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RESUMO 

 

Assumindo a centralidade do papel do treinador enquanto agente do 

contexto desportivo com maior proximidade e influência junto dos atletas, este 

estudo teve o propósito de ouvir as conceções que os treinadores detêm acerca 

da influência do desporto no desenvolvimento dos atletas. 

Num desenho metodológico de base qualitativo, com recurso a 

entrevistas, oito treinadores de ténis foram desafiados a refletir sobre as suas 

práticas - filosofia de treino, relação treinador/atleta e relação treinador com 

outros agentes em contexto desportivo, perfil de treinador e estratégias de 

dinamização dos treinos.  

A análise dos discursos dos treinadores foi realizada tendo por 

enquadramento conceptual o Desenvolvimento Positivo dos Jovens e as etapas 

que edificam o Modelo de Responsabilidade Pessoal e Social. 

Desta análise pode concluir-se (à semelhança de outros estudos que 

abordam diferentes modalidades desportivas) que 1. Os treinadores reconhecem 

a importância que o desporto tem no desenvolvimento de competências 

psicossociais dos jovens atletas; 2. Os treinadores reconhecem-se enquanto 

agentes fundamentais na promoção de comportamentos e atitudes que edificam 

o desenvolvimento positivo dos jovens; 3. Os treinadores recorrem, embora de 

forma não sistematizada nem intencional, a um conjunto de estratégias que 

apelam aos valores inerentes à prática desportiva (ex. respeito, colaboração,…); 

4. Os treinadores identificam as competências que os seus atletas desenvolvem 

na prática desportiva e reconhecem a necessidade e possibilidade de 

transferência para outros contextos de vida (no presente e no futuro).  

Este estudo sublinha a importância de se formarem treinadores 

profissionais capazes de agirem de forma mais holística e intencional no 

desenvolvimento positivo dos seus atletas. 

 
PALAVRAS-CHAVE: DESPORTO, DESENVOLVIMENTO POSITIVO, 

COMPETÊNCIAS DE VIDA, MODELO DE RESPONSABILIDADE PESSOAL E 

SOCIAL, TREINADORES DE TÉNIS, TRANSFERÊNCIA 
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ABSTRACT 

 

Assuming the central role of the coach as the agent with the most proximity 

and influence over the athlete, this research attempts to understand how different 

coaches view the influence of sports in the athlete's development. 

Defining an interview based methodological approach with a qualitative 

basis, eight Tennis coaches were challenged to reflect on their practices – the 

philosophy of training, the rapport between coach and athlete, how the coach 

relates to other sports agents, the coach’s profile, strategies implemented to 

make practice more dynamic and more efficient. 

We framed the analysis of the coach's discourse in the conceptual context 

of the Positive Development of Young Men and the different stages/steps that 

constitute the Model of Personal and Social Responsibility. 

From this analysis (similar to other studies that focus on different sports) 

we concluded that 1. coaches recognise sport’s importance in the development 

of the young athlete's psychosocial skills; 2. coaches see themselves as 

fundamental agents capable of promoting (or abel to promote?) a specific 

behaviour and attitude that leads to a more positive development of young 

athletes; 3. Although unintentional or unsystematic, coach resorts to a set 

of strategies that appeal to the values inherent to the sport 

practice/sportsmanship (eg. respect, cooperation, …); 4. coaches identify a set 

of competencies/skills developed by the athletes in their practice and recognise 

the necessity and possibility of transferring those skills to other spheres of life 

(either present or future). 

This research highlights the importance of having coaches that have a 

more holistic and purposeful approach in the development of their athletes. 

 

KEYWORDS: SPORTS, POSITIVE DEVELOPMENT, LIFE SKILLS, PERSONAL 

AND SOCIAL RESPONSIBILITY MODEL, TENNIS COACH, TRANSFERENCE 
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INTRODUÇÃO 

 

O contexto da atividade física e desportiva pode contribuir para a inserção 

social de todas as pessoas, proporcionando a criação de laços socio afetivos e 

promovendo o desenvolvimento de valores a ele inerentes. Tendo presente esta 

conceção percebe-se a importância da integração das crianças e jovens no 

desporto desde cedo, sendo que o mentor/professor poderá ter um papel 

fundamental enquanto facilitador deste processo, (Barreiro & Howard, 2017; 

Meléndez & Martinek, 2015). É também importante a atividade estruturada, que 

o jogo ou treino formal proporcionam, para um melhor e adequado 

desenvolvimento do aluno ou atleta. As atividades estruturadas, mas também as 

não estruturadas, proporcionam no aluno ou no atleta alegria, concentração e 

esforço (Barreiro & Howard, 2017).  

Deste modo, a presença do desporto na vida das pessoas pode ser 

relevante pela sua condição física, mas também pela dimensão de 

desenvolvimento pessoal e social que o desporto aporta nos seus princípios 

básicos. Refere-se como exemplo o trabalho em equipa, as relações 

interpessoais e a cooperação como dimensões presentes em todas as 

modalidades desportivas – coletivas e individuais. Esta dimensão do desporto, 

associada ao desenvolvimento de valores no individuo e na sua relação com a 

sociedade, está muito presente ao longo da história da humanidade. Interessa-

nos aqui referir, a título de exemplo, os princípios do manifesto da Carta Branca 

do Desporto como uma filosofia de vida ou de treino de grande impacto individual 

e societal:  

“O desporto atrai os cidadãos europeus, com a maioria das pessoas a participarem em 

atividades desportivas numa base regular. Isso gera valores importantes como o espírito 

de equipa, solidariedade, tolerância e fair play, contribuindo para o desenvolvimento 

pessoal e realização total do individuo.” 

(White Paper, 2007, p. 2) 
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Em virtude do potencial do desporto ao nível do DPJ, perspetiva-se que 

as atividades desportivas podem originar ganhos em competências 

fundamentais para a vida de cada um (Santos, 2017).  

Aksoy e Gürsel (2017) afirmam que: “o fair play é o ideal para a conduta 

ética, que é adquirido pelas competições desportivas e transferido para outros 

domínios de vida” (p.416). O ganho de competências pessoais e sociais através 

do desporto nos jovens pode ser facilitado pelos treinadores e professores como 

referimos anteriormente, sendo por isso necessário, que os mesmos reflitam 

bem sobre seus atos. Por exemplo, devem perceber que tipo de treinadores são 

e como se relacionam com os atletas/alunos, pares e pais dos alunos (Mesquita 

& Gomes, 2012). Só assim, a sua atuação pode ser mais abrangente e eficaz, 

consciencializando-se dos seus erros e competências.  

O desporto, pode ser também percebido como forma de integração em 

populações vulneráveis, como refugiados ou imigrantes. Doherty e Taylor (2007, 

p.40), afirmam que: “estudantes imigrantes reconhecem que a participação no 

desporto e a recreação física foi uma oportunidade para eles terem desafios 

positivos, para serem bons em algo, e para sentirem que têm controlo naquilo 

que lhes acontece”.  

Da mesma forma, a prática desportiva pode também estar associada à 

redução de problemas, como a violência e consumo de drogas, a um clima 

positivo para o desenvolvimento dos jovens ao nível pessoal no presente e no 

futuro para que sejam adultos de sucesso e com um papel ativo na sociedade 

(Santos, F., Camiré, M., MacDonald, D. J. & Erickson K., 2017). 

Reforçando estas ideias, várias investigações concluíram que muitas 

competências aprendidas no desporto podem ser transferidas para o quotidiano, 

tais como, reagir sobre pressão, resolver problemas, cumprir prazos, estabelecer 

objetivos, comunicar, lidar com o sucesso e fracasso, trabalhar em equipa, ter 

perseverança, ter responsabilidade social e ter capacidade de receber feedback. 

(Papacharisis, Goudas, Danish & Theodorakis, 2005). 
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Desta forma, através do desporto, os jovens podem ter oportunidades 

para ter sucesso, tornando-se mais competentes, podendo assim conseguir 

desenvolver relações significativas com a família, pares e comunidade. Podem 

ainda aprender a ajudar os outros e sentir-se capazes de dedicar o seu esforço 

a uma dada atividade confiantes para desafiar os seus limites (Roth & Brooks-

Gunn, 2003).  

Assim, ao longo desta dissertação tentaremos aprofundar, segundo a 

perspetiva de treinadores de ténis, de que modo pode o desporto ser 

determinante na vida dos indivíduos e em especial dos atletas que treinam, 

sabendo que quanto mais cedo o desporto entra na vida de uma criança ou 

adolescente mais benefícios poderá assumir na vida adulta deste/a.  

A temática do DPJ apareceu por uma necessidade do investigador em 

querer perceber de que modo pode o desporto ser um veículo para a paz e para 

o desenvolvimento pessoal e social dos jovens. Quis investigar e surgiu a 

oportunidade de estudar uma temática que a FADEUP aprofunda nas suas áreas 

de investigação. Para além disso, a prática do ténis está inteiramente ligada ao 

investigador, tendo por isso, sido realizadas sete entrevistas a treinadores de 

clubes da cidade do Porto.  

Sendo tão relevante e atual este tema, é importante aprofundar o que se 

sabe hoje sobre DPJ, perceber bem qual a sua origem, princípios reguladores e 

estratégias para a intervenção e ainda tentar perceber as perceções, 

intervenções e estratégias dos treinadores face a esta temática.  

Começamos esta dissertação por uma revisão de literatura, enquadrando 

o conceito do DPJ e identificando alguns programas para a promoção do DPJ 

através do desporto. Posteriormente, analisa-se de que modo pode ser 

implementada essa transferência para a vida apresentando alguns exemplos de 

boas práticas. A metodologia e os procedimentos da investigação são 

apresentados em seguida. Identificamos a metodologia utilizada na realização 

deste trabalho (instrumentos utilizados) e aprofundamos o recurso a entrevistas 

semiestruturadas. Segue-se uma análise cuidada às entrevistas realizadas a 

treinadores de ténis, onde se procurou perceber na prática dos treinadores a 

importância do desporto para a sua vida pessoal, profissional e social, assim 
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como que tipo de trabalho fazem com os seus atletas de forma a que a prática 

desportiva contribua para o ganho de competências para a vida (transferência). 

Esta dissertação termina refletindo sobe a importância do papel dos treinadores 

quando seguem formal ou informalmente uma conceção de desenvolvimento 

positivo e de acordo com um modelo de responsabilidade pessoal e social. 
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Ponto prévio 
 

Antes de iniciarmos esta dissertação refletindo sobre o racional teórico 

que a sustenta, consideramos ser importante dar conta do processo que a 

antecedeu e que se apresenta como uma etapa fundamental em qualquer 

investigação – as opções e os passos da pesquisa bibliográfica. 

Utilizamos para a nossa pesquisa as bases de dados fornecidas pela 

faculdade: EBSCO, SCOPUS, WEB OF SCIENCE e PUBMED e iniciamos o 

trabalho em novembro de 2017 com leituras de livros, artigos e dissertações 

cedidos pelos professores do Gabinete de Psicologia do Desporto da FADEUP. 

Percebemos assim o que existia nesta grande área do desenvolvimento positivo 

para partirmos para uma pesquisa nas bases de dados referidas acima. Em 

fevereiro de 2018 procuramos nessas bases de dados os artigos que mais se 

adequavam, tendo limitado apenas a artigos de língua portuguesa, inglesa, 

francesa e alemã. As palavras chave utilizadas para obtermos todos esses 

artigos foram Positive Youth Development, Sport e Transfer for life e 

selecionamos na EBSCO os motores de busca PsycArticles; PsycBooks; 

Psychology and Behavioral Sciences Collection; PsycInfo e SportDiscus with Full 

Text. Por último, em outubro de 2018 voltamos a realizar uma nova pesquisa 

acrescentando as palavras chave Physical Activity e Social Responsibility. Para 

além disso, não limitamos a nossa pesquisa a nenhum campo específico 

(exemplo línguas, ano ou resumo). Limitamos apenas na EBSCO a pesquisa aos 

seguintes motores de busca: Mediclatina; Medline; Medline with Full Text; Open 

Dissertations; PsycArticles; PsycBooks; Psychology and Behavioral Sciences 

Collection; PsycInfo Sociology Source Ultimate; SportDiscus with Full Text; 

Academic Search Complete.  

