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Acerca das obrigações e competências dos académicos 

J.O. Bento 1 
 

1 - Faculdade de Desporto. Universidade do Porto, Porto, Portugal 

 

O papel dos intelectuais (académicos ou não) não é, manifestamente, hoje tão marcante como na 
Modernidade Humanista e Iluminista, para não ir mais atrás a épocas em que os seus precursores 
ostentavam o distintivo de ‘não primitivos’. Não são mais eles a fonte predominante de legitimação de 
causas, conceitos, grandezas e ideais, normas, objetivos, padrões e princípios, organizados em sistemas 
balizadores da conduta humana. Contudo, além de não poderem despedir-se de tal função, vêem-se 
obrigados a reforçar o investimento na tarefa de intérpretes da realidade, das derivas e desvarios em 
que esta é deveras fértil. Agora como antes, eles não podem despir a roupa de ‘pensadores’ e ‘ajudadores’; 
não lhes é consentido prescindir da obrigatoriedade de prestar ajuda aos outros, aos ‘não pensadores’, de 
ousar apontar um rumo por entre as ondas alterosas da desorientação e incerteza. Como sublinhou 
Michel Foucault (1926-1984), eles detêm um poder de tipo ‘pastoral’, incumbindo-lhes servir de 
‘pastor’, garantir ‘pasto’ e sustento aos necessitados e recorrentes aos serviços de conhecimento. Isto 
vale para afirmar que os quadros académicos têm que corresponder à sua condição de intelectuais, 
honrar e fazer jus ao seu estatuto de seres bidimensionais. Sendo pensadores, não podem evitar analisar, 
classificar, criticar, esclarecer, ponderar, duvidar, inventar, valorar e propor. Nesta conformidade 
importa ponderar, aqui e agora, na presente conjuntura, as implicações que o estatuto de ‘intelectual’ 
ou ‘teórico’ comporta. 
Palavras-chave: intelectuais, pensadores, deveres 

 
 
 
 

Improving physical education teachers’ action with overweight students 

M. Cloes 1 

 

1 - Department of Sport Sciences. University of Liege, Belgium 

 

Nowadays, overweight is one of the most important plagues and many authors believe that the fast 
increase of this phenomenon during the last decades can be considered as a global epidemic. School 
has been identified as one of the pillars of the necessary multisectorial approach that must be 
implemented to fight against this inexorable trend. According to this, promotion of physical activity at 
school is become a priority. Logically, physical education teachers are considered as the most 
appropriate actors of the implementation of active school projects. As stated by health specialists that 
we have interviewed, they should be able to deal with the presence of overweight students. 
Nevertheless, we pointed out that they were lacking of specific knowledge and were rather reluctant to 
deal with overweight student for fear of doing wrong (negative psychological reactions). It was 
necessary to propose to PE teachers and specialists of obesity/overweight to meet in order to build 
bridges over the gap between the two groups of actors. This paper will describe a research project that 
we implemented in the perspective to develop a collaboration between six PE teachers and six 
specialists. Using the nominal group technique, problems encountered by physical educators when 
facing overweight/obese students were identified. Strategies of action were suggested and discussed. 
After this session, during four months, the PE teachers experienced them freely with their classes. At 
the end of the project, both groups met again in order to share the experiences. All subjects underlined 
the interest of this collaboration. 
Keywords: physical education, overweight, obesity, physical activity promotion 
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O processo de treino de uma equipa de futebol de alta competição em 
Portugal: Estudo dos exercícios no período preparatório e competitivo 

A. Crispim-Santos 1, J. Andrade 1 

 

1 - Sub-Área Científica de Pedagogia do Desporto, Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Instituto 
Politécnico de Santarém 

 

