas responderam individualmente às medidas e instrumentos. a administração dos 

questionários foi efectuada pelos investigadores e psicólogos do desporto e as instruções 

dadas procuraram, em todas as sessões de administração, minimizar potenciais efeitos 

da desejabilidade social e reforçar a honestidade e sinceridade nas respostas, através de 

indicações expressas de não haver respostas correctas ou incorrectas

resultAdos

a análise e tratamento estatístico dos dados recolhidos recorreu a diversos procedimen-

tos, disponíveis no programa Statistical Package for Social Sciences – SPSS (Versão 16.0). 

para além da análise das estatísticas descritivas, recorreu-se a análises de correlações 

(pearson e parciais), t-tests para amostras independentes, e anoVa's (seguidas de testes 

post-hoc de scheffe). adicionalmente analisaram-se algumas características psicométri-

cas das medidas utilizadas, sobretudo, através da análise dos índices de fidelidade dos ins-

trumentos usados (alpha de Cronbach). relativamente às características psicométricas 

das medidas usadas (e por limitações de espaço para análises mais detalhadas) refiram-

-se os coeficientes de fidelidade bastante aceitáveis obtidos para todas as medidas deste

estudo. Com efeito, os coeficientes alpha Cronbach encontrados variaram entre .78 e .89

para as diferentes sub-escalas dos instrumentos usados, incluindo ainda valores de .89

(sas-2 total) e .82 (percepção de ameaça).

o Quadro 1 apresenta os valores médios e estatísticas descritivas para as variáveis em

estudo e para a amostra total de participantes.

QuaDro 1 — Estatísticas descritivas das variáveis.

média desVio padrão mínimo máXimo

Percepção de ameaça 22.6 6.7 8 39

EAD-2 - Preocupação 12.4 3.7 5 20

EAD-2 - Ans. Somática 8.28 2.5 5 16

EAD-2 - Pert. Concentração 8.3 2.4 5 16

EAD-2 - Total 28.9 7.1 17 48

EARC - Raiva 12.5 4.2 6 24

EARC - Agressividade 11.2 4.6 6 25



ASSOCIAçõES ENTRE AS VARIáVEIS EM ESTUDO

no Quadro 2 podem ser analisados os coeficientes de correlação de pearson obtidos, in-

cluindo (na diagonal inferior) coeficientes de correlação parciais, com controlo da variável 

idade. de um modo geral, a análise do Quadro permite constatar os seguintes dados prin-

cipais: a) as relações moderadas (positivas e significativas) entre a avaliação cognitiva de 

ameaça e as medidas de ansiedade, nomeadamente a ansiedade total (r = .37, p < .001), 

preocupação (r = .33, p < .001), ansiedade somática (r = .21, p < .05) e perturbação da 

concentração (r = .21, p < .05), e raiva (r = .21, p < .01); b) as correlações positivas também 

moderadas e/ ou elevadas entre as dimensões da raiva competitiva com a ansiedade, es-

pecificamente com a perturbação da concentração (r = .36, p < .001) e ansiedade total (r = 

.27, p < .01); c) a praticamente inexistente relação entre a agressividade e as dimensões da 

ansiedade competitiva e percepção de ameaça; e d) a natureza diferencial das relações en-

tre as duas dimensões da earC e as dimensões da ansiedade competitiva, quase se regis-

tando apenas associações significativas e positivas da subescala de raiva com a ansiedade 

cognitiva, somática, perturbação da concentração (sas-2) e com a percepção de ameaça. 

relativamente às correlações parciais, os resultados são semelhantes às correlações sem 

controle da idade, embora refira-se que a relação entre raiva e percepção de ameaça deixa 

de ser significativa (r = .17, p > .05).

QuaDro 2 — Correlações de Pearson e parciais entre as variáveis.

1 2 3 4 5 6 7

1. Percepção de ameaça __ .33*** .21* 21* .37*** .21* .09

2. EAD-2 - Preocupação .41*** __ .57*** .43*** .86*** .17**** -.17****

3. EAD-2 - Ans. Somática .31**** .61*** __ .57*** .85*** .16**** -.12

4. EAD-2 - Pert. Concentração .31*** .41*** .56*** __ .75*** .36*** -04

5. EAD-2 - Total .42*** .87*** .85*** .74*** __ .27** -.14

6. EARC - Raiva .17 .17**** .30*** .45*** .34*** __ .64***

7. EARC - Agressividade -.03 -.18**** -.02 .01 .04 .57*** __

Nota: * p <. 05; ** p < .01; *** p < .001; **** p <. 10

DIFERENçAS EM FUNçãO DA MODALIDADE

relativamente às diferenças nas medidas nas diferentes modalidades desportivas (com di-

ferentes graus e intensidades de contacto físico), os dados das análises de variância reali-

zadas evidenciaram a existência de diferenças significativas entre as modalidades em pra-
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03ticamente todas as dimensões e características psicológicas avaliadas (ver Quadro 3). mais 

concretamente, os dados combinados das análises post-hoc, mostram que os praticantes de 

autodefesa, kickboxing e futebol diferem significativamente entre si nos níveis de raiva (F(2, 

116) = 16.61, p < .001) e de agressividade (F(2, 115) = 41.13, p < .001), com os atletas de fute-

bol a serem os que manifestam os níveis mais elevados (seguidos, por ordem decrescente,

dos atletas de kickboxing e dos de autodefesa). Curiosamente, relativamente à ansiedade

competitiva verificou-se um padrão inverso, com os atletas de kickboxing, principalmente, a

mostraram níveis médios significativamente mais elevados de preocupação (F(2, 116) = 13.83,

p < .001), somática (F(2, 116) = 9.94, p < .001) e total (F(2, 113) = 12.79, p < .001) que os atletas

da autodefesa e do futebol, sendo estes últimos os que mostraram valores mais baixos de

ansiedade. Já no que se refere à percepção de ameaça, foram novamente evidentes as dife-

renças (F(2, 117) = 8.22, p < .001), com os atletas de kickboxing a evidenciarem níveis mais ele-

vados que os do futebol. os praticantes de autodefesa também diferiam significativamente

dos seus pares de outras modalidades, sendo aqueles que percepcionavam menor ameaça.

QuaDro 3 — Diferenças nas variáveis psicológicas em função da modalidade.

aUto-deFesa KICKBoxINg FUtebol

m. d.p. m. d.p. m. d.p. F siG. sCheFFe

Percepção de ameaça 19.5 7.8 25.5 4.9 22.4 6.2 8.22 .000 1<2,3

EAD-2 - Preocupação 11.5 3.6 14.6 3.5 10.9 3.1 13.83 .000 2>1,3

EAD-2 - Ans. Somática 8.0 2.5 9.6 2.8 7.3 1.7 9.94 .000 2>1,3

EAD-2 - Pert. Concentração 8.5 2.4 8.8 2,7 7.6 2.0 2.75 .068 2>1,3

EAD-2 - Total 27.5 6.3 33.1 7.9 26.1 5.2 12.79 .000 2>1,3

EARC - Raiva 9.8 3.3 12.0 3.6 14.7 4.1 16.61 .000 1<2<3

EARC - Agressividade 8.3 1.9 9.2 2.9 14.8 4.6 41.13 .000 1<2<3

Nota: 1. Auto-Defesa; 2. Kickboxing; 3. Futebol

DIFERENçAS EM FUNçãO DO GéNERO

por último, no Quadro 4 poderão ser analisadas as diferenças em função do género dos 

participantes. Comparativamente às atletas do sexo feminino, os do sexo masculino evi-

denciaram níveis significativamente mais baixos de ansiedade somática (t(116) = -2.33, p < 

.05), mas níveis significativamente mais elevados de raiva (t (116) = 4.43, p < .001) e agres-

sividade (t(116) = 5.593, p < .001), percepcionando ainda a competição desportiva como 

menos ameaçadora (t(117) = 2.86, p < .001).



QuaDro 4 — Diferenças nas variáveis psicológicas em função do sexo.

masCUlino Feminino

m. d.p. m. d.p. t siG.

Percepção de ameaça 20.3 7.1 23.9 6.1 2.86 .005

EAD-2 - Preocupação 12.4 3.6 12.4 4.1 .06 n. s.

EAD-2 - Ans. Somática 7.9 2.3 9.1 2.9 -2.33 .021

EAD-2 - Pert. Concentração 8.1 2.4 8.6 2.5 -1.02 n. s.

EAD-2 - Total 28.5 6.1 29.6 7.7 -.72 n. s.

EARC - Raiva 13.7 4.3 10.2 3.2 4.43 .000

EARC - Agressividade 12.7 4.8 8.1 1.9 5.59 .000

dIscussão e conclusÕes

tendo em consideração a natureza exploratória do presente estudo e alguma ausência de 

dados comparativos na investigação nacional e internacional (sobretudo nas modalidades 

e variáveis estudadas), um dado principal a reter refere-se às associações significativas e 

positivas, por um lado entre a avaliação cognitiva de ameaça e as medidas de ansiedade 

e raiva e, por outro lado, entre raiva, ansiedade somática e perturbação da concentração. 

mais especificamente, este estudo parece ser consistente com os estudos que têm de-

monstrado que a ansiedade está associada à percepção da competição desportiva como 

uma ameaça (4, 5, 8, 9, 10, 11). do mesmo modo, a raiva também parece estar associada com 

a percepção de ameaça. de facto, esta associação também foi verificada num estudo la-

boratorial (16). neste sentido, este estudo vem suportar o pressuposto de que as emoções 

negativas tendem, geralmente, a estar associadas com a percepção de ameaça (18, 31). 

adicionalmente, a associação entre as dimensões cognitivas da ansiedade (preocupação 

e perturbação da concentração) e a raiva competitiva vem reforçar a importância do estu-

do da co-ocorrência de diferentes emoções e nos seus efeitos diferenciais. particularmen-

te, parece justificar-se o estudo aprofundado da relação (isolada e/ ou combinada) entre 

ambas as emoções (raiva e ansiedade) no rendimento desportivo. além disso, embora esta 

associação já tenha sido demonstrada anteriormente (28), é importante referir a associação 

positiva entre perturbação da concentração e raiva, o que parece indicar que a presença 

desta emoção pode afectar a capacidade de concentração dos atletas, tal como já foi veri-

ficado em estudos anteriores (29, 30, 40). 

relativamente às diferenças de género, verificou-se que as atletas do sexo femini-

no demonstraram níveis mais elevados de percepção de ameaça e ansiedade somá-

tica comparativamente com os atletas do sexo masculino, consistente com estudos 
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03anteriores (e.g.,  7,  9). Contudo, foram os atletas do sexo masculino que apresentaram 

níveis superiores de raiva e agressividade, confirmando a ideia que os atletas do sexo 

masculino tendem a ser mais agressivos (23, 24). 

igualmente, foram encontradas diferenças significativas em quase todas as variáveis es-

tudadas em função da modalidade desportiva. de um modo geral, os jogadores de futebol, 

como uma modalidade colectiva, demonstraram níveis superiores de raiva e agressividade 

comparativamente com as outras modalidades de contacto. maxwell e moores (24) também 

encontraram resultados semelhantes, sugerindo que os comportamentos agressivos ten-

dem a ocorrer mais frequentemente em modalidades colectivas comparativamente com 

modalidades individuais. no entanto, foram os jogadores de futebol que demonstraram 

níveis inferiores nas dimensões de ansiedade. Cruz e Viana (7) sugerem que os atletas de 

modalidades colectivas distribuem a responsabilidade do desempenho pelos membros da 

equipa, enquanto nas modalidades individuais o resultado é inteiramente atribuído ao indi-

víduo, causando deste modo mais ansiedade. 

assim, um dado principal do presente estudo (que seja do nosso conhecimento, não mui-

to explorado em estudos anteriores), refere-se às claras vantagens do estudo dos pro-

cessos cognitivos e afectivos associados à raiva e à agressividade, simultaneamente em 

diferentes desportos de contacto e/ ou colisão. os resultados obtidos sugerem claramente 

que a comparação entre desportos de “contacto” vs. “não-contacto” poderá ser demasiado 

simplista e pouco esclarecedora.

por outro lado, as recentes perspectivas “utilitárias” no estudo da raiva (36), sugerindo 

o seu impacto positivo, poderão fornecer pistas fundamentais para a investigação, mas

também para a intervenção psicológica futura no domínio mais vasto do uso (e/ ou abuso)

de comportamentos agressivos no desporto (22, 24).

refira-se, por último, que a natureza exploratória e o carácter transversal do presente 

estudo constituem limitações metodológicas importantes que não permitem generalizações 

excessivas. particularmente, o potencial efeito e o papel de variáveis como o género, idade, 

tipo de modalidade, nível e experiência competitiva na análise aprofundada do padrão de 

relações entre estas variáveis, devem merecer uma atenção particular dos investigadores.

Concluindo, e sem esquecer a natureza exploratória e inicial do presente estudo, os da-

dos recolhidos sugerem, ainda que indiretamente, uma importante implicação prática que, 

simultaneamente, permitirá colmatar talvez a principal lacuna da investigação no domí-

nio da raiva e agressividade no desporto: o desenvolvimento, implementação e avaliação 

da eficácia de intervenções e programas psicológicos sistemáticos destinados à sua re-

gulação, sobretudo junto dos escalões de iniciação e formação desportiva (2). Com efeito, 

muito mais do que a mera informação e apresentação de linhas orientadoras para a sua 

diminuição, torna-se urgente o desenvolvimento de atividades estruturadas e sistemáticas 

não só dirigidas a treinadores, dirigentes e pais, mas principalmente direcionadas para 



grupos de crianças e jovens. mais especificamente, seria importante o desenvolvimento 

de programas de intervenção psicológica, sólida e teoricamente orientados, que ajudem 

e promovam comportamentos proactivos de auto-regulação, regulação emocional e auto-

controle em situações adversas e emocionalmente exigentes no “calor” e sob a “pressão” 

da (“alta”) competição desportiva. este será, certamente, um “jogo” ganho por todos os 

agentes implicados no desporto.
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resumo

a identificação dos factores que diferenciam equipas vitoriosas das derrotadas é uma preocu-

pação comum a treinadores e investigadores. a detecção de padrões táticos de conduta que 

conduzam a esta diferenciação, é uma tendência atual na análise de Jogo. neste âmbito a 

utilização da Metodologia observacional e o recurso à análise sequencial, permite em alguns 

casos fazer emergir “estruturas ocultas” do jogo. o presente trabalho pretende caracterizar 

o comportamento das equipas após a entrada em posse de bola sem sofrer golo. assim, foi

realizada uma análise sequencial prospectiva até à transição 1, tendo sido consideradas como

condutas critério as distintas possibilidades de entrar em posse de bola sem sofrer golo e

como condutas objeto as fases e métodos de jogo ofensivos que a equipa atacante pode utilizar

posteriormente. a amostra constituída por 1798 sequências de jogo resultou da observação

de 44 jogos do campeonato da europa de 2006. foram identificados padrões táticos de condu-

ta para todas as condutas critério consideradas, à exceção do “Jogo passivo”. em alguns casos

os padrões táticos de conduta permitem identificar diferentes formas de atuar entre equipas

vitoriosas e derrotadas. os resultados obtidos fornecem indicações valiosas para a condução

do processo de treino e da competição.
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analysis of the teams handball's behavior 

after entry into ball possession 

without conceding goal in situations 7 vs 7. 

study of the behavior 

of the victorious and defeated teams, 

using the sequential analysis.

AbstrAct

the identification of the factors that distinguish winning of the defeated 

teams is a common concern of coaches and researchers. the detection 

of tactical patterns of conduct that lead to this differentiation is a current 

tendency in game analysis. in this context the use of the observational 

methodology and the use of sequential analysis, allows in certain cases 

to emerge "hidden structures" of the game. the present study aims to 

characterize the behaviour of the teams after entry into ball possession 

without suffering goal. therefore a prospective sequential analysis was 

performed until the transition 1. the different possibilities of entering 

into ball possession without suffering goal have been considered as pat-

terns of conducts and the offensive phases and methods that the team 

can use posteriorly have been considered as object conducts. the sam-

ple consists of 1798 match sequences that were the result from the ob-

servation of 44 games of the european Championship 2006. patterns of 

tactical conduct have been identified for all criteria conducts that were 

considered, except for the "passive game". the results provide valuable 

directions for conducting the coaching and the competition process.