Encontramos mais de 400 artigos, no entanto fomos seletivos para 

ficarmos com 50 artigos adequados a este trabalho, sendo que, os critérios para 

exclusão de artigos foram vários e iguais para todas as pesquisas: 

• não ter acesso livre 
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• não serem pagos pela universidade e  

• existência de temáticas ou construtos desadequados do contexto do 

nosso estudo e muito específicas de determinadas áreas (exemplos: 

educação física e motricidade; psicologia e sociologia; psicopatologia e 

psiquiatria; medicina, fisiologia e anatomia; política, gestão, economia e 

marketing; inteligência artificial; igualdade de género; ciências naturais e 

biologia; linguística; mundo atual e para além de outros assuntos que 

fugiam assim do nosso foco e da nossa área de pensamento).  
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1. O Desenvolvimento Positivo nos Jovens através do 
desporto 
 

Até ao início da década de 1990, a literatura resultante da investigação do 

desenvolvimento de crianças e jovens sustentava-se, fundamentalmente, em 

perspetivas teóricas orientadas por uma ideia de "défice", com abordagens 

fundamentalmente “curativas” e “preventivas”, centradas nos problemas 

vivenciados e relatados e na sua resolução (Esperança, Regueiras, Brustad & 

Fonseca, 2013; Lerner, R. M., Von Eye, A., Lerner, J. V., Lewin-Bizan, S., & 

Bowers, E. P. 2010; Seligman & Csikszentmihályi, 2000). Dominava uma 

preocupação com trajetórias de vida não adaptativas, em que o desenvolvimento 

era considerado como estando a processar-se com sucesso quando os 

comportamentos de risco não se manifestavam ou eram revertidos (Lerner, R. 

M., Lerner, J. V., Almerigi, J., Theokas, C., Phelps, E., Gestsdottir, S., Naudeau, 

S., Jelicic, H., Alberts, A., Lang Ma, Simith, M. L., Bobek, D. L., Richman-

Raphael, D., Simpson, I., Christiansen, E. D. & von Eye A., 2005). 

Entre os anos 1990 e a primeira década do século XXI, ganhou força uma 

nova visão do desenvolvimento jovem, alternativa à teoria do deficit, a partir da 

qual crianças e jovens passam a ser encarados, não como problemas a gerir, 

com supostas incapacidades, mas sim como recursos a promover e a 

desenvolver (Esperança et al., 2013; Lerner et al., 2010). Emerge, assim, uma 

nova forma de olhar a juventude, sustentada no pressuposto de que as trajetórias 

desenvolvimentais não estão pré-definidas. Graças à interação indivíduo-meio 

(plasticidade) e à sua enorme capacidade de adaptação, especialmente na 

segunda década de vida, todos, inclusive os “menos aptos” ou “em risco”, têm 

capacidades e interesses que lhes conferem o potencial necessário para um 

futuro positivo e de sucesso (Damon, 2004; Lerner et al., 2005; Roth & Brooks-

Gunn, 2003). É um processo adaptativo e flexível que decorre no seio dos 

processos relacionais dos jovens com os seus contextos, relações e interações 

quotidianas na comunidade, escola, família e com os pares (Silva & Freire, 

2014). 
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Entre as diversas propostas explicativas do DPJ destaca-se o modelo dos 

cinco “Cs”, proposto por Lerner et al. (2005), que se sustenta em duas ideias 

fundamentais, cada uma delas reforçada com algumas hipóteses subsidiárias 

(Lerner et al., 2010). Em primeiro lugar, é preconizado que a estrutura do DPJ 

congrega cinco características psicológicas fundamentais, comportamentais e 

sociais (os cinco “Cs”): “Competência” - visão positiva das próprias ações em 

áreas específicas incluindo a social, académica, cognitiva e vocacional; 

“Confiança” -  sentido interior positivo global em relação à autoestima e 

autoeficácia; “Conexão” - laços positivos com pessoas e instituições refletidos 

em intercâmbios nos dois sentidos, entre o indivíduo e os seus pares, a família, 

a escola e a comunidade onde ambas as partes contribuem para a relação; 

“Carácter” - respeito pelas regras sociais e culturais e possuir padrões corretos 

de comportamento e senso de moralidade e integridade; e “Cuidado” - sentido 

de simpatia e empatia pelos outros (Lerner et al., 2005; Roth & Brooks-Gunn, 

2003). É também considerado que quando um jovem manifesta, de uma forma 

próspera e ao longo do tempo, os cinco “Cs”, está a progredir na direção a uma 

vida adulta bem-sucedida e a caminho do desenvolvimento de um sexto “C”: 

“Contribuições” para o próprio, para a família, comunidade e instituições da 

sociedade civil (famílias, bairros, escolas, grupos religiosos). É também 

preconizada a existência de uma relação inversa entre o DPJ e a manifestação 

de comportamentos de risco e problemas comportamentais (Lerner et al., 2005, 

2010). 

Como segunda ideia fundamental é proposto que o desenvolvimento 

positivo ocorrerá se as potencialidades dos jovens estiverem alinhadas com os 

recursos necessários ao seu sucesso (Lerner 2004; Lerner et al., 2005). Ideia 

complementar é a de que existem nos principais contextos de referência (família, 

escola e comunidade) recursos e ativos desenvolvimentais, ou seja, 

características da ecologia do desenvolvimento humano que podem promover o 

DPJ. Estas podem assumir formas diversas, como pessoas, programas e/ou 

atividades disponibilizadas por organizações comunitárias. Igualmente 

importante é a premissa de que existe uma associação entre as potencialidades 
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dos jovens e as suas expectativas de futuro e a capacidade de autorregulação - 

seleção, otimização e compensação - (Lerner et al., 2005, 2010). 

A literatura sugere que a prática de atividade física e desportiva, além de 

beneficiar a saúde física, mental, social e o bem-estar e de favorecer o 

desenvolvimento de competências de vida entre os jovens (Almeida. L., Spruit, 

A., Assink, M., van Vugt, van der Put, C., & Stams, G. J. 2016; Liu, Wu & Ming, 

2016), parece também contribuir para a prevenção e redução de problemas 

psicossociais (Malina, 2011; Spruit, A., Assink, M., van Vugt, e., van der Put, C., 

& Stams, G. J. 2016). Alguns autores apontam ainda potencialidades não só na 

promoção de valores e de competências humanas, morais e psicossociais, mas 

também da sua transferência e aplicação em outros contextos da vida dos 

indivíduos (Hellison, 2011; Pennington & Sinelnikov, 2018). Por atraírem e 

fidelizarem de uma forma consistente, emergem também como domínios 

favoráveis à promoção do DPJ (Corte-Real, Dias, Regueiras & Fonseca., 2016; 

Hellison, 2011; Holt & Neely, 2011). Contudo, este processo, por depender de 

uma enorme diversidade de fatores, tanto programáticos como contextuais, 

permanece pouco claro (Esperança, J., Dias, C., Brustad, R., & Fonseca, A. 

2018). Existem estudos que a associam a outras tendências e resultados, como 

por exemplo à manifestação de comportamentos de risco (Holt & Jones, 2008). 

May (2001) verificou que a valorização das vitórias por parte do treinador induzia 

comportamentos desviantes nos jogos, como insultos e violação das regras.  

Coakley (2011) defende que os benefícios desenvolvimentais da 

participação nas práticas desportivas dependem da forma como é 

proporcionada, dinamizada e vivenciada e de fatores contextuais sociais, onde 

se incluem treinadores, pais e colegas. Strachan, Côté e Deakin (2009) 

argumentam que, para que possam ser utilizados com o objetivo de promover o 

DPJ, é necessário que os agentes educativos/desportivos (professores, 

treinadores, monitores ou técnicos desportivos) fomentem e criem as condições 

necessárias para que tal aconteça. 
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1.1. Programas que se enquadram no DPJ 
 

São diversos os Programas Centrados no Desporto e na Atividade Física 

que têm surgido um pouco por todo o mundo e que podemos relacionar com o 

DPJ. A título de exemplo começamos por referir três desses programas:  

 

✓ O programa Sport United to Promote Education and Recreation (SUPER) 

de Steven J. Danish (Papacharisis et al., 2005) é uma adaptação do 

programa GOAL, no qual os alunos do ensino secundário aprendiam com 

formação de 10 horas, 10 sessões. O objetivo seria ensinar aos 

adolescentes um sentido de controlo pessoal e confiança sobre o seu 

futuro para que eles pudessem tomar boas decisões e tornarem-se 

melhores cidadãos estabelecendo objetivos, para que depois com 

confiança pudessem entender como estabelecer os seus próprios 

objetivos.  

Este programa é baseado na adaptação do programa GOAL, que juntava 

o desporto e as competências de vida num só processo de aprendizagem, 

sendo que os procedimentos para a implementação do programa Super 

diferem do programa GOAL. Primeiro aprendiam as capacidades 

específias de determinado desporto (exemplo: aprender os batimentos 

base no ténis ou saber marcar livres e penáltis no futebol); depois 

aprendiam as competências de vida relacionadas com o desporto em 

geral (exemplo do esforço, do foco ou da capacidade de superação) e por 

fim jogavam a modalidade, divertindo-se. 

 

✓ O programa Sport Education Police Athletic Leagues (Sport Ed PAL), 

desenvolve-se duas vezes por semana, uma na escola (duração de 50 

minutos) e outra fora da escola (duração de 60 a 75 minutos). Os polícias 

podem também ter um papel importante no envolvimento da comunidade 

com os alunos uma vez que em determinados contextos podem permitir 

que todos possam jogar e treinar fora do contexto escolar, sem qualquer 

tipo de problema de segurança (envolvência comunitária).  
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Desporto, comunidade e segurança em prol de uma sociedade 

envolvente. Este programa tentou conectar o que os alunos aprendiam 

nas aulas de educação física para as atividades físicas fora da escola, 

pois deste modo estão a treinar atletas com responsabilidade. Tinha 

também a missão de evitar o crime juvenil e a violência, através do 

envolvimento dos polícias com os alunos (programa criado por um 

professor universitário com ligação a um projeto da European Physical 

Education Association – EUPEA, mais precisamente European Physical 

Activity Label for Schools - (EU-PALS). 

 

✓ O Modelo do Desenvolvimento da Responsabilidade Pessoal e Social 

(MDRPS) de Donald Hellison (Hellison, 2011; Corte-Real et al., 2016; 

Hellison & Walsh, 2002), salienta que os comportamentos de 

responsabilidade podem ser ensinados aos jovens, ajudando-os a 

enfrentar e a adaptar-se às situações de vida, tornando-os assim mais 

competentes. Há espaço para envolver os jovens nas suas próprias 

escolhas e opiniões e sempre com muito tempo relacional, para que assim 

a comunicação seja mais eficaz e o jovem se sinta acarinhado. Hellison 

(2011) definiu cinco níveis de responsabilidade necessários para alcançar 

os objetivos a que se propôs, aquando da implementação do seu modelo:  

• Nível I - Respeito pelos direitos e sentimentos dos outros - clima 

seguro sem ameaças, possibilitando que os jovens se expressem 

livremente e que criem uma relação de empatia entre todos, para que 

possam conviver de forma respeitosa e sem conflitos; 

• Nível II - Participação e esforço - orientado para a motivação 

intrínseca, permitindo que os jovens experienciem tarefas ou desafios 

novos e que persistam mesmo que o trabalho seja monótono ou difícil 

– orientação para a tarefa/esforço e não para a competição.  
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• Nível III – Autonomia - fomento da autonomia/independência, para que 

os jovens possam assumir responsabilidades mais exigentes ao longo 

da vida e consigam formular os seus próprios objetivos – boas 

escolhas para o seu caminho profissional e pessoal. 

• Nível IV – Liderança e apoio aos outros (preocupação) - relacionado 

com as aprendizagens anteriores, com a capacidade de se colocar no 

lugar dos outros, compreendendo-os – sentimento de pertença ao 

grupo. Existe um amadurecimento por parte dos jovens, sendo 

encorajados a demonstrarem compaixão pelo próximo, liderando ou 

ensinando os outros a seguir esse caminho de união. 

• Nível V – Transferência (tópico que iremos aprofundar) é o mais 

importante, uma vez que promove conhecimentos para a vida diária 

nos diversos contextos (escola, família, sociedade). É no fundo a 

aplicação de todas as competências que o jovem foi adquirindo 

anteriormente no decorrer das aprendizagens não formais que 

decorreram.  

 

Para além dos programas mencionados, na nossa pesquisa encontramos 

muitos mais, que agrupamos na tabela um, tendo estes programas como um dos 

seus focos principais a transferência das competências adquiridas para a vida 

diária das crianças e jovens.  
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Tabela 1. Projetos desenvolvidos numa base DPJ a nível internacional 

 

Em Portugal, apesar de mais escassos e recentes, também encontramos 

algumas iniciativas e projetos que podemos relacionar com o DPJ através do 

desporto, como é possível verificar através da tabela dois. 