O objectivo deste estudo consiste em caracterizar todos os exercícios realizados no Período 
Preparatório e Competitivo por equipa de futebol de alta competição em Portugal. Quisemos 
compreender as diferenças e/ou semelhanças entre ambos os períodos e dentro do Período 
Competitivo, analisar quais as implicações que a ausência de competição promove no conteúdo do 
microciclo. Foram analisados, 790 exercícios de treino, perfazendo um total de 31 microciclos com 183 
treinos. Definimos 2 Períodos, o Período Preparatório (PP) e o Competitivo (PC). O Período 
Competitivo foi dividido em dois “sub-períodos” (Período Competitivo Com Competição – PCCC – e 
Período Competitivo Sem Competição – PCSC). De acordo com Castelo (2003), utilizámos a seguinte 
classificação: EPG – Exercícios de Preparação Geral; EEPG – Exercícios Específicos de Preparação 
Geral; EEP – Exercícios Específicos de Preparação. Os dados recolhidos permitem-nos referir que: o PP 
face ao PC, apresenta um total de unidades de treino (10.6 vs 5.3) e de exercícios de treino (52.0 vs 
22.6) por microciclo muito mais elevado; em ambos os períodos analisados (PP e PC) os exercícios em 
que a bola esteve presente foram sempre superiores aos restantes; os EEPG (exercícios específicos de 
preparação geral) e os EEP (exercícios específicos de preparação), ocupam, em conjunto, 77.6% do 
tempo total de treino; dentro do PC, o PCCC e o PCSC quando comparados, apresentam muitas 
semelhanças, quer no tipo de exercícios, quer na distribuição dos mesmos ao longo do microciclo, 
demonstrando que nesta equipa, a ausência de competição no final do microciclo não implica 
diferenças na estrutura do microciclo tipo. 
Palavras-chave: futebol, exercícios, microciclo, período preparatório, período competitivo 

 
 

Estudo do processo ofensivo da equipa campeã nacional portuguesa de 
futebol feminino 

A. Crispim-Santos 1, A. Valinho 1 

 

1 - Sub-Área Científica de Pedagogia do Desporto, Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Instituto 
Politécnico de Santarém 

 

O nosso estudo incide sobre a análise do processo ofensivo da equipa bicampeã nacional de futebol 
feminino português, a equipa feminina sénior da S.U. 1º Dezembro, caracterizando e comparando o 
processo ofensivo de duas épocas consecutivas, 2006/2007 e 2007/2008. Tentaremos simultaneamente 
perceber que tipo de evolução existiu no processo ofensivo da equipa ao longo das duas épocas, 
comparando os resultados obtidos com os valores de referência da seleção feminina da Alemanha que 
foi campeã do mundo em 2003 e 2007. A amostra do nosso estudo centra-se nas sequências ofensivas 
retiradas de quatro jogos realizados pela equipa da S.U. 1ºDezembro da época desportiva de 
2006/2007 e quatro jogos da época de 2007/2008. Foram analisadas variáveis relativas à dimensão 
tempo, dimensão espaço, dimensão tarefa e dimensão organização da equipa. Concluímos que a equipa 
da S.U.1º Dezembro apresentou melhorias ao nível do seu processo ofensivo, na época desportiva de 
2007/2008 em relação à anterior, ao nível do número de variações de corredor, alcance do passe, 
número de jogadoras com intervenção na ação ofensiva, número de bolas recuperadas, forma como 
termina a ação ofensiva e método de jogo ofensivo. 
Palavras-chave: futebol feminino, processo ofensivo, análise de jogo 
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A importância do apoio individualizado do professor de educação física a 
alunos com paralisia cerebral no meio aquático: Dois estudos de caso 

C. Lourenço 1, H. Saraiva 1 
 

1 - Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração de Aveiro (ISCIA), Aveiro, Portugal  

 

O objectivo do presente estudo foi verificar a importância do apoio individualizado de um professor de 
educação física, no meio aquático, a portadores de paralisia cerebral. Foram realizados dois estudos de 
caso, com duas crianças portadoras de Paralisia Cerebral (PC), com 9 e 11 anos de idade, para os quais 
foi realizado um plano de intervenção individualizado, no meio aquático, e com a duração seis 
semanas. As sessões semanais decorreram duas vezes por semana tendo a duração de 60 minutos. A 
auto-estima foi avaliada através da escala de Susan Harter e o perfil psicomotor das crianças foi 
identificado com a bateria psicomotora (BPM) de Vítor da Fonseca. Os resultados indicaram que a 
prática de um programa de actividades aquáticas, com apoio individualizado, teve um contributo 
positivo no desenvolvimento do auto-conceito/auto-estima e no perfil psicomotor das crianças em 
estudo. Os itens da Escala de Susan Harter demonstraram uma melhoria, diminuindo a discrepância 
entre os domínios; os subfactores da bateria de psicomotora de Fonseca, também, demonstram uma 
melhoria ao longo do programa de intervenção. As sessões de actividade física, tendo um apoio 
individualizado, permite uma maior estimulação da criança, fazendo-a alcançar melhores níveis de 
desempenho e melhorando o auto-conceito/auto-estima. 
Palavras-chave: paralisia cerebral, actividades aquáticas, apoio individualizado e factores psicomotores 