Key woRdS: 

team handball. sequential analysis. tactical patterns.
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04Introdução

a análise do jogo é uma das ferramentas mais importantes para a compreensão dos factores que 

influenciam a performance de equipas e jogadores. em última instância, o objectivo da análise 

do jogo passa por identificar os factores e eventos críticos, que condicionam a performance das 

equipas e jogadores (2, 6). a detecção e compreensão destes factores e eventos críticos, permitirá 

aos treinadores otimizar o processo de treino e a gestão das equipas e jogadores na competição 
(6). desta forma, a análise do jogo permite tirar ilações relativamente a um passado, para pers-

pectivar uma intervenção futura (11). neste âmbito, a identificação dos factores que diferenciam 

as equipas vitoriosas das equipas derrotadas assume-se como uma das principais preocupações 

sendo comum a treinadores e investigadores. depois de uma fase inicial em que a análise do 

jogo tinha como principal objectivo perceber a importância da atividade física dos jogadores na 

competição (5), passando posteriormente para o estudo da frequência com que as ações decor-

rem, constata-se que atualmente é a análise dos comportamentos táticos o principal enfoque 

da investigação nos Jogos desportivos Coletivos (6, 10). Uma abordagem desta natureza coloca 

dificuldades acrescidas, no que diz respeito à observação e registo dos dados e também do tra-

tamento estatístico a realizar. Uma das principais dificuldades está relacionada com o facto da 

observação se ter tornado muito complexa (6, 13), já que envolve o registo de diversos indicadores. 

por outro lado, a análise deste tipo de dados, obriga a novas abordagens, para que seja possível 

integrar e tratar toda a informação recolhida, a partir de um sistema complexo como é o jogo.

outro factor que deve ser tido em conta é a necessidade de considerar as diferentes 

variáveis que configuram o contexto em que as ações de jogo decorrem, procurando desta 

forma que a investigação realizada resulte ainda mais profícua (6). para que tal suceda, o 

estudo das ações de jogo de jogadores e equipas deve ser realizado tendo em atenção as 

condições momentâneas do envolvimento, por oposição à análise do “jogo total” (4). a de-

tecção de padrões táticos de conduta tem contribuído para a explicação da performance 

diferencial, assumindo-se como das últimas tendências na análise do jogo. a utilização da 

metodologia observacional e o recurso à análise sequencial como método da análise de 

dados, permite em alguns casos fazer emergir “estruturas ocultas” do jogo.

no que diz respeito ao andebol é reconhecido por diversos autores a crescente importân-

cia que os diferentes métodos de jogo ofensivo da transição rápida defesa-ataque assumem 

para o sucesso. assim, torna-se imperioso conhecer as razões que estão na origem da opção 

pelo ataque em sistema ou pelos diferentes métodos de jogo ofensivo característicos da fase 

de transição rápida defesa-ataque. o presente estudo foi realizado com o objetivo de detetar 

padrões táticos de conduta por parte das equipas e eventualmente estabelecer diferenças 

de comportamento entre os dois grupos considerados (vitoriosas vs derrotadas). para a con-

secução do trabalho foram analisadas apenas as situações em que as equipas entram em 

posse de bola sem ter sofrido golo, no sentido de encontrar uma relação entre as diversas 

formas em que ela pode ocorrer e os métodos de jogo ofensivo passíveis de ser utilizados.



metodologIA

AMOSTRA 

para a realização do estudo foram registadas todas as ações ofensivas que as equipas 

realizaram nos jogos do Campeonato da europa de 2006, que terminaram com vitória/ der-

rota (44 jogos). do total de jogos disputados na competição (47) não foram considerados 3 

jogos que terminaram empatados.

do registo total efectuado, foram consideradas para a análise as ações que decorreram 

nas situações de diferença pontual no marcador em que se verificaram diferenças esta-

tisticamente significativas na eficácia de ataque entre o grupo de equipas vencedoras e o 

grupo das derrotadas (17). assim sendo, os dados analisados resultam da observação das 

sequências de jogo ocorridas quando as equipas vitoriosas estão em desvantagem de 2 

golos, até às situações em que se encontram a vencer por 3. para além dessas foram tam-

bém integradas as ações de ataque em que as equipas vitoriosas têm uma vantagem de 

5 golos (8). posteriormente foi realizada a análise sequencial prospectiva até ao retardo 1, 

tendo sido utilizado o programa gSEQ for Windows. as condutas critério e condutas objeto 

consideradas são apresentadas no Quadro 1.

QuaDro  1 — Condutas critério e condutas objeto para a análise sequencial 
prospetiva a partir da categoria “entrada em posse de bola sem golo sofrido”.

Como se pode constatar foram consideradas como condutas critério todos os eventos 

ocorridos no jogo e que permitem à equipa defensora ganhar a posse de bola sem sofrer 

golo. as condutas objeto são todas as formas que as equipas dispõem para passar para o 

ataque após ganhar a posse de bola sem sofrer golo: (i) ataque em sistema e (ii) transição 

rápida defesa-ataque. nesta última fase incluem-se os seguintes métodos de jogo ofensi-

vo: contra-ataque direto, contra-ataque apoiado e ataque rápido
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resultAdos e dIscussão

decorrente da interpretação dos resultados da análise sequencial, importa realçar em pri-

meiro lugar que foram encontrados padrões de conduta para todas as condutas critério, 

excepto para a conduta “jogo passivo”. da análise prospectiva realizada a partir de todas 

as outras condutas critério consideradas, foram detectados padrões sequenciais de con-

duta, que permitem, nalguns casos, encontrar diferenças no comportamento de equipas 

vitoriosas e derrotadas.

em seguida serão apresentados os padrões táticos de conduta obtidos para cada uma 

das condutas critério consideradas. na Figura 1 estão representados os padrões táticos de 

conduta resultantes da análise da conduta critério “defesa do guarda-redes”.

LEGENDA: DAR – Ataque rápido por parte das equipas derrotadas; DAS – Sequência 
de ataque em sistema 1 por parte das equipas derrotadas; DCA – Contra-ataque 
apoiado por parte das equipas derrotadas; DCD – Contra-ataque direto por parte 
das equipas derrotadas; DGR – Remate das equipas derrotadas defendido pelo guar-
da-redes; VAR – Ataque rápido por parte das equipas vitoriosas; VAS – Sequência de 
ataque em sistema 1 por parte das equipas vitoriosas; VCA – Contra-ataque apoiado 
por parte das equipas vitoriosas; VCD – Contra-ataque direto por parte das equipas 
vitoriosas; VGR – Remate das equipas vitoriosas defendido pelo guarda-redes.

figura  1 — Padrões sequenciais de conduta obtidos para as equipas vitoriosas e 
derrotadas, a partir da conduta critério “defesa do guarda-redes”, nos momentos de 
jogo em que a eficácia de ataque apresentou diferenças estatisticamente significativas.

Como é possível observar na Figura anterior, os padrões de conduta obtidos a partir da 

análise realizada dos dados são muito semelhantes para as equipas vitoriosas e derro-

tadas. de facto constata-se que, nos dois grupos de equipas considerados, a defesa do 

guarda-redes ativa o desenvolvimento do ataque rápido, inibindo a utilização do contra-

-ataque direto. Como se constata também, o contra-ataque apoiado é ainda inibido no caso

das equipas vitoriosas.
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os resultados obtidos contrariam a ideia estabelecida que o guarda-redes é o principal 

responsável pelo desenvolvimento do contra-ataque direto e do contra-ataque apoiado, 

através dos passes que efetua. os padrões sequenciais detectados indiciam que a defesa 

do guarda-redes inibe a utilização destes dois métodos de jogo ofensivo. esta circuns-

tância poderá ser explicada pelo facto da defesa do guarda-redes nem sempre implicar 

o controlo imediato da bola por parte deste e a sua imediata reposição em jogo. esta 

convicção é reforçada porque a “defesa do guarda-redes”, ativa a utilização do ataque 

rápido. os padrões sequenciais de conduta detectados sugerem que, após uma defesa, 

os guarda-redes necessitam de algum tempo para readquirir o controlo da bola, o que 

possibilita a recuperação defensiva do adversário. apesar disso, as equipas procuram 

realizar uma transição rápida defesa-ataque envolvendo toda a equipa (ataque rápido), 

na tentativa de criar uma situação de finalização imediata contra uma defesa temporária, 

tentando tirar partido de uma eventual desorganização do sistema defensivo adversário. 

os padrões obtidos no presente trabalho vêm também corroborar os resultados obtidos 

por Ferreira (3), que concluiu que a defesa do guarda-redes ativa o desenvolvimento do 

ataque rápido. o autor também apresenta como explicação para o surgimento deste pa-

drão sequencial de conduta o facto da defesa por parte do guarda-redes não implicar, na 

maior parte dos casos, um controlo imediato da bola.

outra razão que poderá contribuir para a explicação desta evidência, prende-se com a 

qualidade e eficácia da recuperação defensiva. é normal que as equipas que efetuam o 

remate se preparem para a possibilidade de perder a posse de bola e, antecipadamente, 

iniciem a ocupação do espaço defensivo, por forma a impedir o contra-ataque direto e o 

contra-ataque apoiado (7, 12). a recuperação defensiva é, nestes casos, realizada de forma 

mais eficaz, porque a equipa atacante tem conhecimento dos movimentos ofensivos reali-

zados, prevendo o momento em que pode ocorrer a perda de posse de bola. este comporta-

mento permite ocupar o espaço de forma antecipada, contribuindo para uma recuperação 

defensiva mais eficaz. 

no que diz respeito à análise sequencial prospectiva realizada a partir da conduta cri-

tério “ressalto após defesa do guarda-redes”, os resultados são apresentados na Figura 

seguinte (Figura 2).
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LEGENDA: DCA – Contra-ataque apoiado por parte das equipas derrotadas; DRGR – 
Remate das equipas derrotadas defendido pelo guarda-redes seguido de ressalto 
defensivo; VRGR – Remate das equipas vitoriosas defendido pelo guarda-redes 
seguido de ressalto defensivo.

figura 2 — Padrão sequencial de conduta obtido para as equipas derrotadas, a 
partir da conduta critério “ressalto defensivo após defesa do guarda-redes”, 
nos momentos de jogo em que a eficácia de ataque apresentou diferenças 
estatisticamente significativas.

Como se constata pela análise da Figura 2 não foram encontrados quaisquer padrões de 

conduta para o grupo das equipas vitoriosas. no que se refere às equipas derrotadas foi 

detectado um padrão tático de conduta. de facto, verifica-se a existência de um padrão 

excitatório no que diz respeito à utilização do contra-ataque apoiado. esta constatação 

revela que, quando os jogadores das equipas derrotadas ganham a posse de bola através 

de um ressalto, ou ressalto seguido de falta sofrida após defesa do guarda-redes, existe 

uma probabilidade superior ao acaso de utilizarem o contra-ataque apoiado como forma de 

rapidamente tentarem a finalização, por forma a beneficiarem de eventuais dificuldades na 

recuperação defensiva adversária. esta situação vem mais uma vez acentuar a importân-

cia do controlo imediato da bola para passar rapidamente para uma fase de construção de 

situações de finalização. o facto do grupo de equipas vitoriosas não apresentar qualquer 

padrão de conduta, significa que, após um ressalto, não existe uma probabilidade estatís-

tica superior ao acaso da utilização de qualquer fase ou método de jogo ofensivo. assim 

sendo, as equipas optam pelo contra-ataque direto, contra-ataque apoiado, ataque rápido 

ou ataque em sistema, sem que exista um privilégio da utilização de um, em detrimento 

dos outros. a análise efetuada às situações de jogo em que as equipas assumem a posse 

de bola após a realização de um bloco, permitiu a detecção dos dois padrões de conduta 

representados na Figura 3.
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LEGENDA: DBL – Remate das equipas derrotadas defendido pelo bloco adversário; 
DCD – Contra-ataque direto por parte das equipas derrotadas; VBL – Remate das 
equipas vitoriosas defendido pelo bloco adversário; VCD – Contra-ataque direto por 
parte das equipas vitoriosas.

figura 3 — Padrões sequenciais de conduta obtidos para as equipas vitoriosas e 
derrotadas, a partir da conduta critério “bloco”, nos momentos de jogo em que a 
eficácia de ataque apresentou diferenças estatisticamente significativas.

Como se pode verificar foi detectado um mesmo padrão para os dois grupos de equipas. 

Constata-se que o ganho de posse de bola após um bloco ativa a utilização do contra-ataque 

direto. este padrão pode ser explicado pelo facto de que, na sequência de um remate que é 

defendido através de um bloco, um jogador assume imediatamente a posse de bola, podendo 

progredir para a baliza ou efetuar um passe para um colega melhor colocado. estas situa-

ções são habitualmente inesperadas e prejudicam a recuperação defensiva, o que poderá 

estar na origem do aparecimento de um jogador isolado perante o guarda-redes. a principal 

ilação a tirar deste facto, tem a ver com necessidade de se antecipar a recuperação defen-

siva, no sentido de retirar qualquer vantagem para o adversário, caso o remate seja blocado. 

na Figura 4 está representado o único padrão sequencial de conduta detectado, resultante 

da análise sequencial prospetiva quando considerada a conduta critério “remate ao poste”.

 Como é possível verificar pela análise da Figura 4, apenas é detectado um padrão excitatório 

relativo à utilização do ataque em sistema, nas equipas vitoriosas.  assim sendo, existe uma 

probabilidade superior ao acaso das equipas vitoriosas utilizarem o ataque em sistema. este 

resultado indicia que este grupo de equipas perante uma situação de jogo em que ganham a 

posse de bola após terem sofrido um remate ao poste, optam por uma passagem para o ataque 

de forma mais segura (ataque em sistema), abdicando da tentativa de progredir rapidamente 

para o meio campo adversário. este facto permitirá, eventualmente, retirar alguma vantagem 

de um momento anímico negativo por parte da equipa adversária, já que o resultado da ação 

anterior pode ter uma importância decisiva nas ações subsequentes (8, 18). desta forma, a gestão 

eficaz destes momentos por parte das equipas poderá ser determinante para o seu sucesso.
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LEGENDA: DPT – Remate das equipas derrotadas ao poste ou trave; VAS – Sequência 
de ataque em sistema 1 por parte das equipas vitoriosas; VPT – Remate das equipas 
vitoriosas ao poste ou trave.

figura  4 — Padrão sequencial de conduta obtido para as equipas vitoriosas, a 
partir da conduta critério “remate ao poste”, nos momentos de jogo em que a 
eficácia de ataque apresentou diferenças estatisticamente significativas.

a análise sequencial prospetiva realizada a partir da conduta critério “remate para fora”, 

permitiu a detecção dos padrões táticos de conduta representados na Figura 5.

LEGENDA: DAS – Sequência de ataque em sistema 1 por parte das equipas derrota-
das; DCA – Contra-ataque apoiado por parte das equipas derrotadas; DFO – Remate 
das equipas derrotadas para fora; VAS – Sequência de ataque em sistema 1 por 
parte das equipas vitoriosas; VCA – Contra-ataque apoiado por parte das equipas 
vitoriosas; VCD – Contra-ataque direto por parte das equipas vitoriosas; VFO – Re-
mate das equipas vitoriosas para fora.

figura 5 — Padrões sequenciais de conduta obtidos para as equipas vitoriosas e 
derrotadas, a partir da conduta critério “remate para fora”, nos momentos de jogo 
em que a eficácia de ataque apresentou diferenças estatisticamente significativas.
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os padrões sequenciais de conduta obtidos demonstram que a realização de um remate para 

fora da baliza, inibe a utilização do contra-ataque direto e do contra-ataque apoiado no caso 

das equipas vitoriosas. no que diz respeito às equipas derrotadas, apenas surge um padrão 

inibitório relativo à conduta objeto contra-ataque apoiado. relativamente aos padrões excita-

tórios obtidos, verificou-se um comportamento semelhante para os dois grupos de equipas: 

as equipas estudadas optam por passar para o ataque através da fase de ataque em sistema.

em conclusão, sublinha-se que o “remate para fora” ativa a utilização do ataque em 

sistema e inibe o contra-ataque direto e o contra-ataque apoiado (apenas nas equipas vito-

riosas). estes padrões vêm mais uma vez confirmar a importância do controlo imediato da 

bola para a subsequente ação de ataque. de facto, o tempo entre a realização do remate e 

a assunção da posse de bola por parte do guarda-redes, permite a recuperação defensiva 

por parte da equipa adversária, o que poderá impedir as formas mais rápidas de constru-

ção de situações de finalização, pelo que as equipas optam por passar tranquilamente à 

fase de ataque em sistema. os resultados obtidos contrariam as conclusões de prudente 
(14), já que o autor detectou um padrão de conduta constituído pela “recuperação da bola 

por parte do guarda-redes, sem defesa” e pela conduta objeto “passe longo”. este tipo de 

passes, é habitualmente associado ao desenvolvimento do contra-ataque direto, visto que 

é realizado “para os jogadores da 1ª vaga de forma rápida e precisa” (14).

a Figura 6 apresenta os resultados obtidos a partir da análise sequencial prospetiva 

realizada quando considerada a conduta critério “falta técnica”.