 

Tabela 2. Projetos desenvolvidos a nível nacional  

 

Programas Autores/Mentores País 

Sport for Peace Catherine Ennis EUA 
Educação pelo Desporto Instituto Ayrton Senna Brasil 
Estrella Dorada Carles Juan Bellés Espanha 
Sorrisos de Bombaim Jaume Sanllorente Espanha 
Peace Through Sport FIFA Suíça 
Changing Lives Through Tennis Tennis Education Reino Unido 
Promoting Peace and Tolerance through 
Volleyball – Vital Voices 
(Polycom Development Project) 

Jane Anyango Odongo Kibera, Kenya 

Volleyball for all FIVB França 
Play for Change Andrea Radrizzani Itália 
Non Violence (Sports for Peace) Carl Fredrik Reuterswärd Suécia 
Refugee Sport Club (Desenvolvimento Positivo 
dos refugiados através do Desporto) 

Meredith Whitley e Daniel Gould EUA 

Programa TAP (uso das transferências das 
competências de vida apreendidas através do 
desporto, para um contexto educacional) 

Allen, Rhind e Koshy Reino Unido 

Programa The Pulse Bryce Barker Canada 

Sport for Development and Right to Play 
Johann Olav Koss 
(Norueguês) 

África, Ásia, Médio 
Oriente e América 
do Norte 

First Tee (Programa de desenvolvimento de 
capacidades através do golf) 

Surgiu em 1997 através das seguintes 
parcerias: LPGA, Masters Tournament, 
PGA of America, PGA Tour e USGA 

EUA 

Play it Smart 
National Football Foundation 
(1998) 

EUA 

Project Effort in Greensboro 
Surgiu da parceria entre UNCG´s do 
departamento de Kinesiologia de 
Greensboro e entre as escolas de Guilford 

EUA 

Playworks 
(organização sem fins lucrativos que possiblita 
que as crianças estejam ativas e a construirem 
valiosas competências de vida através do 
desporto). 

Programa de desenvolvimento Positivo Oakland, California 

Programa Sky Sports Living for Sport 
(SSLFS) – apoiado pela Youth Sport Trust e 
que partiu de uma iniciativa de escolas 
secundárias. 

Programa de desenvolvimento positivo UK, Reino Unido 

Tennis For All (Uganda) 
Desenvolvimento Positivo através do ténis 
– Educação pelo Desporto 

Kampala, Uganda 

Programas Autores/Mentores 

Educação pelo Desporto Leonor Regueiras 
Esperança através do Desporto (Futsal) Johnson Semedo 
Educação através do Desporto (Rugby) Elizabete Machado e Hugo Cardoso 
Ludotempo (Promoção do Brincar, transformando pessoas e 
comunidades) 

Grupo de profissionais ligados à educação e 
saúde 

Academia dos Champs (Integração Social através do ténis) – 
Desenvolvimento Pessoal e Social 

António Champalimaud 

Turma dos Judokinhas – “Projeto ajudo a integrar” Filipa Cavalleri e Renato Kobayashi 

Sports Embassy (preparar o pós carreira) 
Inês Alves Caetano e Guilherme Lopes da 
Costa (principais intervenientes) 

Cartão Branco/Fairplay Federação Portuguesa de Ténis 
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Como referimos anteriormente, entendemos ser fundamental que haja 

sempre uma transferência de aprendizagens do desporto para a vida, para que 

tudo faça mais sentido e tenha significado no dia-a-dia das crianças e jovens. 

São exemplo desta transferência os valores como a amizade, o altruísmo, e o 

desportivismo (Jiménez Martín, P.J.; Duran González, L.J.; Gómez Encinas, V; 

Rodríguez Pérez, J.L. (2006). Caso contrário, não se evolui e as aprendizagens 

não passam das formações, nem das sessões programadas pelos professores 

ou treinadores, não se atingindo o objetivo final de ganhos de competência para 

a vida – jovem mais competente e preparado para a vida. De reforçar então que 

professores e treinadores, enquanto agentes desportivos, mas também 

educativos, têm um papel fulcral na formação humana dos jovens, sendo 

referências para os mesmos (Jiménez Martín, P.J. et al., 2006) 

No capítulo seguinte tentar-se-á então perceber o que é a transferência, 

qual o seu papel, que atividades podem ser feitas e como se pode avaliar 

(instrumentos, indicadores). 
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2. Transferência de Competência  

 
2.1. Definição e objetivos: 

 

A transferência de competências (ex. pessoais e sociais), entre o desporto 

e outros domínios da vida é um importante alicerce na maioria dos programas 

de desenvolvimento positivo. A família, os amigos ou colegas da escola e do 

clube, os professores, os treinadores entre outros intervenientes deste meio são 

os maiores facilitadores deste processo de desenvolvimento positivo nos jovens 

(Vierimaa M., Erickson K., Côté J, & Gilbert W.  2012; Solana, M. L. 2015 & 

Camiré, M. 2012).  

É um processo que pode promover, através da aprendizagem de uma (ou 

mais) modalidade (s) desportiva (s), o empoderamento de diversas 

competências, podendo as mesmas serem transferidas para outros contextos de 

vida (Jacobs & Wright, 2017, p. 7). Para que isso aconteça, é preciso tempo de 

reflexão e é preciso ter em conta que a aplicação das aprendizagens fora do 

contexto desportivo depende de vários fatores, tais como a idade, a motivação e 

a personalidade (Whitley, Coble & Jewell, 2016). 

Aprender a controlar o diálogo interno pode influenciar o foco, a 

autoconfiança e o lidar com situações difíceis, percecionando assim o jovem uma 

melhor competência na sua vida diária, sendo a prática deliberada fundamental 

no desenvolvimento dessas competências ao longo do tempo (Bean, C., 

Kramers, S., Forneris, T. & Camiré, M. 2018). A tudo isto acrescentamos a 

importância de um clima psicológico positivo, tentando sempre perceber os 

gostos dos jovens, implementando também algumas técnicas de relaxamento 

(Corliss Bean, Kelsey Kendellen & Tanya Forneris, 2015).  

Em alguns dos estudos identificados, é possível perceber como é possível 

haver transferência das competências apreendidas através do desporto para 

outros domínios de vida. Temos os seguintes exemplos: 
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✓ Estudo de Wright, P. M. & Burton S. (2008): Este estudo teve como 

objetivo perceber o impacto dos programas de responsabilidade pessoal 

e social através do Tai-Chi e perceber se existe alguma transferência das 

aprendizagens para fora do treino. Percebeu-se neste estudo que os 

alunos conseguiram passar as aprendizagens do desporto para a vida 

quando p.e. aprenderam a ouvir e começaram a agir em legítima defesa. 

 

✓ Estudo de Walsh, D. S., Maria J. Veri, M. J. & Willard, J. J. (2015): O 

programa “KCC” de ensino da responsabilidade pessoal e social tentou 

promover valores como: respeito, esforço, definição de objetivos, 

liderança, tentando que todos fossem transmitidos para a vida, através do 

modelo “TPSR”. Este programa ajudou os jovens a consciencializarem-se 

e a perspetivar uma possível carreira na Kinesiologia, ligando-a ao seu 

futuro. Com a partilha das vastas saídas que a Kinesiologia poderia 

proporcionar nos mesmos, face ao seu futuro profissional (ex. ser 

treinador, professor de educação física, mentor, design de moda 

desportiva) motivou-os e promoveu a autodescoberta. De tal forma, que 

os jovens se envolveram para serem melhores naquilo que faziam, 

esforçando-se para obterem sucesso. Perceberam que todos têm um 

papel ativo na sociedade – são cidadãos. Os alunos afirmaram que 

conseguiram transferir as competências aprendidas, como o respeito ou 

liderança para o seu dia-a-dia e o que fazem na escola ou casa tem 

impacto no futuro. Para além disso, conseguiram alcançar a articulação 

entre os medos e as esperanças.  

 

✓ Estudo de Barker, B., Halsall, T., & Tanya Forneris, T. (2016): Este 

programa promoveu nos alunos o desenvolvimento de capacidades 

básicas que possibilitassem a autonomia quer a nível físico (saber como 

estar fisicamente ativo) quer a nível psicológico (ex. auto-controlo, 

liderança e esforço para alcançar algo). Os alunos foram evoluindo nas 

suas competências apreendidas ao longo das sessões e afirmaram que 
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conseguiram mudar e escolher o que queriam fazer graças ao programa. 

Para além disso, criou nos alunos uma grande oportunidade de arranjar 

um tempo para praticar exercício livremente após a escola e motivou-os 

para serem melhores nas atividades extras (exemplo do futebol ou 

ginásio) – houve transferência para a vida das competências. Perceberam 

também que com esforço os objetivos que idealizaram podem mais 

facilmente ser atingidos e aprenderam a ser líderes. Levam todas as 

novas competências que aprenderam no programa Pulse para a vida. 

 

✓ Estudo de doutoramento de Allen, G. (2013): O programa “TAP” que 

refere esta tese, ajudou os alunos a melhorar a sua performance 

académica, envolvendo-se mais e estando mais alegres e concentrados 

na escola. Para além disso, os alunos aprenderam a ser mais 

disciplinados, conseguindo transferir essa aprendizagem para as salas de 

aula e aprenderam a comunicar. Um dos alunos afirmou que aprendeu a 

falar e não a gritar. Aprenderam a trabalhar em equipa, mas a 

transferência para as salas de aula é ainda limitada, pois depende das 

oportunidades que as escolas providenciam. Aprenderam a não ficar 

frustrados e a ter um diálogo interior positivo, para que consigam realizar 

tarefas mais difíceis de uma forma adequada. Um dos alunos conseguiu 

transferir essa aprendizagem para a aula de espanhol, pois quando 

estava a ter dificuldades na tradução de várias palavras usou esse diálogo 

positivo e ajudou-o. Aprenderam a ter persistência, não desistindo 

facilmente das tarefas e foi uma preciosa ajuda para melhorar os 

resultados na escola e conseguiram definir objetivos de curto prazo para 

alcançá-los a longo prazo. Os alunos melhoraram a sua atitude, com a 

ajuda deste programa e os efeitos foram benéficos e imediatos para o dia-

a-dia dos mesmos. Surgiram novas oportunidades e novas perspetivas e 

os professores tiveram um papel ativo nestas mudanças. 
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✓ Estudo de Kendellen, K., & Camiré, M. (2017): Relativamente às 

competências de vida apreendidas através do desporto os participantes 

deste estudo afirmam que conseguiram transferir os ensinamentos para 

a sua vida. Por exemplo: quando um professor está furioso, percebendo 

que nesse momento devem controlar as suas emoções. Aprenderam que 

o controlo das emoções é importante para todos os domínios de vida 

(autocontrolo). Aprenderam a autorregular-se, conseguindo gerir melhor 

o seu tempo de estudo e de tarefas do trabalho. Os participantes também 

aprenderam competências interpessoais de comunicação, sendo 

importantes para os trabalhos, por exemplo, de contacto permanente com 

pessoas. Para além de terem aprendido a lidar com o stress, por exemplo, 

ajudou-os a conseguir falar publicamente para um grande público. Ainda 

conseguiram ter relações mais próximas e sentidas com os colegas de 

equipa ou de aulas e desenvolveram a responsabilidade social. Todos 

afirmam que o desporto da escola secundária os ajudou e desenvolveu 

como pessoa nos diversos domínios de vida. 

 

✓ Estudo de Wright, P. M., & Craig, M. W. (2011): A ferramenta de avaliação 

da responsabilidade baseada na educação (TARE) foca-se no 

comportamento do estudante ou do treinador nas aulas de educação 

física e inclui sistemas de observação de jogos e atividades de lazer nos 

jovens (SOPLAY; McKenzie, Marshall, Sallis, & Conway, 2000) e sistemas 

de observação de jogos e recreação na comunidade (SOPARC; 

McKenzie, Cohen, Sehgal, Williamson, & Golinelli, 2006). Uma ferramenta 

para um melhor entendimento da transferência da responsabilidade 

social, através das aulas de educação física. Muitos estudos afirmam que 

a utilização do TPSR é fundamental para envolver os estudantes e por 

exemplo para promover a responsabilidade e compromisso. 

 

✓ Estudo de Whitley, M. A., Wright, E. M., & Gould, D. (2016): As estratégias 

de ensino das competências de vida foram: Envolver os atletas numa 

discussão em grupo – discussão sobre desporto, sobre a vida deles e 

sobre outros aspetos, para além de ser um espaço livre e sem 
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constrangimentos – ajuda a desenvolver as competências de vida e a 

resolver muitos problemas; Modelo de competências de vida – Modelar 

as competências de vida que os próprios professores querem que eles 

aprendam no campo ou na sua vida – importância do modelo para os 

atletas/participantes, facilitando a gestão dos problemas; Ser intencional 

e seletivo – é importante a intencionalidade no ensino das competências 

de vida, para que sejam mais efetivas; Providenciar os atletas com 

oportunidades – permite assim, que os atletas estejam envolvidos no seu 

próprio desenvolvimento (ex. conferências, voluntariado); Encorajar os 

atletas a explorar o seu ego e a criar estratégias - os treinadores 

encorajam os atletas a explorar as suas próprias vidas e identidades – 

possibilidade de explorar a vida futura e os seus sonhos, percebendo 

assim o que gostariam de alcançar ou modificar. 