 
 
 
 

Leitura da posição relativa do centro de massa / base de apoio 

C. Fernando 1,3, H. Lopes 1,3, A. Vicente 2,3 
 

1 - Departamento de Educação Física e Desporto. Universidade da Madeira, Funchal, Portugal 

2 - Departamento de Ciências do Desporto, Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugal 

3 - Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD), Vila Real, Portugal 

 

A leitura da posição relativa do centro de massa / base de apoio dos desportistas, por parte do 
treinador ou docente, é um factor importante para que possa haver um diagnóstico que permita um 
feedback e uma correcta personalização do treino. Na situação experimental, com uma amostra de 7 
profissionais com boa experiência de orientação de treino: Seis elementos observavam, pela frente, a 
cerca de cinco metros, e registavam numa ficha adequada cada um dos outros que se colocavam sobre 
duas balanças distando 50 cm (medidas sobre o centro da plataforma da balança) e colocadas lado a 
lado. Quem estava sobre as balanças colocava-se numa das seguintes posições: peso igual em cada um 
dos pés, mais (+) 10%, 20% ou 30% do peso sobre um pé, ou menos (−) 10%, 20% ou 30% medidos 
sempre sobre o mesmo pé. O executante via o mostrador da balança para regular a posição. Cada 
elemento tinha experimentado durante 3 minutos, fora da vista dos outros, as posições que poderiam 
criar mais dificuldades de leitura. As leituras foram feitas sobre doze posições de cada pessoa, não 
podendo haver mais que duas vezes em cada posição. Dos 504 resultados obtidos verificámos a 
seguinte distribuição das leituras correctas: 90% nos −30%; 65% nos −20%; 45% nos −10%; 55% 
peso igual; 34% nos +10%; 70% nos +20%; 95% nos +30%. Os valores obtidos, quando considerado 
os efeitos na análise pretendida, justificam a realização da personalização do diagnóstico. 
Palavras-chave: diagnóstico, personalização, leitura, treino, intervenção 
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Percepções dos professores de educação física da escola básica do 2º e 3º 
ciclos Jorge Montemor e da escola secundária de Montemor-o-Velho 
relativamente às razões para o descontentamento dos alunos 

C. Pinheiro 1,2,, R. Pinto 1 
 

1 - Instituto Superior da Maia 
2 - Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD) 

 
 “Outra vez isto professor!” Todos os anos se ouve este descontentamento por parte dos alunos de 
diferentes níveis de ensino e em diferentes escolas. Foi esta insatisfação manifestada pelos alunos que 
originou o presente trabalho. O objectivo do estudo consistiu em analisar as percepções dos 
professores de Educação Física (EF) acerca das razões pelas quais os alunos exteriorizam o seu 
descontentamento. Para a recolha de dados recorremos a uma entrevista semi-estruturada efectuada a 
6 professores de EF da Escola Básica 2º/3º ciclos Jorge Montemor (EBJM) e 6 professores de EF da 
Escola Secundária de Montemor (ES), com idades compreendidas entre os 29 e 52 anos de idade, e 
tendo entre 1 a 20 anos de serviço. Depois de transcritas, as entrevistas foram submetidas à técnica de 
análise de conteúdo. Verificamos que as razões apontadas, pelos professores de ambas as escolas, para 
o descontentamento dos alunos se centraram na repetição de matérias e de conteúdos, no programa 
nacional de EF, na personalidade dos alunos, no desagrado do aluno por determinadas modalidades, 
nos horários escolares e na existência de uma cultura de EF instituída na comunidade docente. 
Palavras-chave: educação física, percepções, descontentamento, alunos 

 
 

Segmentação de consumidores de desportos de inverno, usando os 
atributos do destino como suporte a uma análise da competitividade de 
estâncias de ski: Estudo de caso 