LEGENDA: DFT – Ataque das equipas derrotadas que termina com falta técnica; VCD 
– Contra-ataque direto por parte das equipas vitoriosas; VFO – Remate das equipas vi-
toriosas para fora; VFT – Ataque das equipas vitoriosas que termina com falta técnica.

figura  6 — Padrão sequencial de conduta obtido para as equipas vitoriosas, a 
partir da conduta critério “falta técnica”, nos momentos de jogo em que a eficácia 
de ataque apresentou diferenças estatisticamente significativas.
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Como se pode observar, apenas foi detectado um padrão sequencial de conduta para as 

equipas vitoriosas. o padrão encontrado demonstra que existe uma probabilidade superior 

ao acaso de, após ganharem a posse de bola por falta técnica cometida pelo adversário, 

as equipas vitoriosas desenvolverem o contra-ataque direto. este padrão vem reforçar as 

conclusões de prudente (14), ao referir que a ocorrência de uma falta técnica ou falta ata-

cante ativa a realização de passe longo característico do contra-ataque direto. no entan-

to, os resultados do presente estudo revelam que apenas as equipas vitoriosas têm uma 

probabilidade superior ao acaso de utilizarem o contra-ataque direto na sequência da falta 

técnica do adversário. de facto, verifica-se que, para o grupo das equipas derrotadas, não 

foram encontrados quaisquer padrões de conduta. assim sendo, o comportamento distinto 

dos dois grupos de equipas nesta situação pode contribuir para o resultado final do jogo.

os resultados obtidos podem ainda ser interpretados como reveladores de uma maior 

predisposição das equipas vitoriosas para explorar as falhas do adversário. os resultados 

obtidos sugerem que estas equipas tiram partido destas situações de forma imediata, co-

locando os seus jogadores numa situação privilegiada de finalização. esta evidência pode 

ser explicada pela adopção de comportamentos que permitam a entrada em posse de bola 

e, paralelamente, o desenvolvimento de um ataque imediato. isto significa que este grupo 

de equipas antecipa ou reage rapidamente aos diversos acontecimentos, encontrando uma 

solução conducente a uma maior eficácia. assim, parece evidente que as equipas vitorio-

sas conseguem uma mais rápida transição da situação defensiva para o ataque, facto que 

constitui um aspecto determinante para o sucesso no andebol atual (9). a detecção deste 

padrão para as equipas vitoriosas e a sua ausência no caso das equipas derrotadas, assu-

me particular importância, já que a ocorrência de faltas técnicas é apontada como o evento 

mais frequente para a realização do contra-ataque (15, 16).

por último, são apresentados os resultados da análise sequencial efetuada em função 

da conduta critério “remate para fora”. esses resultados são ilustrados através dos pa-

drões representados na Figura 7.
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LEGENDA: DAR – Ataque rápido por parte das equipas derrotadas; DAS – Sequência 
de ataque em sistema 1 por parte das equipas derrotadas; DCA – Contra-ataque 
apoiado por parte das equipas derrotadas; DCD – Contra-ataque direto por parte 
das equipas derrotadas; DRB – Ataque das equipas derrotadas que termina com 
roubo de bola do adversário; VAR – Ataque rápido por parte das equipas vitoriosas; 
VAS – Sequência de ataque em sistema 1 por parte das equipas vitoriosas; VCA 

– Contra-ataque apoiado por parte das equipas vitoriosas; VCD – Contra-ataque 
direto por parte das equipas vitoriosas; VRB – Ataque das equipas vitoriosas que
termina com roubo de bola do adversário.

figura 7 — Padrões sequenciais de conduta obtidos para as equipas vitoriosas e 
derrotadas, a partir da conduta critério “roubo de bola”, nos momentos de jogo em 
que a eficácia de ataque apresentou diferenças estatisticamente significativas.

relativamente aos resultados obtidos a partir desta análise, é possível inferir que, inde-

pendentemente do grupo de equipas considerado, os padrões de conduta que caracte-

rizam os seus comportamentos são exatamente iguais. assim, verifica-se que quando o 

ataque termina por ação de um defensor, ficando este em posse de bola, a utilização do 

contra-ataque direto e do contra-ataque apoiado é ativada. este comportamento deve-

-se, fundamentalmente, à circunstância de haver um controlo da bola, o que permite

passar imediatamente para o processo ofensivo. Um comportamento similar havia sido

referido por prudente (14), quando concluiu que a recuperação da posse de bola por inter-

cepção ou desarme ativa o início do ataque através do drible. esta ação foi, no caso do

presente estudo, incluída no desenvolvimento do contra-ataque direto, pelo que os dois

estudos apresentam conclusões semelhantes. ainda neste âmbito, Ferreira (3) detectou

um padrão sequencial de conduta, no qual a intercepção da bola surge associada ao

desenvolvimento do contra-ataque e à finalização na segunda linha ofensiva. o roubo de

bola assume assim uma grande importância no desenvolvimento do processo ofensivo

da equipa, sendo a forma de início do contra-ataque que proporciona maior eficácia nesta

fase do jogo (15). este facto é ainda reforçado pela detecção de padrões inibitórios rela-

tivamente às condutas critério “ataque rápido” e “ataque em sistema”. esta evidência
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demonstra, de forma inequívoca, que o ganho da posse de bola por ação de um defensor, 

proporciona o desenvolvimento de uma transição rápida, sem que o adversário tenha a 

possibilidade de efetuar uma recuperação defensiva eficaz.

ANáLISE CONJUNTA DOS RESULTADOS OBTIDOS

neste ponto do trabalho será efectuada uma análise global de todos os padrões detecta-

dos, tendo como objetivo sal ientar aqueles que permitirão identificar linhas condutoras na 

atuação das equipas. a primeira questão a realçar é o facto da utilização do contra-ataque 

direto e do contra-ataque apoiado só ser ativada quando ocorrem situações que permitem 

um controlo efetivo da bola. Como se constata através dos padrões sequenciais de condu-

ta detectados, a utilização destes dois métodos de jogo ofensivo é ativada fundamental-

mente pelas condutas critério “ressalto defensivo após defesa do guarda-redes” e “roubo 

de bola”. em ambas as situações, os defensores asseguram o controlo imediato da bola, o 

que lhes permite explorar as formas mais rápidas de criar uma possibilidade de finalização 

junto da área adversária (contra-ataque direto e contra-ataque apoiado). por outro lado, na 

sequência da defesa do guarda-redes, é ativada a utilização do ataque rápido quer para as 

equipas vitoriosas quer para as equipas derrotadas. também comum aos dois grupos de 

equipas é o facto da conduta critério “remate para fora” ativar a utilização do ataque em 

sistema. estes resultados acentuam a importância que assume o tempo que é necessário 

para assumir o controlo efetivo da bola, no desenvolvimento do ataque subsequente (1).

relativamente às principais diferenças nos padrões obtidos entre equipas vitoriosas e der-

rotadas podemos destacar: (i) a ativação do contra-ataque direto a partir da entrada em pos-

se de bola por falta técnica por parte das equipas vitoriosas; (ii) também no caso das equipas 

vitoriosas, constata-se a ativação do ataque em sistema após entrada em posse de bola na 

sequência de um remate ao poste; (iii) estes dois comportamentos de sinal aparentemente 

contrário (acelerar o jogo/ pausar o jogo) têm, no entanto, um denominador comum: nas 

duas situações após uma falha do adversário, que habitualmente tem repercussão ao nível 

anímico, as equipas vitoriosas agem de forma a tirar partido desse momento do jogo. no 

primeiro caso, procurando explorar imediatamente a perda de posse de bola do adversário 

e da eventual dificuldade na recuperação defensiva. de facto, um erro desta natureza na 

construção do ataque torna-se difícil de prever, pelo que a equipa que perde a posse da bola 

poderá ter maiores dificuldades em assegurar a recuperação defensiva e a defesa da sua 

baliza. partindo deste pressuposto, a perda da posse de bola devido a uma falta técnica do 

adversário, poderá constituir-se como um dos momentos ideais para a utilização do contra-

-ataque direto. nestes casos, os resultados indicam uma vantagem das equipas que melhor 

dominam a rápida transição do processo defensivo para o ofensivo. no segundo caso, as 

equipas vitoriosas tentam tirar vantagem do facto do seu adversário ter realizado um remate 

ao poste, aproveitando um eventual desânimo para desenvolver um ataque mais seguro.
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resumo

o objectivo deste estudo consistiu em procurar aprofundar o conhecimento sobre os treina-

dores que têm vindo a treinar as ginastas portuguesas com melhores resultados absolutos ao 

longo dos últimos anos, bem como sobre a sua opinião relativamente ao actual estado de de-

senvolvimento desta modalidade desportiva, principais dificuldades e desafios e eventuais su-

gestões para o seu futuro. para o efeito, foram desenvolvidas entrevistas semiestruturadas a 8 

dos 11 treinadores que treinaram as ginastas portuguesas que participaram em provas inter-

nacionais oficiais, entre 1971 e 2011. da análise do conteúdo das suas respostas evidenciou-se 

que os treinadores entrevistados, no seu conjunto, entendiam que, apesar do nível actual poder 

ser considerado razoável, as principais questões e desafios que se colocam à Ginástica artísti-

ca feminina reportam-se às infraestruturas, aos equipamentos, aos apoios institucionais, bem 

como às questões financeiras. nesse sentido, e independentemente do reconhecimento de que 

parece ter vindo a conseguir-se ao longo dos anos um elevado aproveitamento dos talentos 

que surgem em idades iniciais, em grande medida fruto da existência de um contexto social 

e desportivo muito específico, parece ser fundamental conseguir-se um reforço financeiro e 

uma maior mediatização desta modalidade de forma a incrementar o número de praticantes.
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From the begining to the better performance 

in female artistic gymnastics: 

Who coached the best national athletes 

and what do they think 

about the development of this sport?

AbstrAct

the aim of this study was to seek further knowledge about the coaches 

who have been training the portuguese female gymnasts with the abso-

lute best performances over the last years, as well as their perspective 

about the current state of development of this sport, its main difficul-

ties and challenges and possible suggestions for its future. to this end, 

semi-structured interviews were conducted with 8 of the 11 coaches 

who trained the portuguese gymnasts who participated in official inter-

national competitions between 1971 and 2011. From the content analy-

sis of their responses it became clear that the coaches interviewed, as a 

whole, believed that despite the current level can be considered reason-

able, the key issues and challenges facing the female artistic Gymnas-

tics refer to the infrastructures, equipments, and institutional support, 

as well as to financial issues. in this sense, regardless the recognition 

that seems to have been achieved over the years a high utilization of the 

talents that arise at early ages, largely as the result of the existence of 

a very specific social and sporting context, it seems to be essential to 

the development of this sport attain a financial boost and greater media 

coverage in order to increase the number of practitioners.

Key woRdS: 

female artistic gymnastics. Development. excellence. 

coaches' perspective.
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05Introdução

a Ginástica artística Feminina (GaF) é caracterizada por uma grande exigência técnica, 

com as jovens ginastas a necessitarem, por um lado, de desenvolver uma coordenação 

motora de elevada complexidade e, por outro, de conseguir elevados coeficientes de força, 

resistência específica, velocidade e flexibilidade, o que apenas é possível de adquirir atra-

vés de uma notável persistência para suportar as longas horas de treino indispensáveis 

para alcançar a mestria no desempenho. aliás, a estas atletas não só lhes é exigida uma 

assinalável resiliência para ultrapassar sessões de treino muito difíceis, condição impres-

cindível para a obtenção do desejado sucesso competitivo, como lhes é colocada uma per-

manente e intransigente obrigatoriedade para manter uma determinada morfologia, à qual 

correspondem mais sacrifícios a superar. 

não obstante, e apesar da sua prática configurar um contexto de elevada exigência e de 

múltiplos sacrifícios para quem a pratica, parece ser igualmente evidente que a mestria 

técnica e a dificuldade dos exercícios associada à beleza do gesto motor, ao virtuosismo 

e à coragem dos grandes ícones da GaF fascinam as crianças, ficando muitas delas su-

ficientemente motivadas para se comprometerem de forma intensa e sistemática com a 

sua prática (15, 24). mais ainda, Weiss e hayashi (32) alertam para que, apesar do tempo e 

investimento financeiro despendidos na experiência desportiva de elite competitiva duran-

te a juventude, as ginastas e respetivos pais percebem as interações familiares positivas 

relacionadas com essa prática desportiva.

adicionalmente, esta modalidade é igualmente reconhecida pelo Comité olímpico inter-

nacional (Coi) como sendo um desporto de base, considerando-se que a prática gímnica 

é fundamental para o desenvolvimento dos principais padrões do movimento e das diver-

sas habilidades desportivas, promovendo a alfabetização motora (18) e contribuindo, num 

âmbito mais geral, para que os padrões de participação e a qualidade das experiências em 

contextos de actividade física durante a infância possam vir a ter efeitos profundos mais 

tarde, enquanto adultos, nos seus padrões de participação em contextos similares, exer-

cendo assim um papel fundamental na adopção de estilos de vida saudável e na reflexão 

sobre a prática da moral nos actos desportivos (6, 33). 

em conformidade, a GaF não só suscita o interesse de crianças e jovens, mas também 

dos seus pais, os quais, associando-lhe um elevado valor educativo, se empenham em que 

as suas filhas a pratiquem, sendo esta situação particularmente visível, por exemplo, nos 

estados Unidos da américa, mas também na maioria dos países do centro e do leste da 

europa, ou ainda de muitos outros países orientais. 

porém, em portugal, eventualmente porque não existe o mesmo reconhecimento relativa-

mente à magnitude dos benefícios anteriormente referidos, a realidade parece ser substan-

cialmente distinta, se atentarmos no relativamente reduzido número de praticantes (ver 20). ou 

seja, particularmente no que concerne aos escalões de juniores e de seniores, não se pode 



considerar como muito elevado o número de atletas que praticam regular e sistematicamente 

esta modalidade, circunstância que, à partida, poderá exercer um impacto negativo no desen-

volvimento da modalidade e na obtenção de performances de mais elevado nível. 

é compreensível que, para que uma qualquer modalidade atinja um elevado nível de desem-

penho, seja fundamental ter um significativo número de pessoas com as qualidades neces-

sárias para a sua realização bem sucedida a praticá-la de forma comprometida e continuada. 

do mesmo modo, parece ser igualmente aceitável admitir que é crucial que esses praticantes 

sejam atempadamente identificados e devidamente apoiados, porquanto o processo que leva à 

obtenção dos mais elevados níveis de desempenho é longo e recheado de dificuldades. 

na verdade, apesar dos avultados investimentos que muitos países alocam para a iden-

tificação e promoção dos talentos que se revelam em idades jovens destacados por diver-

sos autores (e.g., 1, 2, 27, 31), são muitas as evidências (e.g., 3, 10, 13, 18, 27, 31) de que a percentagem 

de atletas que, tendo-se destacado numa fase inicial da sua carreira desportiva, voltam 

a consegui-lo mais tarde, quando adultos, não é elevada. Complementarmente, embora 

menos numerosas, também são várias as evidências (e.g., 5) de que muitos dos atletas que 

mais se destacam quando adultos não o tinham conseguido fazer durante as fases iniciais 

do seu processo de formação desportiva.

todavia, no caso da GaF portuguesa, e independentemente das dificuldades para captar e 

manter atletas a praticá-la a que nos referimos anteriormente, um estudo realizado recente-

mente (25)  revelou que as atletas que obtiveram os melhores resultados no escalão de seniores 

ao longo dos últimos 40 anos começaram a alcançar resultados de destaque desde o início das 

suas carreiras desportivas, vencendo sistematicamente as principais competições nacionais 

ao longo do seu processo de formação, o que sugere a existência de uma elevada eficácia por 

parte do sistema na identificação precoce das atletas que revelam melhor potencial para a 

prática desta modalidade, quando ainda estão a dar os seus primeiros passos neste contexto. 

adicionalmente, um outro estudo que incidiu igualmente sobre o período compreendido 

entre 1971 e 2011 (26), mas adoptando uma abordagem prospectiva, permitiu verificar que a 

percentagem de atletas que ganharam competições no escalão de iniciadas e que continua-

ram a fazê-lo ao longo das suas carreiras desportivas, até ao escalão de seniores, foi parti-

cularmente elevada, sugerindo, portanto, uma elevada qualidade do sistema, não só para a 

identificação das jovens mais talentosas para a prática desta modalidade, como referimos 

anteriormente, mas também para as apoiar no processo de desenvolvimento daquele talento.

ryska, hohensee, Cooley e Jones (30) salientaram que as ginastas altamente competiti-

vas tendem a realçar a competência, a aptidão e também o desafio como estando na base 

da sua participação. no entanto, para que elas consigam desenvolver todo o seu potencial, 

o papel dos seus treinadores é igualmente muito importante, constituindo-se mesmo como

nuclear no processo sob vários prismas. por exemplo, num estudo realizado com ginastas,
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05Gagné, ryan e bargman (15) verificaram que aquelas que percebiam que os seus treinado-

res estavam altamente envolvidos na sua formação exibiam um nível mais estável de au-

toestima do que as que percebiam o inverso, ou seja, que não sentiam os seus treinadores 

tão envolvidos; daí que, em grande medida baseados nos resultados que encontraram, mas 

também na informação disponível na literatura, estes mesmos autores tenham alertado 

para a elevada importância assumida pela influência que treinadores e pais exercem nas 

crianças e adolescentes sob a sua responsabilidade. 