 

✓ Estudo de Kendellen, K., & Martin Camiré, M. (2019): Mais uma vez é 

notória a importância do desporto como forma de transferir competências 

de vida para a vida dos atletas e jovens. Sendo que, o atleta está sempre 

no centro do processo de transferência. Com as qualidades pessoais dos 

treinadores/instrutores, assim como com o apoio dos pares é possível, 

segundo os autores, que adultos em qualquer estágio da sua vida possam 

ser os impulsionadores da sua própria aprendizagem e da transferência 

das competências de vida aprendidas através do desporto. Alguns dos 

relatos mostram que os atletas aprenderam competências intra e 

interpessoais, como controlo emocional e trabalho em equipa, por 

exemplo. Houve uma construção pessoal e os atletas tinham sempre a 

iniciativa de aplicar as competências aprendidas no desporto na sua 

própria vida, sempre que fosse favorável. Temos o exemplo de um atleta 

que com as aprendizagens sobre como comunicar, conseguiu aplicar no 

seu dia-a-dia, tendo ajudado um amigo numa tarefa onde a comunicação 

era importante. Sentiu-se útil e realizado ao poder ajudar o amigo numa 

competência que dominava, após as aprendizagens através do desporto. 

Outro exemplo é o atleta que consegue aplicar as noções de liderança no 
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seu próprio trabalho e ajudando a sua empresa. Existindo ainda um 

exemplo de como a regulação emocional aprendida através do desporto 

e o trabalho em equipa pôde ser útil em situações onde a frustração 

permanecia. Para além da disciplina e da perseverança nas rotinas 

diárias, fundamentais para uma vida com maior tranquilidade. 

 

✓ Estudo de Holt, N. L., Neely, K. C., Slater, L. G., Camiré, M., Côté, J., 

Fraser-Thomas, J., Macdonald, D., Strachan, L., & Tamminen, K. A. 

(2017): Os autores fazem uma macroanálise dos estudos que associam 

o desporto ao desenvolvimento positivo e a transferência de 

competências para a vida. Da compilação de todos os estudos, concluiu-

se mais uma vez que o desporto é um veículo de aquisição de 

competências de vida (transferência para a vida). Entre essas 

competências destacam-se algumas de uma pesquisa encontrada e 

estudada pelos autores (Catalano, Berglund, Ryan, Lonczak, & Hawkins, 

2002; National Research Council and Institute of Medicine, [NRCIM], 

2002): segurança e promoção de saúde; regras claras e consistentes e 

expetativas; relações de suporte; oportunidades para uma significativa 

pertença e inclusão; normas sociais positivas; suporte para a eficácia e 

autonomia; oportunidades para desenvolvimento de capacidades e 

coordenação junto de família, escola e comunidade. Em quase todos os 

estudos encontrados é comentada a importância da transferência e 

destacam alguns programas importantes nesta área. Esses programas 

são por exemplo: Modelo do Ensino da Responsabilidade Pessoal e 

Social (TPSR; Hellison); Sports United to Promote Education and 

Recreation (SUPER; Danish, 2002); estudo de Gould and Carson (2008); 

Côté, Turnidge, and Evans (2014) proposed the Personal Assets 

Framework (PAF); (Camiré, 2014; Côté et al., 2014; FraserThomas, Côté, 

& Deakin, 2005; Holt, 2008; Holt & Neely, 2011; Turnnidge, Côté, & 

Hancock, 2014; Weiss & Wiese-Bjornstal, 2009). Um dos estudos também 

identificados foi o de García Bengoechea, 2002, no qual afirma que o 

desporto é um microcontexto e que poderá ser influenciado por 
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macrocontextos. Perante isso, os autores desta meta-análise afirmam que 

não só os fatores demográficos deverão ser tidos em conta, pois outros 

como a disposição e o tratamento são também importantes. Afirmam 

também que uma relação empática entre os pares e um bom 

envolvimento dos pais promove um clima de desenvolvimento positivo 

nos jovens. Os resultados de um bom desenvolvimento positivo nos 

jovens, permite uma contribuição na comunidade (transferência) e o 

desenvolvimento de atividades de desenvolvimento de competências. 

 

✓ Estudo de Santos, F., Camiré, M., MacDonald, D. J., Campos, H., 

Conceição, M., & Silva, P. (2017): Este estudo indica que os treinadores 

valorizam para além de todas as questões físicas e psicológicas nos seus 

treinos a temática do Desenvolvimento Positivo, mas existem lacunas nos 

cursos de treinadores. Segundo diversos estudos existem inconsistências 

entre as expectativas dos treinadores e as aplicações na prática do DPJ. 

Há um dos treinadores que acima de tudo tenta sempre promover a 

felicidade e o espírito da brincadeira nos treinos das crianças. Outro tenta 

reaproximar as crianças e jovens mais desfavorecidas aos treinos 

(envolvência da comunidade). O objetivo de todos é quase sempre o 

desenvolvimento da pessoa, da criança. Sendo que segundo diversos 

autores um curso de educação para treinadores, permitiria que os 

mesmos obtivessem mais competências neste âmbito e tentassem 

desenvolver um clima relacional positivo e divertido entre os alunos – 

promoção do desenvolvimento positivo. Para além, de servir para os 

treinadores se consciencializarem e refletirem criticamente sobre os seus 

princípios filosóficos que guiassem entre a teoria e a prática. Nestes 

cursos existiram módulos de pedagogia e psicologia do desporto. Afirmam 

a importância da utilização de múltiplos métodos e da qual se destaca o 

project score (ferramenta online útil para promover nos treinadores, 

competências que os ajudam a lidar e a desenvolver jovens competentes 

e num clima positivo). Trabalhar com adolescentes passa por lhes 

transmitir alegria, respeito e inclusividade. 
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✓ Estudo de Pierce, S., Erickson, K., & Dinu, R. (2018) apoiado no estudo 

de Pierce e seus colaboradores (2017): Segundo este estudo, “os fatores 

contextuais assemelhados a um contexto desportivo incluem a 

oportunidade de usar as competências para promoção da transferência 

(exemplo da autonomia, competência, relacionamento, auto-confiança, 

nível de envolvimento, consciência da transferência, perceção da 

pertinência da aprendizagem, perceção de suporte para a transferência, 

perceção da semelhança do contexto da transferência).” (Pierce et al., 

2018, p. 3) 

 

✓ Estudo de Bean, C. N., Forneris, T., & Halsall, T. (2014): “Segundo este 

estudo, o desporto como forma de desenvolvimento positivo, tendo 

existido um aumento da autoestima e uma positiva imagem do corpo das 

jovens participantes, para além de uma maior motivação pela prática 

desportiva. Os participantes tinham voz nas atividades a realizar e existia 

uma conexão entre todos…” 

 

✓ Estudo de Koh, K. T., Camiré, M., Regina, S. H. L., & Soon, W. S. (2017): 

Este estudo conclui ser importante um planeamento com boas 

estratégias, para uma melhor apreensão dos valores (ex. contar histórias 

de sucesso e de insucesso). Assim como, perceber e obter respostas dos 

alunos face aos problemas existentes durante o treino (melhoria nos 

comportamentos - consciencialização) e a capacidade de envolver os 

mesmos nas tarefas, tentando que não desistam de trabalhar para a 

alcançar os objetivos (resiliência). Existiu uma aplicação dos valores 

durante a execução dos esquemas de treino, para ser mais fácil a 

internalização dos mesmos e sua transferência para a vida (meio familiar, 

por exemplo). Ou seja, temos a Educação Física e o Desporto, como meio 

de promoção do Desenvolvimento Positivo nos Jovens, ensinando e 

partilhando competências de vida e valores. 

 

No anexo um encontram-se outros estudos que são também de grande 

importância no aprofundamento da temática.   
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2.2. Atividades que se podem realizar 
 

De forma breve, apresentam-se propostas de possíveis atividades a 

realizar no âmbito dos programas de desenvolvimento positivo sendo que no 

anexo dois é possível encontrar-se um quadro mais completo sobre essas 

mesmas atividades. 

Podem ser utilizadas várias atividades retiradas do livro de Corte-Real et 

al. (2016), como exemplo: a “Semana do Contrato” (Melissa Parker, p. 83) ou 

“Aula/momento livre” (Leonor Regueiras, p. 179); o “Jogo do multipasse” e “jogo 

do multifutebol” (Fernando Santos, p. 204); a “Formação prática dada por jovens” 

(vários autores); os “Laços de amizade” (vários autores); a “Praça Pública” (Nuno 

Corte-Real, p. 275); o “Serviço Comunitário” (vários autores) e o “Jogo 2x1” 

(Fernando Santos -Federação Portuguesa de Hóquei,2017, p. 205).  

A ideia é que de uma forma progressiva e adaptada ao contexto se 

consiga envolver os jovens de uma forma ativa nas tomadas de decisão e na 

resolução dos problemas que forem surgindo. Assim, a ideia é promover, entre 

outros aspetos, a autonomia, a perceção de competência e as relações sociais 

através de diferentes atividades e estratégias como as descritas, envolvendo 

sempre os jovens num clima positivo e em constante aprendizagem.  

O desenvolvimento deste tipo de atividades visa promover capacidades 

de persistência nos atletas quando surgem desafios em situações de jogo, mas 

também noutros domínios da vida; capacidades de liderança, de criatividade, de 

respeito e de autonomia. Para além de uma partilha de ideias, de hábitos e de 

ganhos de experiência.  

As competências para a vida são extremamente importantes para 

alcançar um bom desempenho, seja no desporto, na escola, em casa ou na 

comunidade, pois promovem por exemplo, um sentimento de utilidade e de 

perceção dessas mesmas competências. 
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Importa refletir acerca do impacto no desenvolvimento dos jovens destas 

e outras atividades que se associam ao DPJ. Para isso, existem diversas 

ferramentas e métodos utilizados nestes programas que procuram avaliar o 

impacto dos mesmos nos jovens. Temos como exemplo: “aplicação de 

entrevistas”; “aplicação de questionários e de algumas escalas de avaliação”; “o 

jogo do polegar e da empatia”; a “narrativa” e “o quadro de feitos desportivos” (o 

anexo três apresenta uma súmula com atividades de avaliação do impacto 

aquando da implementação de atividades de DPJ). 

Estas ferramentas propiciam a perceção das competências apreendidas 

pelos jovens, através do desporto nos diferentes contextos, sendo possível 

avaliar nos jovens, o nível de competência, de confiança, de motivação na tarefa 

e entre outras características. Para além de se perceber de que modo o apoio 

dos pares ou de grupos (voluntariado, atividades de lazer, dança ou teatro) 

poderão ser importantes para o bem-estar físico e mental do individuo. A 

narrativa poderá ser útil para descobrir e analisar todos os processos envolvidos 

no desenvolvimento positivo dos jovens e de que forma acontece a transferência 

de competências para a vida de cada um. 
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3. O ténis 
 

A escolha, neste trabalho, pelo estudo de treinadores de ténis, teve várias 

razões, sendo uma delas o facto, do investigador ter familiaridade e 

conhecimento nesta modalidade. Aprendeu a jogar ténis, tendo participado em 

diversos torneios e para além disso seguiu a carreira de treinador. Obteve os 

graus de treinador necessários para lecionar os treinos, encontrando-se num 

processo de formação contínua necessária para a evolução nesta carreira. Teve, 

também, uma experiência como árbitro e juiz de linha, tendo uma ligação a esta 

modalidade, que perdura até ao momento.  

Por outro lado, o ténis enquanto modalidade desportiva, tem várias 

caraterísticas que podem ser bem exploradas no desenvolvimento de projetos 

que procurem promover de uma forma positiva os jovens. A título de exemplo, 

podemos indicar: o facto de ser uma modalidade individual, onde também se 

pode jogar em pares (mistos ou do mesmo sexo) e também em competições de 

clubes; o facto de ser uma modalidade com rede, onde não há contacto físico 

entre os jogadores; o facto de ser um desporto altamente profissionalizado e 

mediático; e, ainda, o facto de ser uma modalidade que promove a autonomia 

uma vez que os jogadores estão entregues a si próprios durante os jogos.  

É por isso, fundamental entendermos o que é o ténis, o que o carateriza 

e distingue como modalidade desportiva e os valores inerentes à sua prática e 

que contribuem / podem contribuir para o desenvolvimento positivo do jovem 

atleta. 

O ténis da atualidade tem pouco mais de 100 anos e em meados do 

século XIX, pessoas como, H. Gem e J. B. Perara, pensaram em experimentar 

novas versões do antigo ténis real (Douglas, P., 1982). 
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Julga-se que o antigo jogo grego do “Sphairistiké” (palavra grega para 

“jogos de bola” e inventado por Walter Clopton Wingfield) está na origem do ténis 

moderno (Cook, C., 2007; Douglas, P., 1982), “embora as representações mais 

antigas a bater com um pau numa bola possam ser encontradas em templos 

egípcios de 1500 a.C.” (Cook, C., 2007, p8). “Para além de se julgar que a 

palavra ténis deriva da palavra tenez, a forma imperativa do verbo tenir, segurar” 

(Cook, C., 2007, p10), já na literatura da Idade Média, William Shakespeare fala 

em “tennis balles” na peça Henrique V (Cook, C., 2007). 