D.A.M. Miragaia 1,4, M.A.B. Martins 1, L.F.S Quaresma 3,4, J.J.M. Ferreira 2,5 
 

1 - Departamento de Ciências do Desporto. Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugal  
2 - Departamento de Gestão e Economia. Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugal  
3 - Departamento de Desporto, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal 
4 - Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD), Vila Real, Portugal  
5 - Núcleo de Estudos em Ciências Empresariais (NECE), Covilhã, Portugal 
 

O objectivo deste estudo foi o de identificar os atributos que diferentes segmentos de turistas 
privilegiam na escolha de um destino turístico de desportos de inverno e analisar o grau de satisfação 
destes sobre os serviços prestados pela única estância de ski existente em Portugal. O instrumento 
utilizado para recolha de dados foi um questionário adaptado Konu et al. (2010) e Hudson e Shephard 
(1995), aplicado a uma amostra composta por 200 turistas. Foi utilizada uma análise factorial de onde 
se extraíram factores que serviram de base a uma análise de clusters, tendo sido utilizados os métodos 
hierárquicos de aglomeração, o método de agregação e o método da distância euclidiana ao quadrado, 
para se efectuar a análise através do dendograma. Posteriormente, em função dos clusters encontrados, 
verificou-se a sua validação com recurso à % de variação derivada do coeficiente de determinação da 
ANOVA, aplicada aos factores extraídos. No sentido de obter clusters mais adequados, recorreu-se ao 
método não hierárquico K-means. Foram identificados cinco factores acerca dos atributos mais 
valorizados na escolha do destino e distinguidos seis clusters de consumidores. No que se refere à 
análise da satisfação sobre os serviços da estância, foram identificados cinco factores e descriminadas 
as preferências de diferentes segmentos de consumidores através da identificação de cinco clusters. O 
estudo sugere que a segmentação dos consumidores com base nas características dos atributos do 
destino, em conjunto com uma avaliação da sua satisfação sobre os serviços disponibilizados, pode 
fornecer informação relevante para avaliar a competitividade das organizações. 
Palavras-chave: turismo desportivo, segmentação dos consumidores, satisfação dos consumidores, 
competitividade, desportos de inverno 
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Canais de comunicação preferenciais em praticantes de fitness 

S.M. Alves 1,2,3, V.A. Simões 1,2,3, S.C. Franco 1,2,3, J.F. Rodrigues 1,2,3 

 

1 - Escola Superior de Desporto de Rio Maior – Instituto Politécnico de Santarém, Rio Maior, Portugal 
2 - Grupo de Investigação em Pedagogia do Desporto – UIIPS, Santarém, Portugal 
3 - Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD), Vila Real, Portugal  
 

A capacidade de comunicação dos instrutores de fitness é um dos aspectos que tem sido identificado 
como determinante para o sucesso na leccionação de aulas de grupo. Alguns estudos identificaram a 
existência de canais de comunicação preferenciais (visual, auditivo e cinestésico) que, quando são 
corretamente privilegiados, beneficiam a comunicação e consequentemente os processos de ensino e de 
aprendizagem. O presente estudo tem como objectivo caracterizar os canais de comunicação 
preferenciais de um grupo de praticantes de fitness (n = 40), do sexo feminino (n = 27) e masculino    
(n = 13), com idades compreendidas entre os 18 e os 28 anos (20.02 ± 2.08). Aplicámos o 
questionário de Autodiagnóstico do Sistema de Representação Dominante, composto por 45 questões 
que permitem avaliar o sistema de percepção preferencial utilizado no processo de comunicação. Os 
resultados obtidos indicaram que o canal de comunicação preferencial na amostra foi o canal visual 
(16.83 ± 6.27), seguindo-se o auditivo (14.38 ± 5.46) e o cinestésico (13.80 ± 4.57). A existência de 
alguma dispersão dos valores em torno da média poderá significar alguma heterogeneidade entre os 
sujeitos da amostra estudada. Estes resultados reforçam a importância de se conhecer e personalizar os 
canais de comunicação preferenciais dos praticantes de fitness e da diversificação da sua utilização 
durante o processo de ensino, através da utilização das instruções de comando, verbais, gestuais e 
cinestésicas. 
Palavras-chave: comunicação, instrução, atividade física 

 
 