na verdade, conforme salientam Wolfenden e holt (34), o aumento do conhecimento so-

bre as influências sociais exercidas por pais e treinadores nas crianças e jovens sob a sua 

responsabilidade e o modo como elas se associam ao desenvolvimento do seu talento para 

o desporto assume um interesse particular para os investigadores desta área. mais, con-

forme alertam os mesmos autores, apesar do papel dos treinadores normalmente estar

focalizado essencialmente no domínio técnico é perfeitamente possível e desejável que a

sua acção seja concertada e desenvolvida conjuntamente com a dos pais dos seus atletas,

desempenhando funções complementares, embora distintas, as quais se irão alterando ao

longo da carreira dos atletas. por sua vez, Coté (12) destaca o relevante papel que os treina-

dores tendem a desempenhar no que se reporta ao desenvolvimento da criança, conceden-

do um suporte informacional na forma de treino físico e psicológico. esta ideia é reforçada

por bloom (7), que realça a capacitação técnica dos treinadores, mais direcionada para a

obtenção de resultados competitivos, remetendo para os pais o apoio moral e financeiro.

no que se refere mais especificamente ao contexto da ginástica artística, o apoio con-

cedido por treinadores e encarregados de educação, tanto no momento em que as atletas 

decidem iniciar o seu percurso desportivo como posteriormente ao longo desse mesmo 

percurso, tendo em consideração as idades muito jovens em que isso ocorre bem como as 

elevadas exigências de treino desta modalidade desportiva, parece assumir um significado 

e um impacto fundamental. aliás, se atentarmos às dificuldades e falta de incentivos insti-

tucionais para que esta prática desportiva se desenvolva com a regularidade e intensidade 

requeridas, que normalmente se registam a nível nacional, o apoio fornecido por pais e 

treinadores assume uma importância ainda mais elevada.

nesse sentido, os resultados dos estudos desenvolvidos no âmbito da ginástica artística 

nacional a que anteriormente nos referimos e que revelaram, por um lado, que as atletas 

que atingiram os mais elevados níveis de rendimento na fase mais significativa das suas 

carreiras já se tinham destacado no início das mesmas (25) e, por outro, que as atletas que 

mais se distinguiram no início dos seus percursos competitivos continuaram a fazê-lo ao 

longo dos escalões etários subsequentes até à idade de seniores (26), protagonizando assim 

bem sucedidas e longas carreiras desportivas, enfatizam a importância de se procurar 

conhecer melhor o que poderá ter contribuído para que tal tenha acontecido. 



de facto, a compreensão das principais razões subjacentes a esta realidade parece ser par-

ticularmente importante se recordarmos que ela contrasta com o que tem vindo a ser encon-

trado noutros estudos relativamente similares realizados com atletas de outras modalidades 

desportivas, tanto em portugal (5, 10), como no estrangeiro (13, 27, 31), os quais, de uma forma geral, 

têm evidenciado que apenas uma percentagem relativamente reduzida dos atletas que obtêm 

os melhores resultados competitivos enquanto seniores, conseguiu atingir o mesmo destaque 

no início das suas carreiras desportivas, bem como com as muitas evidências que suportam a 

existência de elevadas taxas de abandono da prática desportiva juvenil (ver 14). 

em decorrência do anteriormente exposto, o presente estudo procurou conhecer melhor 

os treinadores das atletas portuguesas de GaF que ao longo dos últimos anos obtiveram 

os melhores resultados em competições nacionais e internacionais, enquanto protagonis-

tas privilegiados da realidade a que antes nos referimos, e tentar compreender as suas 

percepções e opiniões sobre o estado de desenvolvimento desta modalidade desportiva, 

as principais dificuldades e desafios que se lhes colocam, bem como eventuais propostas 

conducentes à sua evolução futura.

metodologIA

AMOSTRA

em conformidade com os objectivos previamente formulados para este estudo, designada-

mente no que se refere à recolha de informação proveniente de treinadores com elevada 

experiência sobre a realidade em investigação, foi definido como critério de inclusão na 

amostra a estudar terem orientado o treino de atletas que tivessem representado as selec-

cões portuguesas em provas internacionais oficiais entre 1971 e 2011.

da análise da informação disponível na Federação de Ginástica de portugal resulta que 

apenas onze treinadores nacionais cumpriam aquela condição. Como um daqueles onze trei-

nadores é o primeiro autor deste estudo e duas outras não responderam às várias tentativas 

de contacto efectuadas, a amostra final deste estudo foi pois constituída por oito treinadores, 

cinco do sexo feminino e três do sexo masculino; ou seja, a amostra de estudo correspondeu 

a mais de 70% do universo em investigação (i.e., dos treinadores das ginastas portuguesas 

que representaram portugal em competições oficiais nos últimos 40 anos).

a experiência dos treinadores que participaram neste estudo era naturalmente elevada, 

apresentando uma média de 26.4 anos de treino, tendo todos eles participado, enquanto 

treinadores, em campeonatos da europa ou do mundo e quatro deles em Jogos olímpicos. 

do mesmo modo, foi possível verificar que, em todos os casos, os seus atletas tinham 

obtido mais de 10 títulos nacionais individuais e que sete deles tinham exercido funções 

de gestão em clubes, associações, na FGp e até na Federação internacional de Ginástica. 
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05RECOLhA E ANáLISE DOS DADOS

Considerando a finalidade e as características do presente estudo, optou-se pela adopção 

de uma metodologia qualitativa no sentido de melhor compreender a realidade vivenciada 

e entendida por cada um dos treinadores que constituíram a amostra (20). ao recorrer a 

uma entrevista, conforme salienta Kerlinger (22), o entrevistador, após formular uma per-

gunta geral, pode sondar as razões e as implicações das respostas dadas, constituindo-se, 

portanto, como uma das vantagens desta técnica a possibilidade de aprofundar o conhe-

cimento sobre o fenómeno ou realidade em análise. na verdade, esta circunstância foi 

recorrente ao longo das entrevistas realizadas, pois, em muitas situações, entendeu-se 

como aconselhável solicitar esclarecimentos complementares aos entrevistados relativa-

mente a algumas das suas respostas e declarações, bem como em relação a aspectos a 

que aparentemente não se haviam referido anteriormente.    

igualmente em alinhamento com os objectivos deste estudo, as questões estruturantes da 

entrevista realizada centraram-se: i) na caracterização do estado actual da GaF em portugal; 

ii) nas condicionantes do seu desenvolvimento; e iii) nas propostas para a sua evolução futura.

antes da realização das entrevistas que permitiram recolher os dados para o presente

estudo, foi efectuada uma entrevista piloto a uma individualidade reconhecida pelos seus 

pares e pelo Comité olímpico de portugal como “expert” no contexto da GaF em portugal, 

a partir da qual foi possível analisar a pertinência e adequação das questões previamente 

formuladas para o guião da entrevista a aplicar (as quais tinham resultado da consulta da 

informação disponível neste domínio, designadamente na literatura técnica e científica, e 

da experiência do primeiro autor do presente estudo), bem como proceder a alguns ligeiros 

ajustes e acrescentos que se entenderam como úteis e apropriados. 

posteriormente, com base nos contactos previamente efectuados com os vários ele-

mentos da amostra nesse sentido, foi elaborado um calendário para a realização das en-

trevistas, as quais tiveram uma duração média de duas horas e trinta minutos e foram 

gravadas em sistema áudio. antes da sua realização, foi garantido a cada entrevistado que 

a sua participação neste estudo seria anónima e que o conteúdo das suas respostas seria 

confidencial, razão pela qual neste estudo os treinadores são apresentados apenas por um 

número que não permite de forma alguma a sua identificação.

numa primeira fase, procurando providenciar uma elevada liberdade aos entrevistados 

na expressão das suas opiniões e pontos de vista e salvaguardar  a sua pertinência rela-

tivamente ao objetivo da pesquisa (16), optou-se pela formulação de perguntas abertas e 

mais abrangentes sobre as questões estruturantes do estudo (e.g., “Considerando o con-

texto desportivo atual na gAF nacional, entende que o aproveitamento conseguido é satis-

fatório, ou entende que seria possível um desenvolvimento mais acentuado no que respeita 

à obtenção de resultados competitivos com maior projeção internacional?”; “Qual a sua 

perspetiva e propostas para uma possível reformulação e melhoria do modelo de desen-



volvimento gímnico em Portugal?”), através das quais foi possível aceder a um elevado 

volume de informação abrangente e diversificada sobre o que entendiam os diferentes 

entrevistados a este respeito.

em seguida, não esquecendo que nem sempre as afirmações das pessoas sobre o que fa-

zem basta para que percebamos completamente as suas acções e as lógicas que lhes estão 

subjacentes (9), e procurando conseguir um conhecimento mais profundo e preciso sobre os 

temas em análise, foi-lhes pedido para pormenorizarem melhor alguns aspectos das suas 

afirmações anteriores, bem como para se pronunciarem sobre um conjunto organizado de 

categorias mais particulares referentes a cada uma das principais temáticas em análise, ela-

borado com base na análise das suas respostas iniciais, da pesquisa bibliográfica realizada 

anteriormente, da experiência do primeiro autor deste estudo e da entrevista piloto.

desta forma foi possível não só conceder aos entrevistados a possibilidade de se ex-

pressarem sobre as questões essenciais do estudo sem um condicionamento prévio, mas 

também obter a sua opinião sobre um mesmo conjunto de categorias transversais. adicio-

nalmente, nesta última fase, foi solicitado aos entrevistados para indicarem a sua opinião 

sobre a relevância de cada uma das categorias em análise, através do recurso a uma es-

cala de likert, que variava entre 1 (mau; discordo completamente; nada importante) e 6 

(excelente; concordo completamente; muito importante), fornecida pelo entrevistador (22).

resultAdos

Considerando que um dos objectivos do presente estudo consistia em procurar conhecer 

melhor os treinadores mais directamente relacionados com as ginastas portuguesas que 

nas últimas quatro décadas obtiveram os melhores resultados desportivos, representando 

as selecções nacionais  nas principais provas oficiais internacionais, importará recordar 

que os oito treinadores que participaram neste estudo correspondiam a 72.7% dos treina-

dores que reuniam os requisitos necessários e tinham, em média, 26.4 anos de experiência 

como treinadores. para além do cargo de treinador, seis deles também já tinham exercido 

funções de “treinador/ gestor”, com as restantes duas a desenvolverem aquelas duas fun-

ções em complementaridade, a partir de 1994, com uma delas a exercer essencialmente 

a função de gestora e a outra a função de treinadora. de referir igualmente que duas das 

entrevistadas já tinham deixado de exercer a função de treinadoras tendo uma delas, en-

tretanto, recomeçado a atividade no decorrer da aplicação das nossas entrevistas; neste 

caso, porém, para efeitos de análise da longevidade da sua carreira como treinadora ape-

nas foram considerados os anos de atividade sem interrupção.
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05a análise do Quadro 1 permite comprovar a elevada experiência dos treinadores entre-

vistados e o considerável nível alcançado pelos mesmos. de facto, assumindo como pano 

de fundo o panorama gímnico nacional, parece não haver qualquer dúvida sobre a larga 

e bem sucedida experiência destes treinadores, não só no que se refere à participação 

competitiva no contexto nacional (todos com mais de 10 títulos nacionais) e internacio-

nal (4 com participações em Jogos olímpicos e os restantes com participações em vários 

campeonatos da europa e do mundo), como também no que diz respeito ao exercício de 

funções de gestão em instituições de âmbito nacional, nomeadamente clubes, associações 

ou na própria Federação de Ginástica de portugal, e ao mais elevado nível internacional, 

especificamente na Federação internacional de Ginástica. 

QuaDro  1  —  Carreiras dos treinadores de GAF cujas atletas obtiveram os 
melhores resultados desportivos e representaram as selecções nacionais entre 
1071 e 2011.
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Um outro objectivo do presente estudo residiu em tentar perceber o modo como os trei-

nadores com melhores resultados desportivos avaliavam o estado actual de desenvolvi-

mento da GaF em portugal, tendo-se verificado que, apesar da inexistência de um claro 

consenso a este respeito, a percepção global era relativamente positiva, tanto sob o ponto 

de vista técnico como dos resultados alcançados (ver Quadro 2).

QuaDro 2 — Perspectiva dos treinadores sobre o estado atual da GAF em Portugal, 
considerando diversos aspectos.

aspeCtos média
excelente mau

n.aV.
6 5 4 3 2 1

... desenvolvimento técnico 3.50 6 2

... resultados internacionais alcançados 3.25 5 3

... massificação 2.00 1 3 3 1 1

... infraestruturas 2.14 2 2 3 1

... equipamentos gímnicos 2.43 2 4 1 1

... suporte institucional: Clubes 3.29 1 3 3 1

... suporte institucional: Associações 2.29 1 1 1 4 1

... suporte institucional: Federação 3.14 4 3 1

... suporte institucional: Comité Olímpico 2.60 1 1 3 3

... suporte institucional: Governo 2.00 1 2 2 3

... qualidade técnica dos treinadores 3.71 2 3 2 1

... qualidade social e humana dos treinadores 4.14 3 3 1 1

... reconhecimento do potencial formativo 3.71 2 3 3 1

... projecção mediática 2.14 1 2 1 3 1

.... suporte financeiro 1.57 1 2 4 1

... rendimento escolar das atletas 3.71 1 2 1 1 1 1 1

... integração das atletas na sociedade, pós carreira 3.43 1 2 1 1 2 1

... enquadramento da carreira de treinador 1.86 1 4 2 1

... vencimentos dos treinadores 1.43 3 4 1

ainda assim, num plano mais específico, foi evidente que os entrevistados qualificaram de 

forma claramente negativa vários dos aspectos considerados, nomeadamente os relacio-

nados com as infraestruturas e equipamentos e ainda, de uma forma geral, com os apoios 

institucionais disponibilizados (embora os clubes e a própria Federação não tenham sido 
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avaliados tão negativamente como o Comité olímpico e, em particular, as associações e 

o Governo). também os aspectos mais relacionados com as questões financeiras foram

avaliados de forma nitidamente negativa, tanto no referente aos apoios recebidos como no

relativo aos vencimentos auferidos pelas equipas técnicas.

por outro lado, quando examinados aspectos mais relacionados com os treinadores, desig-

nadamente no que concerne à sua preparação técnica, social, humana, e com o potencial for-

mativo da modalidade, as opiniões foram bem mais positivas, mesmo que o número de trei-

nadores que classificou a realidade actual como declaradamente boa tenha sido minoritário. 

Quando questionados sobre a actual conjuntura da GaF em portugal, a generalidade dos 

treinadores considerou relevante, ou mesmo muito relevante, o nível de execução técni-

ca alcançado, atendendo às condições socioeconómicas e políticas que condicionam esta 

prática desportiva a nível nacional. 

não obstante, todos eles entendiam que seria desejável ir mais além do que se conse-

guiu, o que consideravam poder vir a acontecer se determinados aspectos fossem corrigi-

dos e/ ou melhorados. mais especificamente, em termos gerais, entendiam os treinadores 

que os principais obstáculos ao maior desenvolvimento da GaF se relacionam com a exis-

tência de deficientes infraestruturas e equipamentos, a falta de opções que permitam um 

percurso escolar alternativo e compatível com as exigências do treino e as dificuldades 

financeiras permanentes, que resultam na inexistência de subsídios e necessariamente na 

falta de apoio a atletas, treinadores e clubes (ver Quadro 3).

QuaDro 3 — Perspectiva dos treinadores sobre as condicionantes 
do desenvolvimento da GAF em Portugal.

CondiCionantes média

concordo     
completamente

discordo      
completamente n.aV.

6 5 4 3 2 1

... no contexto atual muito dificilmente será possível 
alcançar melhores resultados internacionais 

4.63 2 3 1 2

... devido ao semiamadorismo a generalidade dos 
treinadores dispõe de pouco tempo para treinos

5.00 4 2 1 1

... devido ao horário escolar as atletas não têm tempo 
para aumentar o volume de treino

5.57 5 1 1 1

... maior parte das infraestruturas com graves 
problemas de dimensão e de qualidade

5.43 3 4 1

... falta de clubes com condições mínimas de treino 
para além dos existentes no Porto e em Lisboa

5.86 6 1 1

... número de praticantes no âmbito do rendimento 
competitivo muito reduzido

5.71 6 1 1

... falta de solidez financeira da Federação para 
permitir maior experiência internacional às atletas

5.57 4 3 1
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CondiCionantes média

concordo     
completamente

discordo      
completamente n.aV.

6 5 4 3 2 1

... compensação financeira insuficiente para as 
atletas de elite

5.50 3 3 2

... compensação financeira insuficiente  para os 
treinadores

5.50 3 3 2

... falta de apoio federativo aos clubes que sustentam 
a prática desta modalidade

4.67 5 1 2

... falta de apoio financeiro do governo às federações 
desportivas

5.67 4 2 2

... política desportiva do governo muito restritiva e 
pouco aliciante para o desporto de rendimento 

6.00 6 2

 ... política desportiva do governo incapaz de atrair 
empresas para apoiarem a prática desportiva

5.83 5 1 2

... projeção da modalidade em Portugal insignificante 5.71 6 1 1

... Federação incapaz de atrair o interesse de 
eventuais patrocinadores

5.00 2 2 2 2

Quando foram solicitados a exprimirem a sua opinião sobre quais as melhores opções a 

adoptar para promover o desenvolvimento quantitativo e qualitativo da GaF em portugal, os 

treinadores formularam propostas em cinco domínios principais: disponibilidade financeira, 

melhoria das infraestruturas e equipamentos, profissionalização dos treinadores, articula-

ção dos horários escolares com os do treino e mediatismo da modalidade (ver Quadro 4).