No dia um de março de 1913 foi realizada uma conferência em Paris, com 

12 associações internacionais de ténis, onde foi fundada a International Lawn 

Tennis Federation e que em 1924 se tornou a organização que oficialmente 

tutelava o ténis mundial jogado em relva (lawn tennis). Em 1977, passou a 

chamar-se ITF, até aos dias de hoje (Cook, C., 2007, p12; ITF). 

O ténis é jogado por muitas pessoas sendo considerado um desporto para 

todos que pode ser jogado nas variantes de singulares, de pares e de pares 

mistos (Cook, C., 2007; ITF). 

Todas as variantes acima mencionadas têm a sua importância e beleza, 

no entanto, apesar da variante de singulares ser mais vista, não significa que a 

variante de pares seja inferior. O jogo de pares traz benefícios importantíssimos 

para o desenvolvimento positivo do jovem atleta, porque é sociável; a 

responsabilidade é partilhada; há uma carga física menos extenuante, 

comparativamente com o jogo de singulares; os atletas podem escolher com o 

parceiro, jogar à direita ou à esquerda; há possibilidade de trabalharem no 

mesmo objetivo, existindo trabalho em equipa e comunicação e para além disso 

há um desenvolvimento de técnicas e táticas que apenas com o jogo de 

singulares não seria possível, permitindo assim um maior desenvolvimento do 

atleta a todos os níveis, tornando-o mais confiante (Crespo, M., & Reid, M.,2009). 
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É um desporto que se foi adaptando às diversas evoluções da tecnologia, 

propiciando aos jogadores um melhoramento das suas pancadas e do seu jogo. 

As raquetes e as bolas estão adequadas a todas as etapas do desenvolvimento 

humano, para que todos, desde crianças até aos adultos possam usufruir do jogo 

de ténis sempre ajustado à sua idade (Cook, C., 2007; ITF). É considerado 

também um desporto não invasivo e é separado por uma rede, sendo que 

começa por um serviço e termina quando um dos jogadores falhar um dos 

batimentos (Cook, C., 2007; Douglas, P., 1982; Crespo, M., & Reid, M.,2009 & 

ITF).  

Com a esta evolução pela qual a modalidade vem passando e a 

implementação de uma carreira profissionalizante, tornou-se imprescindível nos 

dias de hoje trabalhar com os treinadores e com outros profissionais de diversas 

áreas (ex. Fisioterapia, Psicologia ou Nutrição). Desse modo, os jogadores 

preparar-se-ão da melhor forma para poderem jogar ao mais alto nível, tendo o 

treinador um papel crucial em quase todas as decisões dos jogadores.  

O que é então ser treinador? Que caraterísticas se devem apresentar para 

o bom desempenho desta função? No próximo ponto desta dissertação 

tentaremos abordar com mais pormenor a figura do treinador, nomeadamente o 

treinador de ténis. 
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4. O treinador 
 

Os treinadores devem ser um exemplo e um modelo para os jogadores, 

promovendo nos mesmos, competências importantes para o seu 

desenvolvimento positivo, sendo que as ações de todos os seres humanos são 

guiadas pelo estabelecimento de crenças e princípios (Crespo, M., & Reid, M., 

2009). Segundo os mesmos autores, os treinadores têm a tarefa de planear os 

treinos e de organizar tudo de modo a assegurar que os objetivos propostos são 

atingidos; têm ainda a tarefa de conduzir todo o processo de treino e de avaliar 

e analisar toda a qualidade do processo, estando sempre em constante 

reavaliação do progresso. Existindo, por isso a necessidade do desenvolvimento 

da aprendizagem, como processo de transformação, podendo as Comunidades 

de Prática (CoP) serem importantes nesse sentido, pois promovem uma reflexão 

conjunta e são um catalisador da aprendizagem e desenvolvimento profissional 

do treinador (Mesquita e colaboradores, 2012).  

Compete, também, ao treinador gerir toda a teia de relacionamentos, 

criando laços e quebrando barreiras, para que tudo corra harmoniosamente 

(Borges, J. M., 2012).  

Ser treinador de ténis é um estilo de vida que muitas vezes vai para além 

dos limites da profissão (Crespo, M., & Reid, M., 2009). O trabalho destes 

treinadores é variado, podendo acontecer em clubes, em federações ou 

associações, em empresas e também em escolas. Os atletas vão desde os 

iniciantes até aos profissionais, contactando com crianças e jovens e até mesmo 

com adultos. Já quanto às suas responsabilidades, os treinadores podem ser 

assistentes ou treinadores principais ou até mesmo gestores e diretores (Crespo, 

M., & Reid, M., 2009). Há uma entrega mútua e todos caminham no mesmo 

sentido, para atingir o sucesso. Portanto, “se todos conseguirmos falar a mesma 

linguagem e defender os mesmos princípios, mais eficazmente conseguiremos 

conquistar o nosso espaço na sociedade e o respeito da mesma pelo nosso 

papel” (Borges, J. M., 2012, p.83).  
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A filosofia de treino inclui valores relativos à prática do ténis, tais como: 

“crescimento pessoal; respeito pelos outros; parceria; autoaperfeiçoamento; 

autodeterminação; justiça; profissionalismo; alegria; individualidade; 

transparência; liderança; solidariedade; planificação; independência; tratamento 

igualitário; adaptabilidade; trabalho de equipa; responsabilização; 

responsabilidade; conformidade; excelência e conquista” (Crespo, M., & Reid, 

M., 2009, p21).  

De forma breve importa apresentar como se organiza e funciona a 

formação de treinadores. 

Em Portugal quem rege e acredita a formação de treinadores é o IPDJ, 

sendo que existe um PNFT.  

Segundo o PNFT existem quatro graus de qualificação (I, II, III e IV) bem 

específicos e adequados à população em que os treinadores intervêm.  

Segundo esse mesmo plano, a atividade é certificada mediante a 

obtenção de uma Título Profissional, podendo ser obtida através de: 

• Cursos de Treinadores de Desporto - realização de cursos de 

Treinadores/as organizados segundo as premissas legais e 

regulamentares do PNFT; 

• Formação Académica – Equivalência a Licenciatura na área da 

Educação Física ou do Desporto; 

• Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC); 

• Reconhecimento de Qualificações obtidas no Estrangeiro. 

(Dados do IPDJ) 

No ténis passa-se o mesmo que nas outras modalidades desportivas, no 

entanto existe a ITF, que gere a modalidade a nível mundial, tratando de todos 

os processos de formação e de treino. Há um apoio incondicional aos treinadores 

e em colaboração com as federações de cada país (no nosso caso, a Federação 

Portuguesa de Ténis) organiza workshops, cursos e conferências para juntar 

toda a comunidade mundial, permitindo um envolvimento e uma aprendizagem 

ajustada às problemáticas de cada país. Existindo também uma vasta partilha 

de conhecimento através de artigos ou livros da própria federação internacional.   
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5. Em tom de súmula 

 

Tentamos com esta revisão perceber o que é o Desenvolvimento Positivo 

nos Jovens através do desporto. Identificamos alguns programas que promovem 

o desenvolvimento positivo, a nível nacional e internacional. Analisamos também 

como se promove e avalia a transferência, e fomos perceber o que os autores 

demonstraram nas suas pesquisas, face à temática do desenvolvimento positivo 

e da transferência de competências apreendidas através desporto para outros 

domínios de vida. Percebemos que é uma temática de grande importância e que 

ainda há muito por descobrir, no entanto, muitos estudos apesar de confirmarem 

a dificuldade da ocorrência da transferência para outros domínios de vida, 

demonstram que muitos programas deste âmbito têm obtido resultados 

fantásticos ao nível da transferência. A seguinte frase demonstra isso mesmo:  

Os participantes precisam de ter uma oportunidade para refletirem naquilo 

que aprenderam e como podem aplicar essas competências no contexto do dia 

a dia. Por exemplo, alguns alunos podem aprender valores e competências de 

cooperação, através de um simples jogo de Basquetebol. Essas competências 

aprendidas devem ser alvo de reflecção, caso contrário podem não se ver 

transferidas no seu dia quando tem que lidar com colegas “hostis” (Lee & 

Martinek, 2009). 

Para além disso, descrevemos o que é o ténis, qual o papel do Treinador 

e de que modo o mesmo poderá ser um exemplo para os jovens e por fim 

falamos do porquê desta modalidade. Descrevemos também todo o processo da 

nossa pesquisa até chegarmos a uma breve conclusão desta grande temática. 

Neste enquadramento importa agora definir o objetivo do nosso estudo:  

• analisar, sob o ponto de vista de treinadores de ténis, o conceito do 

desenvolvimento positivo dos jovens, através do desporto e a 

transferência de competências para a vida nas práticas destes 

treinadores junto dos seus atletas.  
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1. O recurso à metodologia qualitativa 
 

A investigação qualitativa é muito dirigida para o individuo e inclui uma 

recolha de citações/discursos de pessoas, investigando os significados que 

estas atribuem aos seus discursos. Este tipo de investigação baseia-se no 

aprofundamento dos dados recolhidos a partir de vários métodos como as 

entrevistas, a observações participante e não participante e os registos 

etnográficos (Patton, M. Q., 2014). Segundo Patton (2014, p. 15) “a qualidade 

dos dados qualitativos depende em grande medida do treino metodológico, da 

sensibilidade e da integridade do investigador”. 

“A pesquisa qualitativa é um campo da investigação de mérito próprio. É 

transversal a disciplinas, campos e assuntos.” (Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S., 

1998, p. 2). Sendo que, os mesmos autores afirmam que a mesma tem tradições 

associadas ao positivismo e ao pós-estruturalismo, estando muitas dessas 

pesquisas conectadas com os estudos interpretativos. 

Escolhemos, portanto, uma metodologia qualitativa pois dessa forma, 

conseguiríamos mergulhar e aprofundar meticulosamente, a temática em estudo 

junto de treinadores de ténis. Não fomos observadores participantes, mas com 

a realização de entrevistas, explicadas mais à frente foi-nos permitido entender 

de que modo pode o ténis ser um veículo para um mundo com valores e 

princípios, um espaço de desenvolvimento positivo dos jovens.  

É importante referir que o estudo foi sujeito à aprovação do Comité de 

Ética da Faculdade de Desporto tendo sido cada participante e entidade (clube) 

do estudo informado e tendo consentido de forma livre e consciente a sua 

participação no estudo. Foi garantida a confidencialidade dos dados recolhidos. 

A nossa pesquisa é de natureza qualitativa e tentará estabelecer uma ponte 

entre os objetivos do nosso estudo e as conclusões dos estudos já realizados 

por peritos nesta área. 
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2. Caraterização da amostra 
 

 

Fizeram parte deste estudo sete treinadores de ténis de sete clubes da 

cidade do Porto que treinavam atletas com idades compreendidas entre os 

quatro e os oitenta anos (ver tabela três, abaixo). Todos os treinadores tinham 

curso da Federação Portuguesa Ténis e dois tinham ainda cursos internacionais 

de ténis (Registo Profissional de Ténis – RPT e ou Federação Internacional de 

Ténis – FIT). 

 

 

No início do estudo foram definidos critérios para a escolha dos 

treinadores a integrarem o estudo:  

• ser de fácil acesso para o investigador;  

• conhecer os treinadores;  

• os treinadores serem conhecedores do panorama do ténis regional 

e nacional, para assim conseguirem partilhar as suas experiências 

e conseguirem entender de que modo esta temática se relaciona 

ou se relacionará com a sua prática.  

 

 

A escolha dos sete clubes de ténis foi algo que teve de ser bem pensado, 

pois existem muitos clubes, mas entendemos ser ajustado escolher estes clubes, 

situados no grande Porto e que reuniam as condições para obtermos as 

informações necessárias para o desenrolar deste trabalho. Acima de tudo, 

consideraram-se clubes com tradição e história na modalidade de ténis.  
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Tabela 3. Perfil dos treinadores 

Treinador Idade Anos de 
experiência 

Habilitações 
académicas 

Tempo de contacto com os jogadores 

Treinador 1 22 3 + 2 de 
estágio 

Mestrado em Psicologia 
do Desporto e 
Desenvolvimento 
Humano 

5x/por semana/240 min* 

Treinador 2 38 +/- 20 Mestrado em Ciências do 
Desporto 

Coordenador Técnico e está 5x/por 
semana/600min 

Treinador 3 44 15 Licenciatura em Gestão 
de Empresas e Pós-
Graduação em Gestão de 
Eventos 

Todos os dias com horário variado 

Treinador 4 56 26 Ensino Secundário Diretor Técnico/Supervisor e está todos 
os dias com os atletas, mas acompanha 
mais os atletas de competição sénior em 
viagens – horário variado 

Treinador 5 42 +/- 15  
Ensino Secundário 
 

No mínimo 120 minutos por semana 

Treinador 6 41 22 Formado em Arquitetura No presente está menos tempo com os 
atletas, mas treinava ¾ vezes por 
semana/180min 

Treinador 7 41 24 Bacharel Em média 120min por semana com cada 
grupo  

*número de vezes por semana e duração em minutos 
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3. Desenho do estudo 
 

Foi realizada uma primeira entrevista a um treinador que não fez parte da 

amostra analisada neste estudo, pois desse modo perceberíamos o processo de 

entrevista realizado aos treinadores de ténis e assim como o modo de os 

questionar. A entrevista piloto foi realizada a um treinador experiente a nível 

nacional, possibilitando assim um treino para as entrevistas realizadas 

posteriormente. Quivy, R., & Van Campenhoudt, L. (1995) afirmam que se deve 

ser minucioso nestas primeiras entrevistas, procedendo-se a uma autoavaliação. 