Identificação e priorização dos stakeholders como suporte das decisões 
estratégicas nas organizações desportivas: Estudo de caso 

D.A.M. Miragaia 1,4, J.J.M. Ferreira 2,5, A.L. Carreira 1, L.F.S Quaresma3,4 

 

1 - Departamento de Ciências do Desporto. Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugal  
2 - Departamento de Gestão e Economia. Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugal  
3 - Departamento de Desporto, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal 
4 - Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD), Vila Real, Portugal  
5 - Núcleo de Estudos em Ciências Empresariais (NECE), Covilhã, Portugal 
 

A presente investigação tem como objectivo testar empiricamente a teoria dos stakeholders como 
suporte à tomada de decisão estratégica de uma organização desportiva - o clube de futebol Centro 
Desportivo de Fátima - Portugal. Especificamente pretende: (a) identificar e analisar as percepções de 
decisores externos e internos sobre a relação que os atributos poder, legitimidade e urgência têm na 
saliência de um grupo de stakeholders; e (b) priorizar e classificar os grupos de stakeholders. Foi 
utilizada uma análise de regressão linear múltipla para avaliar a influência dos atributos poder, 
legitimidade e urgência na saliência dos diversos stakeholders. Os resultados evidenciaram uma 
convergência das percepções dos decisores externos e internos, quanto aos três principais grupos de 
stakeholders: gestão de topo, patrocinadores e massa associativa. Através das correlações de Pearson, 
identificaram-se quatro tipos de stakeholders: definitivos, perigosos, exigentes e não-stakeholders. 
Verificou-se ainda uma diferenciação generalizada na classificação dos stakeholders, relativamente à 
valorização dos atributos, entre os decisores externos e internos. Para além disso, o estudo sugere que 
o êxito da gestão das organizações dependerá da identificação correcta dos stakeholders e consequente 
avaliação da relevância destes, de forma a salientar a quem e como deve ser dada prioridade na tomada 
de decisão estratégica. Porém, convém salientar que a dinâmica intra e extra organizacional pode 
ganhar novas configurações, o que se pode reflectir na priorização e relevância dos stakeholders, ao 
longo do tempo. 
Palavras-chave: teoria de stakeholders, tomada de decisão, gestão de organizações desportivas, gestão 
estratégica, futebol 
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Incongruências e desafios no processo de avaliação de desempenho dos 
treinadores 

J.A. Soares 1,2, H.R. Antunes 2 

 

1 - Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD), Vila Real, Portugal  

2 - Universidade da Madeira, Centro de Ciências Sociais, Departamento de Educação Física e Desporto, 
Portugal 

 

O estudo teve por objectivo analisar o processo de avaliação de desempenho de 223 treinadores (27%) 
dos clubes da Madeira. Utilizou-se um questionário como instrumento de pesquisa, construído de raiz 
e validado por experts com diferentes níveis de experiência no treino. Foi utilizada a estatística 
descritiva e a análise inferencial com recurso ao teste de independência do Qui-quadrado, para uma 
probabilidade de erro de .05. Os resultados indicam que 95 treinadores (42%) nunca foram 
submetidos a qualquer tipo de avaliação e 128, apesar de terem sido avaliados, forneceram indicações 
que atribuem insuficiências a esta prática: 51.2% não consegue precisar o número de vezes que foi 
avaliado; 39.2% desconhece o instrumento/critérios utilizado(s); 37.1% não recebeu um feedback do 
seu trabalho. Verificou-se ainda que não existe uma associação entre os treinadores de diferentes 
escalões etários e de diferentes níveis competitivos, e a realização da avaliação de desempenho            
(p = .835 e p = .560). Por outro lado, existe uma associação entre o vínculo contratual do treinador e a 
avaliação de desempenho (p = .010), sendo que os treinadores contratados são mais avaliados do que 
aqueles que têm um vínculo precário. Os resultados sugerem a introdução de um processo estruturado 
e sistemático, onde se definam objetivos, critérios e instrumentos de avaliação que contribuam para a 
melhoria e diferenciação do papel específico do treinador, de acordo com a missão e objetivos 
estratégicos do clube. 
Palavras-chave: avaliação de desempenho, treinadores, clubes desportivos 

 
 