QuaDro 4 — Propostas dos treinadores para o desenvolvimento da GAF 
em Portugal.

propostas média

muito 
importante

nada 
importante n.aV.

6 5 4 3 2 1

... aproximar a qualidade das infraestruturas e dos 
equipamentos disponíveis nos ginásios

5.63 5 3

... promover a profissionalização dos treinadores 
responsáveis pelas equipas técnicas

5.88 7 1

... criar sistema alternativo de acesso ao 
ensino superior que resolva dificuldades de 
compatibilização dos horários escolares e de treino.

4.88 4 3

... estruturar processo de desenvolvimento baseado 
no apoio ao trabalho efetuado nos clubes

5.50 5 2 1

... definir processo de desenvolvimento que inclua a 
criação de um Centro de Alto Rendimento

4.75 3 3 1 1

... implementar projeto de desenvolvimento que 
promova maior divulgação e massificação

5.88 7 1
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propostas média

muito 
importante

nada 
importante n.aV.

6 5 4 3 2 1

... aumentar base de rastreio inicial 5.50 3 3 2

... reforçar apoio médico e de fisioterapia 5.00 1 4 1 2

... divulgar vantagens da prática desta modalidade 
gímnica

5.33 3 2 1 2

... garantir maior suporte financeiro por parte do 
governo através de contratos programa, 

5.88 7 1

... criação de lei do mecenato que compense, de 
forma consistente, empresas que patrocinem 
financeiramente a prática desportiva

5.71 5 2 1

dIscussão e conclusÕes

reconhecendo a importância do papel desempenhado pelos treinadores no desenvolvi-

mento de qualquer modalidade e dos seus praticantes nos mais diversificados domínios 
(7, 12), particularmente quando, como no caso da GaF, os apoios institucionais são relativa-

mente escassos e manifestamente insuficientes face às elevadas exigências colocadas 

para a obtenção de altos níveis de rendimento desportivo, este estudo procurou conhecer 

em maior pormenor os treinadores que, ao longo das últimas quatro décadas, treinaram as 

ginastas portuguesas que representaram as selecções nacionais nas principais competi-

ções internacionais oficiais.

na verdade, perante a evidência de que, no âmbito da GaF portuguesa, a percentagem 

de atletas que alcançaram as melhores performances em idade sénior e que também já 

se tinham destacado das suas adversárias no início do seu percurso competitivo é particu-

larmente elevada (25), sugerindo uma alta eficácia no processo de identificação e detecção 

dos jovens talentos, bem como de que é igualmente elevada a percentagem de atletas 

que, conseguindo evidenciar elevados níveis de rendimento no início das suas carreiras 

desportivas, continuaram a consegui-lo nos escalões etários subsequentes (26), sugerindo 

portanto uma também elevada capacidade para apoiar o processo de desenvolvimento da-

queles jovens talentos, constitui-se como particularmente relevante perceber o entendi-

mento daqueles treinadores sobre o actual estado de desenvolvimento desta modalidade, 

suas principais condicionantes e as mais interessantes e adequadas opções a adoptar para 

promover a sua evolução futura.

a análise das respostas  dos treinadores sobre o estado atual da GaF em portugal re-

velou a existência de alguma falta de consenso, designadamente em relação a alguns dos 

aspectos considerados como estruturantes na orgânica de funcionamento de uma moda-

lidade que visa o rendimento competitivo. por exemplo, quando as questões se orientam 
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para as infraestruturas e equipamentos, percebe-se bem uma discrepância de opiniões, 

porquanto a realidade vivenciada pelos diferentes treinadores nos respectivos clubes é 

bastante distinta. de qualquer das formas, importará recordar que, à excepção de dois 

ginásios considerados como razoáveis, os demais espaços normalmente utilizados para a 

prática da GaF evidenciam grandes insuficiências no que concerne à qualidade, dimensão 

e aos equipamentos gímnicos que têm disponíveis para o treino, razão pela qual não houve 

ninguém a considerar existirem boas infraestruturas para a prática da GaF em portugal. 

ademais, em relação ao apoio financeiro fornecido pelas entidades responsáveis, de acordo 

com a opinião generalizada, a situação é igualmente insuficiente, ou mesmo má, o que muito 

provavelmente assumirá um impacto profundamente negativo no desenvolvimento global da 

modalidade. na verdade, a este propósito, e no extremo oposto, será importante recordar, por 

exemplo, o impacto positivo provocado pelas medidas adoptadas pelo governo australiano na 

sequência da participação daquele país nos Jogos olímpicos de montreal em 1976, que classi-

ficaram como um grande insucesso (17), e que vieram a revelar-se como nucleares no processo 

de desenvolvimento sustentado e bem sucedido do desporto australiano desde então.

infelizmente, porém, em grande medida fruto da actual conjuntura nacional e internacio-

nal, não será expectável que em portugal este tipo de apoios venha a aumentar nos próximos 

tempos, pelo que também não será de esperar que outros aspectos identicamente destacados 

como negativos e que se prendem igualmente com questões de natureza financeira, como se-

jam os relativos ao enquadramento da carreira de treinador e aos reduzidos vencimentos que, 

de uma forma geral, são auferidos pelos treinadores, venham a ser melhorados brevemente.

admitindo que estas condicionantes possam provocar algum impacto negativo no aper-

feiçoamento técnico e na disponibilidade dos treinadores, e consequentemente no de-

senvolvimento da modalidade, será igualmente de realçar que, mesmo já considerando 

aqueles apoios como manifestamente deficientes, os treinadores entendiam que o nível de 

desempenho dos treinadores portugueses oscila entre o bom e o razoável, o que poderá de 

resto estar na origem dos bons resultados que, de uma forma geral, têm vindo a ser alcan-

çados. ainda assim, atendendo a que um elevado envolvimento e dedicação ao processo de 

treino por parte dos treinadores, particularmente numa modalidade tão exigente em ter-

mos de tempo de treino, é uma condição determinante para atingir o sucesso, a impossibili-

dade de os treinadores se dedicarem em tempo inteiro a esta actividade, fundamentalmen-

te por limitações de ordem financeira, poderá ser decisiva para o não desenvolvimento da 

modalidade, constituindo-se, por isso mesmo, como uma questão que deve merecer toda 

a atenção por parte dos respectivos responsáveis e ser objecto de medidas adequadas.

Conforme temos vindo a referir, muitas das condicionantes identificadas pelos entre-

vistados têm uma matriz de natureza material ou financeira, consubstanciando-se na ine-

xistência das condições de treino consideradas mais adequadas para o desenvolvimento 

da modalidade, razão pela qual grande parte das propostas avançadas pelos treinadores 
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05entrevistados se orientou nesse sentido, designadamente defendendo a importância de 

se proceder a um aumento dos apoios, seja para a melhoria das infra-estruturas e dos 

equipamentos indispensáveis para um treino mais exigente e eficaz, seja para permitir a 

imprescindível profissionalização dos treinadores.

todavia, para além das propostas anteriormente referidas e que, de uma forma geral, 

implicam a alocação  de verbas que actualmente parecem não estar disponíveis, os trei-

nadores enfatizaram igualmente a necessidade de intervir noutros domínios que, não 

obstante não requererem à partida a disponibilização de verbas, nem por isso são menos 

importantes para a promoção da prática desta modalidade e para o seu desenvolvimento 

futuro. mais concretamente, foi destacada como fundamental e inadiável uma maior in-

tervenção no domínio da elaboração dos horários escolares das jovens que praticam GaF 

de uma forma regular e sistemática, permitindo-lhes uma melhor compatibilidade com 

os seus horários de treino, a exemplo aliás do que já se verifica com o ensino articulado 

com outras actividades, como sejam a música ou a dança. adicionalmente, os treinadores 

também destacaram a importância de se proporcionarem à modalidade maiores índices de 

mediatismo e popularidade, os quais poderão permitir atrair mais jovens para a sua prática.

no entendimento dos treinadores que participaram neste estudo, para o desenvolvi-

mento futuro da GaF é pois fundamental que a tutela seja capaz de concretizar um apoio 

efetivo ao esforço económico efectuado pelos clubes e ao empenho e dedicação dos téc-

nicos, encarregados de educação e, essencialmente, atletas, promovendo a modalidade 

e conferindo-lhe o prestígio que usufrui noutros países. para o efeito, será importante 

conseguir mediatizar a GaF e desenvolver estratégias que aumentem significativamente 

o actual número de praticantes, estruturando assim uma consistente base de apoio para

um crescimento sustentado e, consequentemente, abrindo portas para uma melhoria da

qualidade competitiva.

bosscher, Knop, bottenburg e shibli (8) alertaram para o facto de que, cada vez mais, o 

sucesso dos atletas ou das equipas decorre da capacidade demonstrada pelo sistema no 

seu todo para aproveitar eficazmente os principais recursos disponíveis e indispensáveis 

para a promoção do desporto de elite. daqui releva, portanto, que será fundamental perce-

ber bem quais os recursos disponíveis e maximizar a sua utilização, particularmente quan-

do o contexto é de escassez e de dificuldade de obtenção de mais recursos e condições, 

como é o que actualmente se vive.

nessa medida, e não obstante o anteriormente referido sobre as muitas dificuldades e obs-

táculos com que treinadores e ginastas se confrontam diariamente para alcançar os mais 

elevados níveis de rendimento desportivo possíveis, será importante enfatizar igualmente 

que a sua apreciação dos resultados conseguidos até ao momento foram positivas e que as 

evidências a que anteriormente nos referimos (25, 26) apontam igualmente para a existência de 

uma globalmente elevada capacidade da GaF em portugal para identificar precocemente os 



talentos desportivos que vão surgindo, bem como para os apoiar no desenvolvimento desse 

talento ao longo das suas carreiras desportivas, minimizando o fenómeno do abandono des-

portivo tão frequentemente reportado noutros contextos desportivos (14).

Complementarmente, importará recordar as conclusões de um outro estudo realizado 

no contexto da ginástica por Calvo, Cervelló, Jiménez, iglesias, e murcia (11) e que eviden-

ciou que os indivíduos que abandonaram tinham mais tendência para indicarem razões de 

ordem extrínseca para a sua prática desportiva, ao invés do que persistiram na prática, que 

privilegiavam essencialmente razões de natureza intrínseca. 

nesse sentido, a compreensão das razões que levam as ginastas a decidir iniciar e man-

ter de forma intensa e persistente uma prática desportiva tão exigente, em termos técni-

cos e de disponibilidade de tempo, apesar das dificuldades e falta de apoios extrínsecos 

profusamente destacadas neste estudo e que muito provavelmente não sofrerão grandes 

alterações a curto e médio prazo, parece revestir-se de particular importância. Verificar 

em que medida razões de realização pessoal e de natureza mais intrínseca (23,  29) estão 

na base do seu envolvimento sustentado e da longevidade das suas carreiras desporti-

vas, prevenindo o fenómeno do abandono muitas vezes associado ao desejo de poderem 

usufruir de mais tempo para as suas necessidades pessoais (21), são pois aspectos que 

parecem justificar a realização de investigação adicional, do mesmo modo que parece ser 

importante procurar perceber em maior detalhe o que pensam e o que fazem, ou poderão/ 

deverão fazer, os seus treinadores a este respeito.
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resumo

o presente trabalho teve como objectivo recolher as contribuições mais importantes para 

o estudo da liderança entre pares em equipas desportivas. existem evidências empíricas de

que a liderança entre pares é composta por duas dimensões, uma social e outra relacionada

com a tarefa. adicionalmente, houve tentativas para desenvolver modelos de medida desta

teoria. neste estudo apresentam-se alguns progressos alcançados no modelo de medida,

enriquecendo o modelo teórico tradicional (social, tarefa), com uma proposta de cinco fac-

tores principais (empatia, influência na tomada de decisão, valores desportivos, apoio social

e orientação para a tarefa) agrupados em dois factores de segunda ordem, um relacionado

com a orientação social do líder e outro com a orientação para a tarefa. De modo consistente

com esta teoria, apresenta-se uma escala de avaliação da liderança entre pares no contexto

desportivo e indicam-se possíveis linhas de investigação futura orientadas para o estudo da

validade da escala e para a sua tradução e adaptação para outros idiomas.

06

89  —  RPcd 13 (2): 89-98

https://doi.org/10.5628/rpcd.13.02.89



a new measurement model 

of peer leadership in sport

AbstrAct

the purpose of this study was to collect the most important contribu-

tions for the study of peer leadership in sports teams. there is empirical 

evidence that peer leadership is composed of a social dimension and a 

task dimension. additionally, there have been attempts to develop mod-

els for measuring this theory. in the present study we present some pro-

gresses in the measurement model, enriching the traditional theoretical 

model (social, task) by proposing five main factors (empathy, influence 

in decision making, sport values, social support, and task orientation) 

grouped into two second-order factors, one related to the social orien-

tation of the leader and the other to the task orientation. in conform-

ity with this theory, we present a peer leadership assessment scale in 

sport and suggest possible lines of investigation focused on the study 

of the validity of the scale and its translation and adaptation into other 

languages.

Key woRdS: 

leadership. social orientation. task orientation. 

Measurement model. scale.
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06Introdução

a liderança em equipas desportivas apresenta duas linhas de investigação paralelas. por 

um lado, tem sido realizado um enorme esforço no sentido de estudar a figura do treinador 

como líder formal definido pela estrutura e pela hierarquia do grupo, enquanto, por outro 

lado, se tem vindo a analisar a liderança informal de alguns jogadores relativamente aos 

seus pares (14). este segundo foco de pesquisa adoptou o modelo teórico tradicional da 

psicologia de grupos, baseando-se numa concepção bifactorial de liderança que distingue 

uma dimensão vinculada às relações interpessoais (orientação social do líder) e outra de 

carácter mais instrumental, estreitamente relacionada com a tarefa (orientação do líder 

para a tarefa). além disso, foi precisamente no contexto desportivo que rees (19) e rees e 

segal (20) mostraram que os líderes eram altamente valorizados em ambas as dimensões, 

o que designaram de integração de papéis, contrariamente a algumas abordagens iniciais

que defendiam que uma das dimensões predominaria sobre a outra, ideia denominada di-

ferenciação de papéis (3). paralelamente, Kim (11) mostrou que as equipas com líderes nas

quais se dá o efeito da integração de papéis possuem expectativas de sucesso mais eleva-

das. este último aspecto foi corroborado por price e Weiss (18), os quais também concluí-

ram da existência destes líderes nas equipas com maior eficácia coletiva.

em relação a esta abordagem teórica foram desenvolvidos alguns instrumentos de me-

dida que pretenderam dotar o conceito de liderança entre pares de instrumentos psicomé-

tricos de avaliação. entre essas contribuições podem ser destacados o Sport Leadership 

Behavior Inventory (slbi) (8) e a Player Leadership Scale (pls) (12). o slbi é um inventário 

desenvolvido no âmbito de uma investigação específica no futebol feminino em contexto 

escolar, com base na contribuição de especialistas e de testes-piloto com atletas e treina-

dores, e consiste numa lista de características que se podem constituir como preditoras 

de liderança. inicialmente consistia em 25 itens, mas posteriormente foi reduzido para 

11, verificando-se uma correlação de .96 entre as duas versões. recentemente price e 

Weiss (18) realizaram uma análise factorial a partir de uma versão de investigação com a 

versão de 11 itens, obtendo uma solução de dois factores que foram denominados factor 

pró-social e factor instrumental, e que possui uma relação muito próxima com o mode-

lo tradicional social-tarefa. ambas as subescalas apresentaram elevados coeficientes de 

consistência interna: .87 no caso da dimensão pró-social e .93 na dimensão instrumental.

a pls, por sua vez, é uma escala elaborada já com base no modelo teórico social- tarefa, 

sendo constituída por um total de 12 itens, 6 em cada uma das subescalas. os resultados 

do estudo de Kozub e pease (12), para o qual foi originalmente desenvolvida a escala, foram 

obtidos com atletas masculinos e femininos de diferentes desportos colectivos e confirma-

ram a estrutura bidimensional da escala. os coeficientes de consistência interna foram de 



.88 e .86 para a orientação social e orientação para a tarefa, respectivamente. a correlação 

entre as duas dimensões foi de .81. posteriormente, todd e Kent (21) utilizaram a escala 

pls numa investigação com estudantes-atletas, tendo obtido resultados que sustentavam 

a estrutura bifactorial.