Indicam que se deve:  

• ouvir e parar numa das nossas intervenções, anotando-as e 

analisando-as – avaliar tudo ao pormenor; 

• perceber de que modo reagiram os interlocutores às nossas 

intervenções – permitiu uma reflexão no interlocutor ou provocou 

respostas curtas?;  

• e avaliar o nosso comportamento geral – o que necessita de ser 

corrigido. 

Afirmam, também, que termos o mesmo comportamento com 

interlocutores diferentes não pressupõe o mesmo resultado, tudo depende da 

maneira de interação entre o entrevistador e interlocutor. A prática das 

entrevistas é que permite ter bons entrevistadores e, segundo os mesmos 

autores, permite-nos abrir novas perspetivas e abranger novas leituras, de modo 

a termos consciência dos aspetos dos problemas. 

Depois do estudo piloto e respetiva reflexão conjunta com os orientadores 

desta dissertação acerca do guião da entrevista e do modo como deveria ser 

conduzido o processo de marcação de entrevista e realização da mesma, 

passou-se à etapa de recolha de dados propriamente dita. 
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4. As entrevistas 

 

Para um melhor aprofundamento do nosso trabalho realizamos 

entrevistas semiestruturadas com um guião previamente testado. Antes da 

entrevista todos os treinadores de ténis preencheram o TCLE. Esses dois 

documentos encontram-se em anexo (anexo III) e tiveram a aprovação do comité 

de ética da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Escolhemos esta 

ferramenta, pois assumimos que desse modo conseguiríamos perceber um 

pouco mais sobre a realidade do treinador de ténis, quando realiza um trabalho 

dirigido ao desenvolvimento global (e positivo) dos jovens atletas, para além de 

se entender as preocupações e as ideias dos treinadores relativamente a esta 

temática (Queirós & Lacerda, 2013).  

De acordo com Queirós & Lacerda (2013), nas entrevistas é importante 

que o interlocutor se exprima o mais livremente possível, fornecendo 

informações úteis e precisas sobre determinado assunto. Ainda, segundo os 

mesmos autores, as entrevistas podem variar entre estruturadas até informais, 

existindo uma conversa intencional, entre duas ou mais pessoas. Para além de 

existir uma recolha de dados, tentando ir um pouco mais além das palavras e 

existindo um desejo do conhecimento adaptado ao tipo de dados a investigar e 

ao tipo de problemas (Queirós & Lacerda, 2013). 

As entrevistas podem ser individuais ou de grupo (quanto ao número de 

entrevistados); estruturadas, semiestruturadas ou não estruturadas (sendo que 

o que as distingue é o grau de liberdade ou estruturação com que a pergunta é 

feita ao interlocutor); ou entrevistas em contextos metodológicos diversos como 

as narrativas, as histórias de vida e as etnográficas (Ennis & Chen, 2012 & 

Patton, M. Q., 2014). Para além disso, existem entrevistas mais livres ou não 

diretivas, entrevistas diretivas ou estandardizadas (muito próximas dos 

questionários) e entrevistas realizadas em grupos de discussão focalizada (com 

vários elementos), sendo que em todas as situações existe uma relação 

atenciosa, de confiança e de mútua compreensão entre o investigador e o 

entrevistado (Ennis & Chen, 2012 & Patton, M. Q., 2014).  
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O guião de entrevista – instrumento fundamental nas metodologias 

qualitativas – guiou a orientação da entrevista, permitindo um melhor 

entendimento por parte dos participantes neste processo. 

Os treinadores começaram por perceber o objetivo deste estudo, 

passando depois por um processo reflexivo sobre o modo de treinar e como 

poderia ser útil esta temática nos seus treinos. 

No anexo quatro encontra-se o guião da entrevista realizada aos 

treinadores de ténis, no entanto, importa aqui referir os tópicos enquadradores 

deste guião e que se associa ao objetivo do nosso estudo:  

• dados demográficos dos treinadores - ex. idade, grau de curso de 

treinador, tempo de contato com os atletas e entre outros 

• contexto da sua intervenção - ex. filosofia do clube; filosofia e 

metodologias de treino; objetivos e competências que procura ensinar aos 

jovens atletas 

• influência que têm no processo de desenvolvimento dos atletas, 

nomeadamente no desenvolvimento da responsabilidade pessoal e social 

destes;  

• como integram o DMRPS no seu trabalho - ex. como desenvolvem nos 

atletas a liderança, o respeito, a autonomia e entre outros; que estratégias 

utilizam, se é de forma intencional ou se acontece sem planeamento; 

• como promovem a transferência das competências aprendidas no 

desporto para outros domínios de vida dos atletas. 
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5. Análise de dados 

 
5.1. Análise de Conteúdo e Definição de Categorias 

 

As entrevistas foram gravadas em registo áudio tendo sido posteriormente 

transcritas na integra. Foi realizada análise de conteúdo e efetuada a codificação 

de todas as entrevistas com recurso ao programa NVivo 12. 

A análise de conteúdo é um processo reflexivo que abrange um conjunto 

de procedimentos metodológicos criteriosos em constante aperfeiçoamento. 

Com a análise de conteúdo, o investigador tenta interpretar, codificar e descrever 

continuamente o conteúdo selecionado de acordo com categorias (que podem 

estar definidas à partida ou podem surgir dos discursos dos entrevistados), 

adaptado a um campo de aplicação muito vasto, (exemplo: mapas, imagens, 

sons, símbolos, números, códigos olfativos, trabalhos artísticos e entre outros), 

(Bardin, 1977; Erlingsson, C., & Brysiewicz, P., 2017). É, pois, considerada, 

como um método de análise de mensagens de comunicação escrita, verbal ou 

visual (Queirós, P. & Graça, A., 2013), havendo, uma exploração das 

informações que não é neutra, para se chegar a uma descoberta e descrevendo-

a.  

“A análise de conteúdo pode ser efetuada de um modo indutivo ou 

dedutivo, consoante a forma como lidamos com a teoria e a 

formulação das hipóteses no estudo. Na análise de conteúdo indutiva 

abstemo-nos de impor teorias ou hipótese à partida; os conceitos são 

gerados a partir dos dados; a análise indutiva é usada em casos em 

que não se dispõe teorias prévias sobre o fenómeno que se pretende 

estudar, ou se pretende explorar o fenómeno sem partir das teorias 

ou categorias analíticas predefinidas”  

(Queirós, P. & Graça, A., 2013, p. 123). 

 

 

Tudo pode ser explorado e aplicado num campo diversificado, mas 

devemos partir do que se quer investigar, procedendo-se a operações de 

segmentação em diversos tipos de unidade. A unitização implica a possibilidade 
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de individualização, de tratar uma parte, uma unidade particular, como uma 

totalidade distinta e independente, de a sinalizar e delimitar no conjunto global 

de um texto, um filme, uma fotografia; e desse modo considerá-la na sua 

especificidade e na sua relação com as outras unidades (Queirós, P. & Graça, 

A., 2013). 

No estudo que se apresenta, as categorias estavam maioritariamente 

definidas à priori e decorreram do DPJ e do Modelo de Responsabilidade 

Pessoal e Social. Apresentam-se então quatro categorias predefinidas: 1. 

Desporto e desenvolvimento; 2. Definição do DPJ; 4. Filosofia do treino; 5. 

Modelo do Desenvolvimento da Responsabilidade Pessoal e Social funções do 

treinador. Uma outra categoria emergiu da leitura dos discursos dos nossos 

treinadores: o Perfil do Treinador. No total, estas cinco categorias apresentam-

se em 16 subcategorias de análise onde os discursos dos treinadores foram 

codificados – é possível perceber categorias e subcategorias, bem como uma 

descrição detalhada das mesmas na tabela quatro que se apresenta abaixo. 

 

Tabela 4. Descrição das Categorias de Análise 

 

Nome Descrição 

01 Desporto e 
Desenvolvimento 

Os treinadores referem que o desporto promove competências individuais 
(psicológicas e sociais) como a autonomia, a disciplina, etc., que estão ligadas à 
vida pessoal, social e profissional de cada atleta. 

1.1. Desporto como 
lazer (Categoria 
emergente) 

Referência ao facto específico do Desporto promover nos atletas um bem-estar 
físico e emocional, dando-lhes a oportunidade de brincarem/jogarem por gosto 
enquanto aprendem o ténis – esta categoria induz essencialmente para satisfação 
com a modalidade desportiva acima de tudo. 

1.2. Desporto e Life 
Skills 

Referência a um conjunto de competências e valores que a prática desportiva 
promove e que perpassam o contexto de desporto onde acontecem, mas são 
fundamentais para a vida do individuo em comunidade – Ex1 – Autonomia; Ex2 – 
Respeito; Ex3 - Responsabilidade; Ex4 - Disciplina; Ex5 - Esforço; Ex6 - Trabalho 
em equipa; Ex7 - Superação; Ex.8 - Tomada de consciência; Ex9 - Expectativas; 
Ex10 - Definição de objetivos e entre outros, como forma de alcançar o máximo 
do desenvolvimento pessoal do jovem atleta. 

02 Definição do DPJ 
Os treinadores fazem uma alusão ao que entendem por desenvolvimento positivo 
dos jovens – estando ou não de acordo com a conceção teórica do DPJ. 

03 Perfil do Treinador 
(categoria emergente) 

Ao pensarem nas suas caraterísticas como treinadores, estes enumeram 
algumas caraterísticas que consideram fundamentais ao desempenho do seu 
papel no desenvolvimento do atleta: Ex1 - Treinador como modelo e como ser 
reflexivo; Ex2 - Treinador motivado, metódico, empático e acima de tudo 
verdadeiro. 

04 Filosofia do treino 
Nesta categoria devem ser codificadas todas as referências que identifiquem a 
filosofia de treino: Ex 1 - Trabalho entre pares; Ex 2 - reforçar mais e punir menos 
(Promoção de competências fundamentais para o desenvolvimento do atleta). 

4.1. As funções do 
treinador 

São enumeradas as tarefas/funções do treinador: Ex 1- preparar o treino; Ex 2 – 
definir objetivos para a época; Ex 3 - fazer a análise do jogo (individual e em 
conjunto com os atletas); Ex 4 - recorrer a exemplos de jogadores profissionais 
de ténis para ajudar o atleta a desenvolver uma competência técnica ou até 
pessoal/afetiva-social. 
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4.2. Relação entre todos 
os agentes 

São referidos exemplos de como deve decorrer a relação entre os diferentes 
agentes envolvidos no treino e no clube. Ex. Trabalho em tríade 
(família/escola/clube); comunicação; envolvimento. 

4.3. Modelo de treino 

São referidas etapas/situações/experiências que acontecem no treino e que são 
preparadas intencionalmente pelo treinador e que se associam à forma como 
conduzem o treino – Exs. - Capacidade de cada treinador monitorizar/periodizar 
dia-a-dia todas as atividades e exercícios que promovam quer o desenvolvimento 
técnico, físico, emocional e pessoal - objetivos/expectativas no ténis. 

4.4. Relação Treinador 
vs Atleta 

Nesta categoria devem ser codificadas todas as referências que os treinadores 
fazem à relação que mantêm ou tentam manter com os seus atletas. Ex 1 - 
Capacidade de o treinador ser empático e de se colocar no lugar do atleta; Ex 2 
"Conseguir ser amigo para a vida". 

05 Modelo do 
Desenvolvimento da 
Responsabilidade Pessoal e 
Social 

Nesta categoria devem ser codificadas todas as afirmações dos treinadores que 
possam indicar o recurso a uma ou mais estratégias que promovem as diferentes 
etapas/competências do modelo DRPS. Exs: o respeito, o esforço, a inclusão, a 
liderança e a autonomia, como competências fundamentais a desenvolver nos 
jovens atletas. 

5.1. Respeito pelos 
direitos e sentimentos 
dos outros 

De acordo com o modelo são feitas referências por parte do treinador a - Clima 
seguro sem ameaças, possibilitando que os jovens se expressem livremente e 
que criem uma relação de empatia entre todos, para que possam conviver de 
forma respeitosa e sem conflitos. 

5.2. Participação e 
esforço 

De acordo com o modelo são feitas referências por parte do treinador a - 
Orientado para a motivação intrínseca, permitindo que os jovens experienciem 
tarefas ou desafios novos e que persistam mesmo que o trabalho seja monótono 
ou difícil - orientação para a tarefa/esforço e não para a competição: Ex 1- 
Importância da responsabilidade da disciplina e da capacidade de adaptação; Ex 
2- A capacidade de superação como competência fundamental, para assim se 
atingir o sucesso e transformação da pessoa. 