Índice de massa corporal e motivação intrínseca em praticantes de fitness 

J.M. Moutão 1,3, L. Cid 1,3, J.C. Leitão 2,3, J.A. Alves 1,3 
 

1 - Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM) – Instituto Politécnico de Santarém, Rio Maior, 
Portugal 

2 - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Vila Real, Portugal  

3 - Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD), Vila Real, Portugal 

 

A relação entre a motivação intrínseca e o índice de massa corporal em praticantes de fitness tem ganho 
importância, uma vez que a perda de peso é um dos motivos mais referidos pelos europeus para 
praticarem exercício físico, sendo a motivação intrínseca um dos preditores mais forte da alteração do 
peso corporal a longo prazo. O objectivo deste estudo foi analisar a relação existente entre o índice de 
massa corporal e a motivação intrínseca. Foi calculado o índice de massa corporal de uma amostra de 
94 praticantes de fitness do sexo feminino, com idades compreendias entre os 16 e os 60 anos             
(M = 32.82, DP = 12.08) e avaliada a sua motivação intrínseca através da versão portuguesa do 
Behavioural Regulation in Exercise Questionnaire 2. Os resultados revelaram a existência de uma relação 
negativa e significativa entre o índice de massa corporal e a motivação intrínseca (r = −.38, p < .00), 
traduzida no facto de o grupo de praticantes obesos ter um valor de motivação intrínseca 
estatisticamente inferior ao do grupo normoponderal (t = −3.17, p < .00). À luz da teoria da 
autodeterminação, a menor motivação intrínseca observada nos praticantes obesos poderá ser reflexo 
de uma maior percepção de pressão para a prática de exercício, que resulta numa menor motivação 
intrínseca. Este facto pode justificar, por si só, uma abordagem multidisciplinar e mais psicopedagógica 
à orientação de programas de exercício para controlo do peso. 
Palavras-chave: motivação, fitness, índice massa corporal 
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As decisões pré-interactivas e interactivas do treinador de ténis 
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O pensamento do treinador é um aspecto condicionador da sua actuação e cuja influência se manifesta 
no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Qualquer treinador actua de modo 
determinado como consequência de decisões prévias, baseadas num pensamento e reflexão anteriores. 
No sentido de compreender os perfis de intervenção dos treinadores, no contexto de treino e de 
competição, vários estudos foram desenvolvidos, emergindo a Instrução como o comportamento 
pedagógico mais frequente entre os treinadores. A instrução define-se a como sendo os 
comportamentos (verbais e não verbais) assumidos pelos agentes de ensino (professor/treinador) para 
comunicar informação substantiva, isto é, directamente relacionada com os objectivos e conteúdos de 
aprendizagem. Assim, pretende-se com esta investigação verificar se existe relação entre as decisões 
pré-interactivas e as decisões interactivas do treinador de ténis. A amostra será constituída por 30 
treinadores de ténis. Irá ser aplicada uma entrevista semi-estruturada de forma presencial antes da 
sessão de treino para analisar as decisões pré-interactivas. Posteriormente será utilizado o Sistema de 
Observação do Treinador e do Atleta (S.O.T.A.) para analisar as decisões interactivas na dimensão 
Instrução. Seguidamente para relacionar as decisões pré-interactivas com as decisões interactivas será 
utilizado um sistema de observação de conteúdo substantivo do ténis. O facto de a observação ser 
realizada em climas naturais de acção e a recolha de dados ser realizada de forma transversal, os 
mesmos apresentam-se como factores limitadores do estudo. 
Palavras-chave: decisões pré-interactivas, decisões interactivas, treinador, ténis  

 
 