A escAlA eeld 

e o modelo de medIdA

recentemente, arce, torrado, andrade e alzate (2), na linha de uma série de estudos reali-

zados na Universidade de santiago de Compostela (espanha), propuseram um modelo de 

medida específico de liderança entre pares no desporto com base no modelo bidimensional 
(22). este modelo de medida foi desenvolvido com a intenção de aprofundar a composição 

das dimensões tradicionais, particularmente no que se refere à orientação social, a qual 

já foi objecto de especial atenção por diversos autores em investigações anteriores. neste 

sentido, vários estudos permitiram estabelecer uma relação entre o exercício de liderança 

em equipas desportivas e aspectos como a afinidade ou a simpatia pessoal (15, 24, 26).

a hipótese central da linha de investigação estabelece que a liderança exercida pelos 

atletas relativamente aos seus colegas de equipa compreende cinco factores principais 

(empatia, influência na tomada de decisão, valores desportivos, apoio social e orientação 

para a tarefa), que se agrupam em dois factores de ordem superior, denominados orien-

tação social, que reúne os quatro primeiros factores principais, e orientação para a tarefa, 

composta apenas pelo factor principal do mesmo nome (ver Figura 1).

figura 1 — Modelo teórico de Arce, Torrado, Andrade e Alzate (2).
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06a empatia refere-se à capacidade de compreensão e identificação emocional do líder 

com os outros elementos da equipa. arce, torrado, andrade, Garrido e de Francisco  (1) 

mostraram que a empatia era a característica mais marcante da liderança entre pares em 

equipas de basquetebol. Wright e Côté (25) destacaram a importância de questões como o 

rapport e a afinidade pessoal do líder com os outros membros do grupo, elementos que 

também podem ser entendidos como determinantes da empatia. neste sentido, yukelson, 

Weinberg, richardson e Jackson (26) salientaram anteriormente que aqueles que se assu-

mem como líderes das equipas tendem a ser considerados, pelos seus pares, como estan-

do mais próximos em termos de elegibilidade e proximidade pessoal.

a influência na tomada de decisão é um elemento central que define a prioridade que os 

elementos da equipa outorgam à opinião do líder na tomada de decisão, e está presente na 

própria concepção de liderança (17) e, especificamente, no conceito de liderança informal (16). 

Weiss e stuntz (24) assinalaram a importância da influência entre pares no âmbito desporti-

vo, e Glenn (7) e price e Weiss (18) consideraram a "resolução de problemas" como uma das 

dimensões que compõem a liderança. também em equipas de adolescentes se demonstrou 

que a maior parte dos atletas que se assumem como líderes da equipa afirma que as situ-

ações de conflito e a tomada de decisão são fundamentais no desempenho do seu papel (23).

os valores desportivos dizem respeito ao comportamento exemplar do líder relativa-

mente a qualidades universalmente positivas como a responsabilidade, honestidade, in-

tegridade ou maturidade. Wright e Côté (25) referiram-se aos valores éticos perante o tra-

balho como uma dimensão conceptual da composição da liderança, dimensão que price e 

Weiss (18) denominaram "responsabilidade e maturidade". explicitamente, valores como a 

honestidade e comportamentos exemplares têm sido associados àqueles que exercem o 

papel de líder entre pares (4).

o apoio social refere-se aos comportamentos de ajuda e motivação, tanto em situações 

positivas como negativas. este construto já tinha sido assinalado como um elemento carac-

terístico da liderança formal (e.g., 5), e também foi identificado na liderança informal como uma 

característica que os membros da equipa atribuem frequentemente aos seus líderes (7, 13).

a orientação para a tarefa inclui os comportamentos relacionados com a atitude perante 

questões instrumentais, na competição e no treino, e os comportamentos que o líder tem 

nesses contextos. nesta linha, bucci, bloom, loughead e Caron (4) e dupuis, bloom e lou-

ghead (6) concluíram que a atitude durante a competição era um elemento muito valorizado 

pelos colegas de equipa no processo de atribuição do papel de líder da equipa. importa 

também realçar os estudos que têm destacado, de diferentes formas, o conceito de "ética 

de trabalho" relacionada com o líder de equipas desportivas (10, 21, 25), e a atribuição, por 

parte dos atletas, de que se deve “liderar pelo exemplo” (9).

este modelo de medida com cinco factores principais, agrupados em dois grandes fac-

tores de segunda ordem, foi testado elaborando um instrumento de medida denominado 



Escala de Evaluación del Liderazgo Deportivo (eeld), constituída por um total de 30 itens 

distribuídos por cinco subescalas: empatia (e.g., “compreende os sentimentos dos seus 

colegas de equipa"); influência na tomada de decisão (e.g., "a sua opinião influencia os 

seus colegas de equipa"); valores desportivos (e.g., "mostra um comportamento maduro"); 

apoio social (e.g., "apoia os colegas de equipa nos maus momentos"); e orientação para a 

tarefa (e.g., "rende ao máximo nos treinos"). Cada uma destas subescalas é composta por 

seis itens. a escala está desenhada para que através dela os atletas avaliem o colega que 

consideram exercer a liderança da equipa, respondendo aos itens numa escala tipo likert 

de 5 pontos: 1 "quase nunca", 2 "poucas vezes", 3 "às vezes", 4 "muitas vezes" e 5 "quase 

sempre". os itens são apresentados de forma rotativa, ou seja, um item do factor 1, um 

item do factor 2, e assim sucessivamente.

o Quadro 1 apresenta os itens que compõem cada factor, com as respectivas médias e 

desvios-padrão, resultantes da sua aplicação a uma amostra espanhola de atletas adultos.

QuaDro 1 — Estatísticas descritivas dos itens e factores da EELD.

FaCtor itens média desVio-padrão

EM
PA

TI
A

Compreende os sentimentos dos colegas de equipa 3.77 0.808

Compreende os problemas dos colegas de equipa 3.70 0.839

Sente o que se está a passar com os colegas de equipa 3.67 0.864

Percebe os problemas dos colegas de equipa 3.59 0.842

Identifica-se com os sentimentos dos colegas de equipa 3.59 0.863

Partilha os sentimentos dos colegas de equipa 3.53 0.940

TOTAL DO FACTOR 3.64 0.859

O
R

IE
N

TA
ç

ã
O

 P
A

R
A

 A
 

TA
R

EF
A

Esforça-se nos jogos 4.70 0.537

Dá o seu máximo nos jogos 4.70 0.563

Prepara-se conscientemente para competir 4.69 0.595

Leva os treinos a sério 4.57 0.670

Entrega-se a fundo nos jogos 4.48 0.723

Treina duramente 4.42 0.766

TOTAL DO FACTOR 4.59 0.642
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06FaCtor itens média desVio-padrão
IN

FL
U

êN
C

IA
 N

A
 T

O
M

A
D

A
D

E 
D

EC
IS

ã
O

A sua opinião é respeitada pelos colegas de equipa 4.26 0.813

A sua opinião influencia os colegas de equipa 4.22 0.818

Os colegas de equipa têm em conta a sua opinião 4.21 0.783

Tem muito peso, entre os colegas de equipa, nas decisões tomadas 4.15 0.844

O seu ponto de vista convence os seus colegas de equipa 4.12 0.837

Quando há que tomar decisões, o seu ponto de vista é importante 
para os colegas de equipa

4.03 0.849

TOTAL DO FACTOR 4.17 0.824

VA
LO

R
ES

 D
ES

P
O

R
TI

V
O

S

Mostra um comportamento maduro 4.29 0.777

Age com honradez. 4.29 0.787

Comporta-se de forma responsável 4.27 0.783

Comporta-se de forma honesta 4.24 0.719

Comporta-se de forma razoável 4.17 0.742

Age de forma reflexiva 3.93 0.807

TOTAL DO FACTOR 4.20 0.769

A
P

O
IO

 S
O

C
IA

L

Felicita os colegas de equipa quando eles fazem algo bem 4.37 0.762

Apoia os colegas de equipa nos maus momentos 4.36 0.719

Dá sinais de satisfação quando os colegas de equipa 
fazem algo bem

4.28 0.722

Defende os colegas de equipa em situações difíceis 4.28 0.785

Mostra entusiasmo quando se está a fazer algo bem 4.16 0.775

Aproveita os bons momentos para dar confiança aos colegas 
de equipa

4.16 0.808

TOTAL DO FACTOR 4.27 0.762

TOTAL DE ORIENTAçãO SOCIAL 4.07 0.804

TOTAL DE ORIENTAçãO PARA A TAREFA 4.59 0.642

o factor que apresenta o valor médio mais elevado é a orientação para a tarefa (4.59), com um 

desvio-padrão de 0.64, que é, por sua vez, o mais baixo de todos. Quanto aos factores relativos 

à orientação social, três deles apresentam médias muito semelhantes: influência na tomada de 

decisão (4.17), valores desportivos (4.20) e apoio social (4.27), com desvios-padrão de 0.82, 0.77 

e 0.76, respectivamente. o factor empatia apresenta uma pontuação ligeiramente mais baixa, 



com uma média de 3.64 e o maior desvio-padrão (0.86). enquanto os valores da orientação para 

a tarefa já estão determinados pelo factor principal com o mesmo nome, o conjunto dos factores 

que compõem a orientação social apresenta uma média de 4.07, com um desvio-padrão de 0.80, 

podendo considerar-se elevadas as pontuações de ambos os factores (social- tarefa).

arce, torrado, andrade e alzate (2) realizaram um estudo da validade factorial da escala 

eeld, obtendo índices satisfatórios de ajustamento local e global do modelo.

conclusÕes

a investigação no âmbito da liderança informal exercida por alguns atletas entre os seus 

pares, colegas de equipa, recebeu uma atenção escassa em comparação com a investiga-

ção realizada sobre a figura formal do treinador. adicionalmente, a investigação sobre a 

liderança informal tem sido tão influenciada pela desenvolvida no contexto da liderança 

formal, que foi importado, para o seu estudo, o modelo tradicional de liderança baseado 

em duas grandes categorias conceptuais, a orientação social e a orientação a tarefa. os 

instrumentos de medida elaborados neste âmbito apresentam algumas limitações que se 

procurou superar com o desenvolvimento de um novo modelo de medida (eeld), o qual 

propõe a existência de cinco factores principais: empatia, influência na tomada de decisão, 

valores desportivos, apoio social e orientação para a tarefa, sendo que os quatro primeiros 

se agrupam num factor denominado orientação social, enquanto a orientação para a tarefa 

compreende o outro factor que completa o modelo bidimensional.

a eeld pretende constituir-se como um instrumento de medida da liderança entre pares 

em equipas desportivas, visando contribuir para o progresso neste domínio, tanto ao nível 

da investigação e estudo deste processo e da sua relação com outros aspectos individuais e 

de grupo, como a um nível aplicado possibilitando a detecção de competências de liderança, 

contribuindo assim para uma melhor selecção dos líderes dentro das equipas desportivas.

o progresso alcançado com o desenvolvimento da eeld ainda tem espaço para melho-

rar. além do interesse aplicado em examinar a sua validade preditiva, parece ser necessá-

rio aprofundar a estrutura factorial da escala e analisar a sua validade convergente e/ ou 

discriminante, e também ampliar a investigação ao âmbito feminino (até ao momento, só 

foi desenvolvida investigação em desportos masculinos). Finalmente, importa aventar a 

possibilidade de tradução da escala e da realização de investigações que visem replicar a 

sua estrutura factorial noutros idiomas e culturas
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resumo

o número de crianças e jovens em risco está em crescimento. existindo riscos que difi-

cilmente podem ser evitados (alguns acidentes e problemas congénitos), outros há que, 

sendo diagnosticados nas escolas, deverão ser objeto de intervenção. é importante que 

os profissionais identifiquem nos seus alunos o maior número destes fatores, orientando 

a sua prática de forma preventiva ou corretiva. abordámos a obesidade como fator de 

risco ameaçador de doença nas crianças e jovens do séc. XXi. procurámos clarificar os 

conceitos e fornecer as ferramentas que permitam aos profissionais uma melhor com-

preensão e maior intervenção nesta temática. a promoção dos hábitos de vida saudáveis 

indispensáveis ao sucesso no combate ao sedentarismo beneficia de uma abordagem prá-

tica multidisciplinar.

https://doi.org/10.5628/rpcd.13.02.99



Children and youth at risk. 

extending this concept 

to the context of physical education.

AbstrAct

the number of children and youth at risk is growing. there are risks that 

can hardly be avoided (some accidents and congenital problems), there 

are  others  which,  once  being  diagnosed  in  schools,  should  be  object  of 

intervention. it is important that professionals identify as many of these 

factors as possible, in their students, and guide their practice in a preven-

tive or corrective way. We took obesity as a risk factor for disease in chil-

dren and youth in the 21st century. our purpose is to clarify the concepts 

and provide tools that enable professionals to deepen their understanding 

and  improve their  intervention regarding this domain. the promotion of 

healthy lifestyles, essential to succeed in the fight against sedentarism, 

benefits from a multidisciplinary practical approach.               .

Key woRdS: 

children and youth at risk. obesity. Physical activity. 

somatic growth. overweight.
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o problema das crianças e jovens em risco (CJr) tem sido analisado por investigadores 

de distintas áreas do conhecimento, desde a psicologia, a sociologia, a medicina, a saúde 

pública, a Comunicação e as Ciências de educação até à economia (52). segundo estes au-

tores, o conceito de CJr, não obstante a sua aparente simplicidade identificativa, sofre de 

alguma ambiguidade em termos da sua definição e respetiva operacionalização.

inicialmente, esta expressão aplicava-se a indivíduos com grande probabilidade de 

transgredirem normas sociais e, como tal, suscetíveis de desencadearem sanções por 

parte da comunidade a que pertenciam. as transgressões mais frequentes eram a delin-

quência, o consumo de droga, a atividade sexual precoce, a maternidade/ paternidade na 

adolescência e, eventualmente, a dependência dos rendimentos da segurança social (52).

definir, de modo preciso, o que se entende por CJr não é fácil. daí que se opte pela 

apresentação ampla do seu conceito. assim, pode dizer-se que CJr é aquela que, pelas 

suas caraterísticas biológicas e pelo seu desenvolvimento psico-motor, ou ainda pelo seu 

enquadramento sociofamiliar, apresenta maior probabilidade de ter dificuldades passíveis 

de comprometer a satisfação das suas necessidades ou o seu processo de desenvolvimen-

to (38). num outro plano, o comunitário, CJr é aquela que corre risco de vida por doença 

congénita, negligência ou acidente (17).

atualmente, a tendência dominante na investigação de CJr é a de estudar e tratar, de 

modo sistemático e separadamente, diversos grupos de risco, de acordo com o proces-

so de avaliação realizado pelas Comissões de proteção de menores (42). por outro lado, 

não deixa de ser verdade que, mesmo antes do enquadramento nestes grupos de risco, 

existirão problemas observáveis desde a infância, indiciadores de poderem vir a colocar a 

criança em risco de adaptação ou de apresentar funcionamento deficitário em múltiplos 

domínios: má alimentação, sedentarismo, convívio com grupos considerados marginais e 

absentismo escolar, entre outros (42).

a abordagem que faremos ao assunto tratará, sequencialmente, da noção de CJr. na 

parte final deste ensaio daremos algum destaque à sua importância no contexto escolar 

e no alcance do programa da educação Física. Juntaremos, também, uma descrição su-

mária do projeto designado “desafios à vida mais saudável na escola e na família”, uma 

pesquisa com um delineamento longitudinal-misto, executada na escola básica de leça 

da palmeira, em portugal, ao longo de três anos (2010-2013), com uma amostra total de 

2836 casos (1323 meninos e 1513 meninas). esta pesquisa foi concebida para conhecer, 

de modo aprofundado, os valores de referência e extensão de variabilidade do crescimento 

físico, prevalência de sobrepeso e obesidade, níveis de atividade física e aptidão física em 

função da idade e do género dos alunos dos 10 aos 15 anos. este projeto englobou, tam-

bém, famílias de alunos que tinham irmãos a frequentar a escola. 



conceIto de 

crIAnçA ou jovem de rIsco

não obstante os diferentes conceitos de CJr, procuraremos apresentar alguns dos seus 

olhares a partir da perspetiva social, legal, psicológica, clínica e epidemiológica.

PERSPETIVA SOCIAL

segundo reis (42), a criança é um ser em crescimento, desenvolvimento e mudança, o que 

leva a que exista sempre um risco associado a incertezas e fragilidades no seu curso de 

vida, o qual será tanto maior quantos mais parâmetros regularem ou desregularem esse 

curso (1). o desenvolvimento da criança é necessariamente dinâmico, com fatores genéti-

cos e ambientais a interagir, implicando mudanças com um dinamismo nem sempre de-

terminista. Quando se analisam as situações de risco ou perigo, há que ter em conta esta 

dinâmica inter-relacional, de modo a que nenhum caso seja analisado circunstancialmente. 

pelo contrário, deve ponderar-se toda a história de vida e investigar possíveis indutores de 

risco existentes no espaço social e que estão fora do controlo da criança/ jovem. 