5.3. Autonomia 

De acordo com o modelo são feitas referências por parte do treinador a - Fomento 
da autonomia/independência para que os jovens possam assumir 
responsabilidades mais exigentes ao longo da vida e consigam formular os seus 
próprios objetivos - boas escolhas para o seu caminho profissional e pessoal. 

5.4. Liderança e apoio 
aos outros 
(preocupação) 

De acordo com o modelo são feitas referências por parte do treinador a - 
Relacionado com as aprendizagens anteriores, com a capacidade de se colocar 
no lugar dos outros, compreendendo-os - sentimento de pertença ao grupo. Existe 
um amadurecimento por parte dos jovens, sendo encorajados a demonstrarem 
compaixão pelo próximo, liderando ou ensinando os outros a seguir esse caminho 
de união. 

5.5. Transferência 

Nível mais importante, pois promove sabedoria para a vida diária nos diversos 
contextos - aplicação das competências adquiridas pelo desporto na vida. Ex 1- 
Diversos contextos de transferência, destacando-se a escola, o trabalho, as 
relações pessoais e familiares e ainda o dia-a-dia, através do desporto; Ex 2- 
Aluno envolvido com a modalidade para transferir todas as competências para a 
vida - cada clube poderá ter um quadro com as notas de mérito pelas 
competências bem apreendidas, através do desporto. 

 

Na análise de conteúdo podem ser adotadas diversas unidades de 

análise, contudo, no nosso estudo adotamos como unidade de análise o excerto 

(que pode ser composto por uma ou mais frase ou segmentos de frase).  

Antes da codificação das entrevistas, as categorias foram testadas num 

acordo inter-observadores com a presença de três elementos – o investigador, 

um especialista (orientadora) e um observador externo. Pretendeu-se com este 

processo esclarecer a definição de cada categoria e perceber da pertinência 

destas serem ou não mutuamente exclusivas.  
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1. Apresentação de Resultados 

 

Numa primeira fase de apresentação dos resultados optamos por fazer 

referência à percentagem de codificações que cada categoria e subcategoria 

apresentaram. Não sendo nosso objetivo reforçar esta perspetiva quantitativa 

dos dados, ela permite-nos rapidamente perceber a importância que cada 

temática apresentou junto dos treinadores e que justifica o despenderem mais 

tempo a falarem sobre ela. 

 

 

Gráfico 1. Percentagens de codificações por categorias mãe 

 

Perante a observação do gráfico um, verificamos que a categoria filosofia 

de treino é a que tem maior percentagem de codificação, sendo que isso aponta 

para o facto de os treinadores, nas suas entrevistas, abordarem com mais à 

vontade e detalhe a sua forma de preparar e dar o treino. É uma categoria que 

apela às suas competências técnicas e na qual sentem que o seu papel é 

inquestionável e determinante. Pelo contrário a categoria definição de DPJ é a 

que tem menor percentagem de codificações, sendo que isso poderá significar 

que o conceito de desenvolvimento positivo dos jovens não é tão conhecido 

pelos treinadores. A categoria Modelo de Responsabilidade Pessoal e Social 

apresenta uma percentagem de codificação significativa, podendo extrapolar-se 
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que os treinadores reportam vários exemplos relacionados com este modelo 

(seja ele seguido ou não durante o treino que preparam e desenvolvem com os 

seus atletas). 

Uma observação relativa à categoria emergente perfil do treinador, que 

sem ter uma percentagem muito elevada, se tornou visível nos discursos dos 

treinadores, apontando para a identificação de caraterísticas pessoais e sociais 

que definem aqueles que seguem profissionalmente esta função. 

 

 

Gráfico 2. Percentagem de codificações por subcategoria 

 

O gráfico dois apresenta-nos a distribuição de codificações por 

subcategorias. Perante a observação deste gráfico conseguimos perceber que 

a subcategoria Desporto e Life Skills e a subcategoria Modelo de Treino são 

as que têm maior percentagem de codificação. Significa, por um lado, que os 

treinadores durante a entrevista deram mais enfoque às competências que o 

desporto promove e que consideram como fundamentais para a vida do indivíduo 

em comunidade e, por outro lado, a valorização da forma como conduzem o 

treino e o modo como enfrentam as situações/desafio que o treino lhes exige.  

Já as subcategorias com menor percentagem de codificação são: 

desporto como lazer; relação entre todos os agentes; respeito pelos direitos e 

sentimentos dos outros e liderança e apoio aos outros (preocupação), sendo que 

apesar de serem tópicos de enorme importância (com codificação significativa), 

não são os que apresentam maior foco nos seus discursos. 
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Ainda uma referência importante às categorias associadas ao modelo de 

responsabilidade pessoal e social – participação e esforço, transferência e 

autonomia – que parecem ter um impacto significativo quando se considera esta 

ligação do desporto à promoção de competências pessoais e sociais. 

 

Apresentamos de seguida a análise dos dados recolhidos, mas com base 

nos discursos que os treinadores emitiram e que enquadram cada uma das 

categorias definidas: 

 

1. Desporto e Desenvolvimento 

Na categoria Desporto e Desenvolvimento, consideram-se como 

referenciais para codificação, o facto de os treinadores referirem que o desporto 

promove competências individuais (psicológicas e sociais) como a autonomia, a 

disciplina, e que estão ligadas à vida pessoal, social e até profissional de cada 

atleta. Nesta categoria perspetiva-se um equilíbrio entre o desporto como um 

meio de bem-estar: 

“Uma parte boa do ténis é que se divirtam e gostem de bater bolas”. 

(TE5)  

“Acima de tudo que se divirtam e levem algo de importante para a 

vida” … (TEP) 

e o desporto como um espaço potenciador de competências de vida:  

“… outras competências também devem ser desenvolvidas, mas 

acima de tudo o respeito pelo próximo, independente de pontos 

díspares de vista”. (TEP) 

“Faz com que no fundo consigamos ser uma escola de vida…” 

(TE3) 

 De uma forma geral, todos os treinadores reconhecem e verbalizam a 

importância que tem no desenvolvimento dos seus atletas os valores inerentes 

ao desporto, nomeadamente ao ténis: 

“Acima de tudo é fundamental transmitir os valores mais corretos, 

como o fair-play no desporto, o ténis nesse aspeto é um desporto 
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bastante completo - é um modelo a seguir por outros desportos.” 

(TE3) 

Esta categoria engloba duas subcategorias: subcategoria Desporto 

como Lazer e subcategoria Desporto e Life Skills. 

Especificamente assente na referência ao facto de o desporto promover 

nos atletas um bem-estar físico e emocional quando lhes proporciona a 

oportunidade de brincarem/jogarem por gosto enquanto aprendem o ténis, a 

subcategoria desporto como lazer induz, essencialmente, para satisfação 

sentida aquando da prática da modalidade desportiva:  

“Oh… depois tem de ser divertido para eles e que saiam da escola 

e digam: hoje vou ao ténis – boa! e não: fogo, tenho de ir ao ténis!” 

(TE5) 

“Um jogador de ténis tem de gostar disto [ténis], mas é claro que 

quanto mais fixes os exercícios forem, mais divertido é de 

aprender.” (TE2) 

Neste sentido, os treinadores entrevistados vêm o lazer e o divertimento, 

como fatores importantes para os atletas se manterem ligados ao desporto e ao 

ténis, enquadrando-se ao nível dos fatores motivadores, pelo menos numa fase 

de formação inicial: 

“É fundamental fazer com que todos eles gostem do jogo, para 

depois o leque não reduzir logo numa fase muito inicial…” (TE6) 

 

Com referência a um conjunto de competências e valores que a prática 

desportiva promove e que perpassam o contexto de desporto onde acontecem, 

mas são fundamentais para a vida do individuo em comunidade a subcategoria 

Desporto e Life Skills aponta para os discursos dos treinadores que reforçam 

a autonomia, o respeito, a responsabilidade, a disciplina, o trabalho em equipa e 

a definição de objetivos (entre outras competências), como forma de alcançar o 

potencial máximo do desenvolvimento pessoal e social do jovem atleta. 

De uma forma geral, todos os treinadores reportam como função major a 

de formar atletas com um conjunto de competências socialmente necessárias e 

atletas com valores:  
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“É o desenvolvimento pessoal, “ah”; autonomia; independência; 

capacidade de sofrimento; capacidade de sacrifício; autoimagem; 

regulação interna.” (TE2) 

“… levar os atletas a serem cada vez melhores pessoas.” (TE1) 

“Mais uma vez acho que é criando neles a importância de serem 

homenzinhos e de levarem essas competências do desporto para 

o seu dia-a-dia (a responsabilidade por exemplo).” (TE1) 

“Pois, desenvolves-te como ser humano (ex. autonomia, ser melhor 

pessoa).” (TE1) 

 

2. Definição de DPJ 

Na categoria Definição do DPJ, perante o desafio que lhes é lançado de 

definirem (com base em conhecimentos científicos ou com base no que 

percecionam a partir das palavras) o que é o desenvolvimento positivo de jovens, 

os treinadores fazem uma alusão ao é o seu entendimento, já que efetivamente 

em nenhum momento da sua formação foram confrontados com este constructo: 

“E um dos objetivos do desenvolvimento positivo é tu 

desenvolveres a autonomia nos jovens e tentares que eles levem 

essas informações para fora do desporto/dia-a-dia.” (TE1)  

“Falo por mim, o ténis é um desporto individual que te ensina como 

disse a pensar imenso.” (TE5) 

 Em nenhuma entrevista foi realizada a referência à necessidade de 

se perspetivar os jovens atletas com as suas áreas de potencial 

desenvolvimento. 

 

3. Perfil do Treinador 

Ao pensarem nas suas caraterísticas como treinadores, estes são 

capazes de enumerar algumas caraterísticas que consideram fundamentais ao 

desempenho do seu papel no desenvolvimento do atleta. De forma geral, todos 

os treinadores percebem a importância de ser um modelo, uma referência de 

vida para os jovens atletas: 
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“… tendo presente que antes e depois de serem 

atletas/jogadores/praticantes são seres humanos com 

relacionamento familiar e entender que a relação humana está à 

frente de interesses pessoais de autoafirmação como técnico.” 

(TEP) 

“Ter consciência do papel que temos, da influência que temos, 

acho que é fundamental.” (TE2) 

 

4. Filosofia do Treino, 

Nesta categoria foram consideradas as referências que os treinadores 

fizeram e que identificavam a filosofia de treino. A maioria dos treinadores 

acredita que com organização e com metodologias ajustadas ao treino de cada 

atleta se promoverá um desenvolvimento global no mesmo, seja dentro do court 

ou fora, noutros domínios de vida. Nos discursos sobressaem o cuidado que é 

tido de olhar para o atleta no seu todo, como individuo: 

“Olha, o meu principal objetivo como treinador de jovens é sempre 

prepará-los e indo fazer um bocadinho a ponte para a vida.” (TE4) 

“Na prática em geral para mim a minha filosofia é que eles têm de 

gostar do jogo. Se não gostarem do jogo não se vão agarrar à 

modalidade, nem desenvolver todas as outras competências, 

portanto a minha prioridade é primeiro que eles aprendam a gostar 

do jogo e depois perceberem o jogo.” (TE6) 

 

 Esta categoria englobou quatro subcategorias cuja análise nos permitirá 

perceber com maior rigor o que pauta a preparação do treino para este grupo de 

treinadores entrevistados: subcategoria funções do treinador, subcategoria 

relações entre todos os agentes, subcategoria modelo de treino e 

subcategoria relação treinador vs atleta. 

 Na subcategoria funções do treinador, os nossos protagonistas referem-

se ao preparar o treino, ao definir dos objetivos para a época e até recorrer a 

exemplos de jogadores de ténis para ajudar o atleta a desenvolver as suas 

competências técnicas e pessoais: 
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“Divido os treinos por semanas e por conteúdos. Isto é, por 

exemplo: “semana da direita, semana da esquerda, semana do 

serviço e semana do jogo de rede”.” (TE1) 

“Mostramos também muitas imagens de jogadores para verificarem 

e compararem as suas pancadas. Para os alunos é muito bom, 

aprenderem todos os pormenores para baterem no timing perfeito 

e com precisão – excelência.” (TE5) 

 “Se eles perceberem o jogo eu consigo depois acrescentar-lhes as 

ferramentas para eles poderem jogar cada vez melhor…” (TE6) 

 

A subcategoria relação entre todos os agentes reporta exemplos de 

como se deve o treinador relacionar com todos os agentes envolvidos no treino 

e no clube (trabalho em tríade) sendo que os treinadores referem uma 

colaboração próxima e algumas vezes até perspetivando o treinador como um 

mediador familiar:  

“E é engraçado que na aula passada, tive um pai de uma aluna 

minha a ligar-me para falar da filha dele. Dizia que não estava a 

conseguir lidar com a filha e que a mesma estava com 

comportamentos muito maus…” (TE1) 

“O pai da mesma até me pede que eu a ajude.” (TE1) 

 

Quando se tenta aprofundar a subcategoria modelo de treino percebe-se a 

referência a etapas, situações ou experiências que acontecem no treino, que 

definem a especificidade técnica e tática do treino e que são preparadas 

intencionalmente pelo treinador como referido pelos treinadores: 

“Até fazemos jogos só com essa técnica (ex. jogo com pancadas 

apenas de direitas ou de esquerdas, etc.). E se treinam direita a 

primeira bola tem de ser de direita e perfeita para iniciar o jogo. 