Rendimento desportivo versus rendimento académico: Um estudo com 
atletas de desportos individuais de alta competição 
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Alto rendimento desportivo e rendimento académico são duas actividades exigentes, que, por si só, 
apresentam dificuldades ao indivíduo que pretende desempenhar ambas com sucesso. Neste sentido, 
pretendemos averiguar qual o tipo de dificuldades existentes na sua compatibilidade. O presente 
estudo foi realizado com doze atletas de alto rendimento de desportos individuais (sete do sexo 
masculino e cinco do sexo feminino) das modalidades de Atletismo, Ginástica Acrobática, Judo e 
Remo. Através de entrevistas semi-estruturadas, procedeu-se à recolha de dados, que foram 
posteriormente analisados através de uma análise de conteúdo. Do conteúdo das entrevistas 
emergiram três domínios. O Domínio I está associado à experiência pessoal, o Domínio II aos apoios e 
dificuldades e o Domínio III à concepção desses mesmos apoios e dificuldades. As principais 
conclusões apontam para que: i) as principais dificuldades de conciliação do desporto de alto 
rendimento e a formação académica são a falta de tempo e o cansaço; ii) Nem todos os atletas 
usufruem das medidas de apoio a que têm direito, geralmente por falta de necessidade das mesmas, 
mas consideram haver uma certa “utopia” quanto à figura do professor acompanhante; iii) A família é 
um alicerce importante para o sucesso e sentem apoio por parte do clube, no entanto, apontam alguma 
incongruência relativamente aos apoios prestados pela escola/faculdade; iv) O maior condicionamento 
é a falta de tempo para outras actividades, daí sentirem, também, que seriam melhores atletas se não 
estudassem e vice-versa; v) Avaliam a sua conciliação do desporto de alto rendimento com a formação 
académica, como razoável e possível. 
Palavras-chave: Alto rendimento, apoios institucionais, conciliação, desportos individuais, formação 
académica   
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Representação dos professores de educação física sobre a detecção de 
talentos desportivos no contexto da aula de educação física 

R. Resende 1,2, P. Monteiro 1,2, N. Pimenta 1,2, A. Albuquerque 1,2 
 

1 - Instituto Superior da Maia 

2 - Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD) 

 

Pretende-se com este trabalho analisar a perspectiva do professor de Educação Física (EF) na Detecção, 
Selecção e Promoção de Talentos Desportivos (DSPTD) durante a leccionação da disciplina de EF. 
Pretendemos identificar e analisar os critérios de detecção, os factores de selecção, os métodos para a 
sua aplicação, a sua utilidade na escola e fundamentalmente perceber a importância dos aspectos e 
procedimentos relacionados com o aluno talentoso, no contexto escolar, em países com níveis de 
crescimento desportivo diferenciado (Portugal, Espanha, Itália e Brasil). O trabalho contou com a 
participação de 36 profissionais de EF de ambos os sexos e de diferentes nacionalidades, com idade 
média de 37.9 ± 8.4 anos e um tempo de serviço médio de 12.2 ± 7.5 anos. Foram utilizados o 
programa SPSS17 e o programa NVivo 9 para o tratamento dos dados. As principais conclusões 
apontam para que nos critérios de detecção e selecção os factores do desempenho competitivo/motor 
são considerados os mais importantes, seguido dos técnicos e psicológicos; os métodos mais utilizados 
são as grelhas de observação; no papel da escola o professor é o principal meio do processo, por vias do 
desporto escolar e clube desportivo, sendo fundamental que obtenha relações desportivas entre 
instituições; o aluno é prioritariamente observado nas suas capacidades motoras, seguindo-se a técnica 
e a capacidade cognitiva; na promoção do talento do aluno a família, o clube desportivo e a motivação 
são essenciais para a evolução; existem diferenças entre os países em estudo, onde se destaca a 
Espanha pelo investimento e o aproveitamento. 
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O treinador de ténis, a par de outras modalidades, tem que desenvolver competências que lhe 
permitam dirigir o treino com vista a formar e potenciar comportamentos nos seus atletas, que os 
coloquem na rota de sucesso. Torna-se assim pertinente estudar a percepção do atleta relativamente ao 
que considera ser o bom treinador de ténis. Os dados foram recolhidos através de uma entrevista semi-
estruturada efectuada a 6 ex-atletas do género masculino. A informação recolhida foi submetida à 
técnica de análise de conteúdo tendo sido criadas as seguintes categorias: características do treinador, 
competências do treinador, treinador e desenvolvimento pessoal e social do atleta e estilo do treinador. 
Verificamos que os atletas tendem a valorizar um treinador com uma postura activa e interventiva no 
treino e que demonstre conhecimentos da modalidade. Os atletas preferem um estilo mais autoritário 
em relação a um estilo mais permissivo. Os atletas referiram que preferem um treinador que actue 
como amigo, que se torne um apoio e um modelo a seguir não só no treino mas na sua vida pessoal. 
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