PERSPETIVA LEGAL

a lei n.º 147/ 99 (2) descreve, de modo relativamente preciso, o quadro situacional da CJr. 

esta lei considera que a criança ou o jovem está em perigo quando se encontra numa das 

seguintes situações:

está abandonada ou vive entregue a si própria;

sofre maus tratos físicos ou psíquicos, ou é vítima de abusos sexuais;

não recebe os cuidados ou a afeição adequados à sua idade e à sua situação pessoal;

é obrigada a atividade ou trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade, dignidade e 

situação pessoal ou prejudicial à sua formação ou desenvolvimento;

está sujeita, de forma direta ou indireta, a comportamentos que afetem gravemente a 

sua segurança ou o seu equilíbrio emocional;

assume comportamentos ou entrega-se a atividades ou consumos que afetam grave-

mente a sua saúde, segurança, formação, educação ou desenvolvimento, sem que os 

pais, o representante legal ou quem tenha a guarda de facto, se lhes oponham de modo 

adequado a alterar essa situação.

PERSPETIVA PSICOLóGICA

pode considerar-se, genericamente, CJr aquela cujo desenvolvimento não ocorra em fun-

ção do esperado para a sua faixa etária, de acordo com parâmetros reconhecidos na sua 

cultura (3). o risco pode ser o conjunto dos domínios físico, social e, sobretudo, psicológico, 

com origem em causas internas ou externas. os comportamentos de risco referem-se a 

ações ou atividades realizadas por indivíduos que aumentam a probabilidade de conse-
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na perspetiva psicológica, considera-se que existe uma situação de risco sempre que uma 

criança experimenta um sofrimento mental desproporcionado em relação às suas capaci-

dades de o suportar (14).

segundo binggeli et al.  (6), a situação de risco pode ser definida como uma forma de 

agressão que conduz a graves repercussões a nível da personalidade, não se confundindo 

com abusos e negligências emocionais, uma vez que o fator psicológico abarca as dimen-

sões cognitivas e afetivas relevantes para os maus tratos. estes autores apresentaram 

cinco subcategorias de abuso psicológico (rejeição/ degradação, terror, isolamento, explo-

ração/ corrupção, negação da capacidade de resposta emocional) juntamente com negli-

gência de saúde mental, médica e educacional. 

na perspetiva da psicologia Clínica, a criança é um organismo dependente; precisa de al-

guém que a ajude nas suas necessidades básicas para assegurar a sua sobrevivência (38). é 

a família que, geralmente, assume esse papel de prestação de cuidados. todo o desenvolvi-

mento intelectual, afetivo e social de uma criança assenta na qualidade e extensão da orga-

nização interior da sua família. os fatores de risco referem-se às variáveis ambientais que 

aumentam a probabilidade de ocorrência de algum efeito indesejável no desenvolvimento (46).

PERSPETIVA CLíNICA

ao longo dos anos, a promoção dos direitos e proteção das CJr tem tido novos desafios, 

visando a intervenção dos serviços de saúde no domínio dos maus tratos. estes constituem 

um problema grave de saúde que afeta uma larga parcela da população nas primeiras dé-

cadas da vida. o seu impacto negativo nas crianças e jovens pode ocorrer nos domínios do 

bem-estar físico, psicológico, comportamental, sexual, reprodutivo ou social, cujos efeitos 

podem persistir para sempre (16). há outras definições que consideram: 

— a criança maltratada como vítima de violência física, de abuso sexual, de crueldade 

mental e de omissões graves que acarretam graves consequências sobre o seu desenvol-

vimento físico e psicológico (17);

— a criança maltratada ou gravemente negligenciada é uma designação clínica referente 

à criança vítima de maus tratos físicos ou psíquicos, ou de tratamento inadequado, por 

ação e/ omissão por pessoas que dela cuidam, ou com quem vive habitualmente. nesta 

definição há uma intencionalidade do ato, podendo este ser consciente ou inconsciente (32). 

em portugal, a ação social da saúde tem responsabilidades partilhadas pelos diferen-

tes ramos da comunidade em 3 níveis, conforme consagrado na lei de proteção de Crian-

ças e Jovens em perigo (2):

— é atribuição legitimada das entidades com competência na área da infância e juven-

tude – ação privilegiada em domínios como os da saúde, educação, formação profissional, 

ocupação de tempos livres entre outros - intervir na promoção dos direitos e na proteção 



das crianças e dos jovens em geral, e das que se encontrem em situação de risco ou perigo;

— não sendo possível às entidades acima mencionadas atuar de forma a remover o pe-

rigo, toma lugar a ação de Comissão de proteção Crianças e Jovens (CpCJ) nas qual os 

serviços de  saúde também participam;

— é à intervenção judicial, que se pretende residual, que cabe o protagonismo na prote-

ção de crianças e jovens em perigo.

a ação dos serviços de saúde tem uma grande importância pelas competências espe-

cíficas que lhes são atribuídas pela lei n.º 147/ 99 de 1 setembro (2), sendo a intervenção 

dos hospitais e dos Centros de saúde junto de crianças e jovens prioritária relativamente 

à dos tribunais e das CpCJ. têm, portanto, legitimidade para intervir na proteção, mas não 

podem intervir na promoção/ proteção em favor dos menores, por tal ser competência da 

CpCJ e dos tribunais (16).

PERSPETIVA EPIDEMIOLóGICA: OBESIDADE, SíNDROME METABóLICA E SEDENTARISMO.

a organização mundial de saúde refere, no seu trabalho “Childhood overweight and obe-

sity, 2013”, que a obesidade e o sedentarismo são das epidemias mais importantes e pro-

blemáticas do nosso tempo pelo seu caráter altamente nefasto na saúde e bem-estar de 

crianças e jovens. sedentarismo e obesidade são estados que conduzem, necessariamen-

te, à condição de risco de crianças e jovens, a que se associa o aumento de outras comor-

bilidades, mormente as do foro cardiovascular (36). ao contrário do sedentarismo, que pode 

ser “tratado” de modo mais eficiente, a obesidade tem um caráter excecional pela com-

plexidade da sua manifestação e etiologia  (20). a obesidade é uma condição multifatorial, 

que resulta de sucessivos balanços energéticos positivos, em que a quantidade de energia 

ingerida é superior ao gasto energético (15). este tipo de obesidade é considerado exógeno/ 

primário, diferente do endógeno/ secundário, resultante de causas genéticas, endócrinas 

ou iatrogénicas. 

a obesidade na criança e no jovem é um dos grandes problemas de saúde pública a nível 

mundial (49, 54). o acesso fácil a alimentos nutricionalmente densos e disponíveis em maio-

res quantidades, aliado ao crescente sedentarismo, promove o aparecimento da obesidade 

na criança e no jovem, tornando-os CJr. o ambiente “obesogénico” (soma das influências, 

oportunidades ou condições de vida que promovem a obesidade em indivíduos ou popula-

ções) é um dos principais fatores para o seu aparecimento (25).

o aumento do sobrepeso/ obesidade em crianças e adolescentes pode levar à comorbili-

dade cardiometabólica e a alterações do comportamento alimentar que podem conduzir a 

uma maior dificuldade de inserção no meio social, dando origem a problemas psicológicos 

como a depressão e ansiedade (19), os quais aumentam o estado de risco.

os riscos de curto a longo prazo da obesidade pediátrica incluem as dimensões físicas 

e psicológicas que podem induzir alterações psicossociais imediatas (isolamento social, 
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cial); podem também conduzir a discriminação e estigmatização (11), que começam nos úl-

timos anos da infância e  se vão prolongando ao longo da vida (13).

ao contrário do que ocorre nas perspetivas social ou psicológica, é relativamente fá-

cil identificar a categoria nutricional (sobrepeso e obeso) de uma criança ou jovem, com 

recurso aos valores da sua altura e peso, que permitem calcular o seu índice de massa 

corporal (imC). Com base nos valores de corte sugeridos na tabela da International obe-

sity Task Force; http://www.iaso.org/iotf/, de Cole et al. (9), a identificação de CJr ponderal/ 

nutricional é imediata.

Com base na informação atualmente disponível, é possível ter uma ideia das alterações 

ocorridas nas prevalências de sobrepeso e obesidade nos últimos dez anos na população 

pediátrica portuguesa e, portanto, na CJr ponderal (i.e., da obesidade), não obstante o 

caráter local das amostras (Quadro 1).

QuaDro  1 — Estatísticas descritivas relevantes dos valores de sobrepeso e 
obesidade expressos pelo IMC em Portugal nos 10 últimos anos (amostra de 
estudos realizados em diferentes localidades do país com crianças e jovens dos 6 
aos 19 anos de idade).

aUtor, 
ano 
reGião

títUlo do estUdo
amostra

prinCipais 
resUltados
(preValên-
Cias)

Maia et al.  
2002 
R.A. Açores

Estudo do crescimento somático, aptidão 
física, atividade física e capacidade de 
coordenação corporal de crianças do 1º ciclo 
do ensino básico da Região Autónoma dos 
Açores

3744 crianças 
1829 ♂ 
1915 ♀ 
Idades: 6 - 10 anos

Sobrepeso: 15% 
Obesidade: 12%

Maia e Lopes 
2003 
R.A. Açores

Um olhar sobre crianças e jovens da Região 
Autónoma dos Açores. Implicações para a 
Educação Física, Desporto e saúde

1159 crianças e jovens 
Idades: 6-19 anos 
285 crianças até 10 anos: 
143 ♂ 
142 ♀

Sobrepeso: 21.5% 
Obesidade: 11.6%

Sousa e Maia 
2005 
Amarante

Crescimento somático, atividade física e 
aptidão física associada à saúde

2940 crianças 
1549 ♂ 
1391 ♀ 
Idades: 6 - 10 anos

Sobrepeso: 
20.0% 
Obesidade: 10.0%

Pereira 
2008 
R. A. Açores

Sobrepeso, obesidade, níveis de atividade 
física em crianças dos 6 e 10 anos da Região 
Autónoma dos Açores

3699 crianças 
1886 ♂ 
1813 ♀ 
Idades: 6 - 10 anos

Sobrepeso:  
17.6% ♂ 
22.8% ♀ 
Obesidade:  
12.3% ♂ 
13.2% ♀



aUtor, 
ano 
reGião

títUlo do estUdo
amostra

prinCipais 
resUltados
(preValên-
Cias)

Gouveia 
2009 
R. A. Madeira

Prevalência de sobrepeso e obesidade em 
crianças e adolescentes da Região Autóno-
ma da Madeira

2503 indivíduos 
1266 ♂ 
1237 ♀ 
Idades: 7 - 18 anos

Sobrepeso:  
14.22% ♂ 
10.99% ♀ 
Obesidade:  
2.61% ♂ 
1.86% ♀

Maia et al. 
2009 
Vouzela

Vouzela Ativo – Um olhar sobre o crescimen-
to, o desenvolvimento e a saúde de crianças, 
jovens e famílias do concelho de Vouzela

1167 crianças 
605 ♂ 
562 ♀ 
458 – 1º ciclo 
7 – 10 anos 
235 ♂ 
223 ♀

Sobrepeso: 28.9% 
Obesidade: 7%

Santos 
2009 
Albergaria-a-

-Velha

Sobrepeso, Obesidade, Níveis de Atividade e 
Aptidão Física em crianças dos 6 aos 10 anos 
do Concelho de Albergaria-a-Velha

1110 crianças 
Idades 6 – 10 anos

Sobrepeso:  
24.8 % ♂ 
31.6% ♀ 
Obesidade:  
13.9% ♂ 
12.7% ♀

Valente et al. 
2010 
Lisboa

Prevalência de inadequação nutricional em 
crianças portuguesas

4845 crianças 
2400 ♂ 
2445 ♀ 
Idades: 7 – 9 anos

Excesso de peso/ 
Obesidade 
28.8% ♂ 
32.9% ♀

Figueiredo 
2011 
Santo Tirso

Obesidade e sobrepeso em adolescentes: 
relação com atividade física, maturação 
biológica e estatuto socioeconómico

960 crianças 
462 ♂ 
498 ♀ 
Idades: 12 – 17 anos

Sobrepeso:  
19.0 % ♂ 
19.9% ♀ 
Obesidade:  
6.1% ♂ 
6.0 % ♀

segundo tomkins (50), há evidências, em estudos longitudinais, de que a obesidade infantil 

está associada a um maior risco de problemas vasculares e metabólicos na vida adulta. 

nguyen e lau (37) referem que a hipertensão é o sinal mais comum de risco cardiovascular. 

a ligação entre obesidade e hipertensão já se tornou um problema epidemiológico, tanto 

em homens como em mulheres. os obesos têm um risco 2 ou 3 vezes superior de desen-

volvimento de hipertensão. as crianças com sobrepeso e obesidade e tensão alta poderão 

ter anormalidades na sua estrutura arterial.

as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte na maior parte dos países 

desenvolvidos ou em vias desenvolvimento (48), e portugal não é exceção, sendo que, de 

todos os óbitos ocorridos em 2010, são atribuídos a causa cardiovascular 31.8% (41).

estas doenças de patologia complexa, embora tenham um componente importante 

associado a fatores não modificáveis (genéticos, idade, sexo), poderão ser objeto de in-

tervenção quando associadas ao sedentarismo, ao consumo de tabaco e/ ou a uma ali-

mentação inadequada (7).
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ca (sm) e a alta morbilidade e mortalidade que lhe estão associadas constituem um dos 

principais problemas de saúde pública da atualidade. a sm é definida como um conjunto 

de fatores de risco cardiovasculares que inclui a obesidade abdominal, a dislipidémia ate-

rogénica (hipertrigliceridémia e/ ou redução dos níveis de colesterol – hdl), a elevação da 

tensão arterial, anomalias do metabolismo glicídico (pré-diabetes e diabetes melittus tipo 

2), associadas a um estado pró-trombótico e pró-inflamatório (21). a sm da adolescência 

define-se pela associação de pelo menos três dos cinco possíveis fatores: tensão arterial 

sistólica ≥ percentil 90 para cada idade e sexo; colesterol total ≥ 110 mg/ dl; triglicéridos 

≥ 110 mg/ dl; glicose ≥ 100 mg/ dl; obesidade abdominal (perímetro da cintura em cm) ≥ 

percentil 90 para cada idade e sexo (22). não obstante alguma controvérsia em torno dos 

indicadores e valores de corte (26), é relativamente consensual a identificação de CJr car-

diometabólico com base nos valores de corte anteriormente referidos. 

há evidências de níveis moderados a elevados de atividade física (aF) funcionarem como 

medida protetora da sm ao contribuírem para uma redução do peso corporal e da obesi-

dade visceral, aumentando a sensibilidade à insulina e os níveis de colesterol hdl, e dimi-

nuindo o nível de triglicéridos e a pressão arterial (45).

no mesmo estudo de santos et al. 45) sobre a “associação entre aF, aptidão cardiorrespi-

ratória e síndrome metabólica em crianças e adolescentes”, verificou-se uma associação 

negativa entre aF e/ ou aptidão cardiorrespiratória e sm. os resultados sugerem que in-

crementos dos níveis de aF e aptidão cardiorrespiratória em jovens se apresentam como 

estratégias para prevenção de fatores de risco metabólico. é, portanto, necessário ter um 

estilo de vida saudável com o objetivo de prevenir as doenças cardiovasculares, no qual a 

aF atua de diferentes formas: melhorando a sensibilidade à insulina (visto que os múscu-

los treinados lhe são mais sensíveis); reduzindo o risco do aparecimento da hta ou o seu 

controlo; sendo, ainda, um fator cardioprotetor na redução da adiposidade corporal, no 

aumento dos hdl-C, na diminuição dos ldl-C e triglicerídeos e no controlo da glicemia 

em pessoas com a diabetes.

o termo “sedentário” sempre esteve associado à redução da longevidade e a uma saúde 

debilitada. por exemplo, hipócrates (460 aC a 370 aC), considerado o pai da medicina, já 

referia os benefícios do exercício físico contra doenças do foro físico ou psíquico. Galeno, 

médico e filósofo romano de origem grega (129 dC a 199 dC), também discorreu sobre as 

vantagens do exercício físico enquanto adjuvante importante no tratamento de doenças (43). 

nos últimos 50-60 anos, epidemiologistas e fisiologistas validaram, de modo experimental, 

a opinião destes vultos da medicina, mostrando a relação significativa entre aF moderada 

a vigorosa regular e o combate a um conjunto bem diversificado de patologias, culminando 

na possibilidade de prolongamento da longevidade (18).



se bem que o termo sedentarismo expresse a qualidade de quem está quase sempre 

sentado, sai pouco ou é geralmente inativo (12), não tem sido muito fácil encontrar uma 

definição consensual para o descrever em termos de dispêndio energético. o mesmo não 

acontece com a definição de atividade física (aF), que Caspersen et al. (1985) consideram 

como “qualquer movimento corporal produzido pela contração muscular que resulta em 

gasto energético” (8).

segundo russell et al. (43), comportamentos sedentários são atividades que não aumen-

tam substancialmente o gasto de energia acima do nível de repouso e incluem atividades 

como dormir, estar sentado ou deitado, visionamento de televisão ou outras formas de en-

tretimento baseado em tela. a atividade física enquanto comportamento complexo inclui 

um vasto conjunto de atividades que podem ser descritas em função de quatro níveis de 

intensidade: (1) sedentário, gasto energético de 1.0 a 1.5 met’s (1 met corresponde a um 

dispêndio equivalente a 3.5 ml o2·kg-1·min-1); (2) aF leve, de 1.6 a 2.9 met´s; (3) aF mode-

rada, de 3 a 6 met´s; (4) aF vigorosa, superior a 6 met´s. 

baptista et al. (4) apresentam um estudo de avaliação objetiva da atividade física por ace-

lerometria, realizado em portugal Continental, com 3211 jovens de ambos os sexos (1456 

meninos e 1755 meninas). os resultados mostram que as meninas são mais sedentárias 

em todas as idades e em todas as regiões de portugal. a região Centro é a que tem menor 

percentagem de sedentários, seguindo-se a região de lisboa e o norte. os jovens que têm 

maior atividade moderada e vigorosa são os da região norte. Com a mesma base de dados, 

sardinha e magalhães  (47) avaliaram o comportamento sedentário com recurso a acele-

rometria, referindo que as crianças e os adolescentes (10-17 anos) passam, em média, 

aproximadamente 545 minutos do dia em atividades sedentárias, o que corresponde a 65% 

do tempo de registo. 

contextuAlIzAção escolAr

a insuficiência académica ou insucesso escolar é identificado em consequência da imple-

mentação da obrigatoriedade da frequência da escola e dos seus currículos estruturados, 

os quais pressupõem metas de aprendizagem, balizando, deste modo, e por definição, o 

que é sucesso e, opostamente, a sua ausência (33). Quando se constatou, através de aná-

lises estatísticas, a frequência de elevados valores de insucesso e do respetivo impacto 

para a sociedade, nasceu um interesse pelo estudo do problema por vários especialistas 

relacionados com as Ciências da educação, sociologia e psicologia (10). 

o insucesso escolar advém do regime anual de passagem/ reprovação dos alunos 

devido ao processo de avaliação caraterístico de cada sistema de ensino. o insuces-

so pressupõe a coexistência de vários fatores que incluem as políticas educativas, as 

questões de aprendizagem, os conteúdos curriculares e a relação pedagógica  (33). a 
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ceitos ministrados na escola para a realidade que vivenciam no seio da família e no 

meio social, e ainda nas contradições entre as aspirações, normas e valores da família 

versus as exigidas pela escola. o insucesso escolar culmina quando há abandono esco-

lar. este conceito não se aplica quando o aluno reprova um ano mas sim quando repete 

sucessivamente vários anos, sem progressão (5).

entende-se por insucesso escolar a incapacidade que o aluno revela para atingir os ob-

jetivos globais definidos para cada ciclo de estudos (33). de acordo com informação dis-

ponibilizada pela pordata (40), a taxa de abandono precoce de educação e formação em 

portugal tem vindo a diminuir ao longo dos anos mas é superior à da União europeia, bem 

mais expressa no sexo masculino do que no feminino (ver Figura 1).

figura 1 — Taxa de abandono precoce entre rapazes e raparigas da Europa 
e Portugal.

segundo o Gabinete de estatística e planeamento da educação (Gepe), a taxa de retenção 

e desistência nos ensinos básicos e secundário, por nível de ensino e ciclo em portugal de 

2000 a 2010 está referido no Quadro 2. Constata-se uma diminuição da retenção e da de-

sistência no ensino básico, mais notória no 1º ciclo. os valores da retenção e da desistência 

aumentam à medida que o nível de escolaridade vai avançando, não obstante haver, de ano 

para ano, um contínuo decréscimo das suas taxas.



QuaDro 2 — Taxa de retenção e desistência do ensino básico e secundário.

ano letiVo, níVel de ensino 2000/ 1 2005/ 6 2009/ 10

Ensino Básico 12.7 10.7 7.9

1º ciclo 8.8 4.4 3.7

2º ciclo 12.7 10.7 7.7

3º ciclo 18.2 19.2 13.8

Ensino Secundário 39.4 31.1 19.3

ProgrAmA ofIcIAl 

de educAção físIcA 

o ensino da educação Física é referenciado oficialmente pelos objetivos curriculares, con-

teúdo dos programas existentes e seus auxiliares, documentos orientadores do ensino e 

metas de aprendizagem (35), embora haja algum espaço de “flexibilidade” estrutural e orga-

nizativa por parte da área disciplinar da educação Física de cada escola. no documento de 

apoio à organização curricular e programas, consideram-se, como referência fundamental 

para o sucesso nesta área disciplinar, três domínios de avaliação, que representam as áre-

as de extensão da eF: atividades Físicas, aptidão Física e Conhecimentos. 

no 2º e 3º ciclos do ensino básico, cada aluno deve poder usufruir dos benefícios atri-

buídos à disciplina de educação Física nos domínios da formação das aptidões, atitudes e 

valores, de forma intensa, saudável, gratificante e culturalmente significativa, bem como 

da orientação de jovens para atividades de rendimento (34). na perspetiva de qualidade de 

vida, saúde e bem-estar, são esperadas melhorias na aptidão física, elevando as capacida-

des físicas de modo harmonioso e adequado às necessidades de desenvolvimento do aluno. 

deve promover-se a aprendizagem de conhecimentos relativos ao processo de elevação e 

manutenção das capacidades físicas, na formação das aptidões, atitudes e valores, propor-

cionadas pela exploração das suas possibilidades de atividade física adequada. também 

é necessário que estas aulas tenham como objetivo o combate ao sedentarismo criando 

hábitos de vida saudável de maneira a que tanto crianças como adolescentes usufruam 

diariamente de um mínimo de 90 minutos de atividade moderada a intensa (53).

de todas as matérias em que o aluno foi previamente avaliado, seleciona-se um con-

junto de níveis em educação Física (introdução, elementar e avançado), de acordo com os 

quadros sobre domínios, metas e normas (35). parece ser evidente que a ação do profes-
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poderá permitir fazer o despiste do aluno com baixos desempenhos motores, levando à 

configuração de risco motor.

IdeIA de crIAnçA e jovem em rIsco 

do Ponto de vIstA motor 

o desempenho motor, expresso em termos normativos, é baseado num conjunto de valores 

de referência que caraterizam um dado estrato populacional (28). basicamente, o que se pre-

tende na visão normativa do desempenho motor é identificar diferenças individuais entre os 

sujeitos em apreço. Usualmente o desempenho populacional está expresso em termos da 

média e do desvio-padrão, para o qual se pode construir um “aptidograma”, exatamente do 

mesmo modo como em Cineantropometria e biologia humana se elabora um morfograma ou 

um perfil somático de natureza multivariada. Contudo, a estatística mais utilizada em termos 

de descrição normativa do desempenho motor é o percentil, o qual se encontra distribuído 

por distintos valores, do 3 ao 97, graficamente representados numa carta, designada de car-

ta centílica do desempenho motor. a bateria de testes de aahperd expressa os valores do 

desempenho motor em função de média, desvios-padrão e percentis.

ao invés da posição normativa, a interpretação do desempenho motor de modo criterial 

foi construída para produzir uma medida que é diretamente representada em termos de 

um padrão determinado de desempenho. os padrões de desempenho são especificados 

a partir da definição de uma classe ou domínio de tarefas que devem ser realizadas pelo 

indivíduo. nesta abordagem, também se constroem tabelas com valores de referência, 

mas, ao contrário da perspetiva anterior, servem exclusivamente para classificar o sujei-

to em termos do alcance de uma meta definida. as provas que aqui são realizadas – por 

exemplo com a bateria de testes Fitnessgram - permitem atribuir ao desempenho de cada 

sujeito uma classificação de “apto” ou “inapto”, ou, se quisermos, com um desempenho 

situado na zona ótima de aptidão, ou fora desta.

não é do nosso conhecimento a existência de uma qualquer definição de CJr do ponto 

de vista motor, porque nenhuma das perspetivas de interpretação dos valores da aptidão 

física, normativa ou criterial, permite circunscrever esta definição. Contudo, é possível 

apresentar alguma sugestão baseada na informação providenciada pelos dois tipos de 

avaliação da aptidão física. antes de avançarmos, é importante referir, a título de exem-

plo, com base na avaliação criterial da aptidão física, dois estudos realizados em Vou-

zela (27) e em esposende (31). no primeiro estudo são referidas as taxas de insucesso de 

meninos e meninas nas quatro provas de aptidão física (Quadro 3) e em função do seu 

estatuto ponderal (Quadro 4).



QuaDro 3 — Taxa de insucesso em todas as provas de aptidão física de meninos e 
meninas das duas categorias de idade em Vouzela.

idade CateGoria meninos % meninas % total%

10 - 12
Apto 9.8 10.3 20.1

Inapto 48.6 31.3 79.9

13 - 15
Apto 9.5 16.6 25.1

Inapto 39.5 34.5 75.0

QuaDro 4 — Taxa de insucesso em testes de aptidão física e IMC em Vouzela.

idade
normoponderais sobrepeso obesidade

insUCesso em
todas as proVas

M F m F m F m F

10-12 50.2 53.4 20.7 20.9 29.1 25.7 48.6 31.3

13-15 55.1 48.4 22.5 23.2 22.4 28.4 39.5 34.5

Verifica-se que as CJ de Vouzela têm uma taxa de insucesso elevada em todas as provas 

de aptidão física, que, no entanto, tende a diminuir significativamente nos meninos com o 

avançar da idade e o aumento da prática física na escola. Com as meninas o caso é mais 

preocupante, pois demonstram maior insucesso nas mesmas provas conforme avançam na 

idade. em relação à obesidade verifica-se que as meninas têm maior tendência para o sobre-

peso e para a obesidade do que os meninos. os meninos, com o passar do tempo, diminuem 

a prevalência de obesidade e melhoram significativamente o seu desempenho motor. 

no estudo de esposende (31) é referida a taxa de sucesso em função do estatuto ponderal 

(Quadro 5). 
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em Esposende.

idade
normoponderais sobrepeso obesidade

sUCesso em
todas as proVas

M F m F m F m F

10-11 26.5 28.4 19.6 24.8 6.9 3.6 24.10 16.23

12-13 39.1 20.7 16.7 17.2 22.4 3.5 41.03 22.71

14-15 25.3 22.7 20.7 16.9 4.6 5.8 55.40 31.98

16 18.2 18.4 13.1 15.3 5.1 3.1 70.60 32.93

Verifica-se que as crianças e jovens são menos obesos, nos dois sexos, do que em Vouzela 

e têm um desempenho motor cada vez melhor em todas as idades. a prevalência mais 

elevada de obesidade masculina aparece aos 12-13 anos em esposende, enquanto em 

Vouzela ocorre aos 10-12 anos. a frequência de casos de obesidade nas meninas esposen-

denses é pouco significativa, sendo máxima aos 14-15 anos; já em Vouzela, apesar de a 

frequência de obesidade ser mais elevada no mesmo nível etário, os seus valores ganham 

uma expressão muito mais elevada, pois são cinco vezes superiores. o desempenho motor 

das meninas de esposende é sempre melhor, enquanto o das de Vouzela piora com a idade.

a partir dos exemplos anteriores, poderia pensar-se em considerar como CJr motor, 

pelo menos em termos da sua aptidão física, as que têm um estatuto ponderal classificado 

como obeso e que não têm sucesso no conjunto das quatro provas. este estado de risco 

poderia ser consubstanciado nos resultados da avaliação normativa, isto é, a partir de 

um outro conjunto de testes motores, se os seus valores estivessem abaixo do percentil 

20. numa escala de cinco pontos, e assumindo uma distribuição normal dos resultados

da aplicação das provas da bateria de testes da aahperd, os desempenhos até ao per-

centil 20 teriam um ponto; do percentil vinte ao quarenta, teriam dois pontos; do percentil

quarenta ao sessenta, teriam três pontos; do percentil sessenta ao oitenta, teriam quatro

pontos; e do percentil 80 em diante, teriam 5 pontos. esta é uma forma expedita, simples,

de fácil verificação empírica, e que permitiria construir um perfil multidimensional da CJr

motor. a este perfil seria interessante adicionar informação dos seus níveis de atividade

física, hábitos nutricionais, aspetos de natureza psicológica e de outra ordem que permitis-

sem uma ação educativa bem mais personalizada e eficaz sem que se criasse um qualquer

estigma nessas crianças e jovens.



Projeto “desAfIos à vIdA mAIs sAudável 

nA escolA e nA fAmílIA”  

não obstante as enormes dificuldades que atualmente são colocadas às escolas e aos seus 

docentes, é nossa convicção que estas e estes estão cada vez mais abertos às suas comuni-

dades, especialmente à universitária, por ser um espaço relativamente privilegiado de ação 

investigativa. daqui que a escola básica de leça da palmeira tenha sido desafiada, há três 

anos, a participar num projeto desenvolvido na Faculdade de desporto da Universidade do 

porto, designado localmente, por “desafios à vida mais saudável na escola e na família”. na 

sua essência, o projeto pretendeu descrever e interpretar aspetos variados do crescimento, 

atividade e aptidão física dos alunos, a que se associou a sua composição corporal, tipo físico, 

perceção do estado de saúde, síndrome metabólica e comportamentos alimentares. o proje-

to inventariou, também, os níveis de atividade física, composição corporal, estado de saúde e 

fatores de risco de doenças cardiovasculares dos familiares dos alunos. 

esta grande massa de dados proporcionará à escola e à comunidade em que esta se 

insere uma informação de grande valor para os professores, pais, nutricionistas, pediatras 

e médicos de família, que poderá ajudar a construir estilos de vida mais ativos e saudáveis, 

ao mesmo tempo que auxiliará na identificação de alunos de risco do ponto de vista do 

desempenho motor, síndrome metabólica e estado nutricional.

os propósitos deste projeto situam-se em distintos planos de natureza eminentemente 

descritiva, relacional e preditiva. assim, destacamos:

— descrever os níveis de desempenho motor normativo e criterial com base nas bate-

rias de testes da aahperd e Fitnessgram.

— identificar os níveis e padrões de atividade física, sobretudo de sedentarismo.

— mapear as prevalências de sobrepeso e obesidade ao longo dos diferentes anos de 

escolaridade e sexo.

— descrever os valores de composição corporal e morfologia externa.

— Construir cartas centílicas do crescimento físico e desempenho motor dos alunos 

dos 10 aos 15 anos.

— associar níveis de atividade física e desempenho motor numa pespetiva multivaria-

da, bem como condicionada ao estatuto ponderal.

— identificar alunos em risco de sedentarismo, baixos níveis de aptidão física e risco 

cardiometabólico.

a viabilidade deste projeto passou pela ligação com a FadeUp e com parcerias funda-

mentais do Centro saúde de leça da palmeira, Junta de Freguesia de leça da palmeira e 

Universidade Católica.

este projeto terá, necessariamente, vários impactos. a escola passará a dispor de um 

manancial informativo de valor inquestionável, face à latitude das variáveis estudadas e 

seu valor educacional. os professores terão informação exaustiva sobre os seus alunos. a 
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qualidade do serviço a partir destes dados. haverá conteúdo informativo de enorme utili-

dade para os pais, nutricionistas e pediatras. o seu impacto educativo será ímpar na gestão 

do mister educativo de jovens para a construção de estilos de vida mais ativos e saudáveis.

nunca tanto como agora é exigido um conhecimento sólido e atual sobre diferentes as-

petos da saúde e estilos de vida de crianças e jovens. a vigilância epidemiológica é uma 

necessidade num contexto de forte mudança educacional, ética e social. a informação que 

sairá deste projeto representará um passo enorme neste sentido. o alcance dos dados 

será toda a “comunidade escolar”. 

consIderAçÕes fInAIs   

não obstante a apresentação sumária da ideia de CJr em diferentes domínios, bem como 

a referência a dados disponíveis, o facto indesmentível é que a sua identificação mais ob-

jetiva e mais facilmente mensurável se encontra no domínio epidemiológico e clínico. os 

dados oriundos de pesquisa de saúde pública e da epidemiologia mostram os incrementos 

sistemáticos das prevalências de obesidade e sedentarismo de crianças e jovens, bem 

como as comorbilidades que lhes estão associadas.

bem mais difícil de definir e operacionalizar é a ideia de CJr do ponto de vista motor, se 

bem que possamos aproximar-nos desta noção a partir de técnicas estatísticas multiva-

riadas com alguma complexidade (análise de perfis ou análise de clusters). Contudo, uma 

aproximação singela pode ser realizada com base nas distribuições percentílicas do de-

sempenho motor, ou a partir dos resultados das taxas de insucesso na avaliação criterial.

é nossa convicção que a apresentação e discussão da ideia de CJr do ponto de vista 

motor pode ser uma oportunidade excelente para se implementarem estratégias didático-

-metodológicas mais consentâneas com as dificuldades de desempenho de um número

desconhecido de alunos.
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