Tudo é direita e caso contrário, não jogam o ponto. Estão 

concentrados e fixam bem o movimento estando sempre a 

melhorar e ouvindo as dicas dos treinadores.” (TE5) 
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“… se eu sei que um dos jogos é essencial para o meu treino eu 

implemento-o e acabou, agora se há um treino em que este jogo 

ou aquele é igual/vou atingir o meu objetivo, então deixo-os 

escolher.” (TE1) 

 

 Na subcategoria relação treinador vs atleta os treinadores reportam-se 

à forma como veem a relação que estabelecem com os seus atletas. Os 

treinadores referem uma relação personalizada e habitualmente pautada por 

uma amizade que ultrapassa o espaço do treino: 

“Tem tudo a ver com ele também e estou a ir por esse caminho por 

causa dele. Falo por isso muito com ele. Digo também que ouvia 

mais o meu treinador do que os meus pais, sendo que até 

aconteceram muitas vezes em que os meus pais tinham de falar 

com ele, de coisas que eles não falavam comigo.” (TE1) 

“Tenho por exemplo, atletas meus que nem sequer têm treino num 

dos dias e estão a estudar em frente ao clube, mas vêm ao ténis 

de propósito dizer-me “olá”. Penso: “Sou alguém na vida deles.” 

(TE1)  

“é uma coisa que eu sinto e que fico muito contente … oh pá…  por 

uma pessoa ficar amigo. Não é aquela coisa que foi só treinador e 

acabou, percebes? Continuas amigo.” (TE4) 

 

5. Modelo do Desenvolvimento da Responsabilidade Pessoal e Social 

A categoria Modelo do Desenvolvimento da Responsabilidade 

Pessoal e Social, é uma categoria onde se identificam todas as afirmações por 

parte dos treinadores que indiquem o recurso a uma ou mais estratégias que 

promovam as diferentes etapas do modelo. 

“Se vão ter um torneio no fim de semana e se têm um teste na 

segunda, terão de estudar antes para fazerem as duas coisas. 

Incuto essa responsabilidade na gestão do tempo, sendo que é 

uma das questões que continuo quase sempre a trabalhar com 

eles.” (TE1) 
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“O meu foco é mesmo esse, tentar desenvolver o espírito de 

responsabilidade, de sacrifício e tentar que os alunos possam dar 

o máximo no treino.” (TE1) 

 Nesta categoria estão incluídas as cinco subcategorias: subcategoria 

respeito pelos direitos e sentimentos dos outros, subcategoria participação e 

esforço, subcategoria autonomia, subcategoria liderança e apoio aos outros, 

(preocupação) e subcategoria transferência.  

 

 Na subcategoria respeito pelos direitos e sentimento dos outros os 

treinadores referem o espaço do treino como um clima seguro e sem ameaças, 

onde os jovens se podem expressar livremente, e onde: 

“Quanto ao desenvolver o respeito pelos outros, os treinadores/os 

orientadores/o que for tentam que o respeito nunca se imponha. 

Respeito faz-se notar, eu não preciso de ser autoritário para ser 

respeitado. Ou seja, a minha atitude é que sugere respeito e isso 

passa por muitas coisas.” (TE7) 

Onde os atletas desenvolvem relações saudáveis: 

“Posso dizer que até tenho alguns atletas que antes de virem para 

o ténis não se davam, mas que depois com o ténis começaram a 

dar-se muito e hoje são os melhores amigos. E é bom quando tu 

sentes isso. Sentes que conseguiste criar ali uma boa ligação entre 

eles e principalmente comigo.” (TE1) 

Onde existe espaço para aceitação de cada um, sem conflitos, e com respeito 

para com os sentimentos dos outros: 

“Portanto, eles têm de perceber que nós conseguimos melhorar 

com toda a gente. Não precisamos de treinar só com os melhores, 

se nós treinarmos também com aqueles que jogam menos, 

também conseguimos evoluir e ao mesmo tempo estamos a 

contribuir, se calhar, para este miúdo que é pior, vir a desenvolver-

se mais, vir a acreditar mais e melhorar mais rapidamente, do que 

se for posto de lado.” (TE4) 

E onde se percebe acultura de fair-play que existe nesta modalidade desportiva 
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que é o ténis: 

“É um desporto que dentro do court te ensina a ser um cavalheiro 

totalmente, tendo que respeitar o rival que tens do outro lado.” 

(TE5) 

 

A subcategoria participação e esforço apresenta referências a uma 

orientação para uma motivação intrínseca e para a tarefa ou esforço: 

“Tu quando queres tirar o máximo de um atleta para ter rendimento, 

também tens de te entregar e dar o máximo de ti próprio, para que 

ele na altura … tu possas dizer: “Tu agora, é isto que tens de fazer”, 

nem sequer discute e faz.” (TE4) 

“Tudo é possível com trabalho, dedicação, cumprimento e 

respeito.” (TE4) 

“Treinar, batalhar quatro horas diárias, cinco, seis, depende do que 

querem atingir.” (TE5) 

“Tenho um exemplo de um miúdo que chegou aqui com poucas 

bases e com os treinos, com os nossos métodos conseguimos que 

ele se apaixonasse e que agora até ganhe e dispute com os 

melhores nos treinos e torneios. Está focado e dedicado.” (TE5) 

Nesta categoria, a capacidade de superação é relatada como competência 

fundamental, para assim se atingir o sucesso e transformação da pessoa. 

 

 Na subcategoria autonomia são feitas referências por parte do treinador 

ao fomentar da autonomia/independência para que os jovens possam assumir 

responsabilidades mais exigentes ao longo da vida e consigam formular os seus 

próprios objetivos - boas escolhas para o seu caminho profissional e pessoal: 

“Eles terem a noção de que quando estão num torneio e o treinador 

está com cinco/seis atletas, não consegue estar focado no 

aquecimento se aquele aqueceu ou não. Portanto, eles têm de ter 

a sua rotina, têm de saber que meia hora antes, têm de saber como 

está o resultado no campo deles, têm de começar a aquecer…” 

(TE6) 
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“Acontece o mesmo na construção de equipas, deixo-os escolher 

para observar “quem são os melhores”, “quem são os líderes” e 

“percebendo também quem fica para último.” (TE1) 

“Portanto, também é importante desenvolver a parte da autonomia, 

pois assim quando vão para algum torneio e mesmo que não 

tenham lá o treinador a dizer-lhes: “olha, tens de bater a bola acima 

da cintura”, se não, não têm a mínima hipótese. Têm de ter isso 

autonomizado quando vão para competição, se não estão feitos.” 

(TE2) 

 

A subcategoria liderança e apoio aos outros (centrada na preocupação e 

sentimento de pertença ao grupo) os treinadores referem a capacidade de se 

colocar no lugar dos outros, compreendendo-os e o sentimento de pertença ao 

grupo. Verifica-se um amadurecimento por parte dos jovens, quando são 

encorajados a demonstrarem compaixão pelo próximo, liderando ou ensinando 

os outros a seguir esse caminho de união: 

“Líder no meu entender é ser duro quando tens de ser duro, ser 

benevolente, quando se tem de ser benevolente, ajudares sempre 

que é necessário. Isso, torna-te a ti um líder.” (TE4) 

“…se aplicares no treino qualquer exercício que seja de equipa 

acabam sempre por existirem tarefas de liderança.” (TE6) 

“… um miúdo que não está muito motivado ou um miúdo que é mau 

comportado, normalmente se lhe deres uma tarefa de liderança ele 

assume um papel parecido com o do treinador e acaba por fazer 

com que a coisa corra melhor.” (TE6) 

 

Finalmente, a subcategoria transferência, umas das categorias mais 

importantes para o nosso estudo e também quando enquadrada no modelo de 

responsabilidade pessoal e social. Nesta categoria os treinadores reconhecem 

que a filosofia inerente ao contexto desportivo, os valores e as atitudes que aqui 

são defendidos promovem sabedoria para a vida diária nos diversos contextos 

(escola, trabalho, família, relações pessoais e entre outros domínios):  
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“Acho que a transferência é muito importante no desporto e é o que 

tenho dito … tenho quase a certeza que as pessoas que fizeram 

desporto de alguma forma são competentes e têm sempre essa 

transferência para a sua vida atual.” (TE4) 

“…pretendo que saiam do treino felizes, possam levar essa 

felicidade para o dia a dia, transferindo a aprendizagem para a 

construção do próprio futuro.” (TEP) 

“Mas, acima de tudo o que me interessa é que eles sintam os 

valores a serem transmitidos/ficarem enraizados, para depois 

mesmo no futuro dizerem: “aí eu no futuro tive naquela escola e 

aprendi estes valores, é importante”. (TE3) 

“… tento que eles percebam que todas essas competências que 

eles desenvolvem no ténis lhes servem para a vida.” (TE6) 

 

Apresentaremos de seguida a discussão e as conclusões deste trabalho.  

 

  



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

O objetivo do nosso estudo, como referido anteriormente, teve como 

pressuposto analisar, sob o ponto de vista de treinadores de ténis, o conceito do 

desenvolvimento positivo dos jovens, através do desporto e a transferência de 

competências adquiridas através da prática desportiva para a vida.  Assim como, 

realizar uma aprofundada revisão de literatura sobre este tema. 

Os dados apresentados permitem-nos perceber as leituras que os 

treinadores fazem acerca do papel do desporto na sociedade, acerca do seu 

papel enquanto treinadores e essencialmente à cerca da influência que a prática 

de um desporto pode apresentar para o “bom e completo” desenvolvimento dos 

jovens. 

De facto, à semelhança do que acontece em estudos anteriores (referidos 

na revisão bibliográfica) e reportando-nos à categoria Desporto e 

Desenvolvimento, os treinadores que integraram a nossa amostra foram 

capazes de identificar competências intra e interpessoais que os indivíduos 

desenvolvem quando praticam desporto. São referidas competências de 

liderança e comunicação, mas também competências de disciplina e regulação 

emocional (quando é necessário gerir emoções e frustrações). Nesta reflexão 

acerca das competências e dos valores que o desporto ajuda a desenvolver, os 

treinadores reconhecem o meio facilitador que este apresenta quando consegue 

conciliar, em fases iniciais de formação, o divertimento ou lazer que o jogar ténis 

permite à aprendizagem e a competição que lhe está associado. Com facilidade 

se reconhece nos discursos dos treinadores e nos exemplos que são referidos, 

a presença do desporto na construção pessoal de cada atleta. 

Quando aprofundamos a análise relativa à categoria Filosofia de Treino, 

e respetivas subcategorias (modelo de treino, relação treinador/atleta e 

treinador/outros agentes e funções do treinador) pudemos perceber que há um 

maior à vontade no relato pormenorizado de cada uma das atividades propostas 

no âmbito desta categoria. Sem dúvida, os treinadores, no seu dia a dia, estão 

muito focados no que é o preparar-se para tornar os seus atletas competentes 

do ponto de vista técnico e tático – é essa a formação que recebem quando 

desenvolvem o curso de treinadores (como verificamos no capítulo anterior 

quando referimos os níveis de formação e acreditação dos cursos de treinadores 
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de ténis). Contudo, é possível percebermos uma tentativa por parte dos 

treinadores de refletir sobre a importância das competências psicoafectivas no 

desenrolar de um treino e/ou competição. Realçam nos seus discursos como é 

importante uma relação de proximidade e suporte junto dos atletas e pais, sendo 

que muitas vezes acabam por ser um pilar que equilibra / ajuda a gerir problemas 

e dinâmicas familiares. Alguns dos treinadores relataram, também, o impacto 

que têm e que acreditam ter tido na vida dos seus atletas - mesmo depois de 

terem deixado de treinar os ex-atletas ainda viam o treinador como uma 

referência e amizade; aqueles que seguiam a carreira de treinador abordavam 

os antigos treinadores quando algumas dúvidas ocorriam; outros mantinham o 

contacto e combinavam encontros para recordar velhos tempos. Á semelhança 

do descrito no Porto Sports Summit (colóquio onde o investigador esteve 

presente) o treinador é visto como uma peça fundamental no percurso de vida 

dos seus atletas sendo que as funções/tarefas que concebe enquanto treinador 

não são apenas de preparação e organização de materiais e espaços de treino. 

Importa aqui realçar que a relação com os pais, sendo de abertura, não 

permite a interferência dos pais no treino – é uma relação de disponibilidade para 

ajudar, mas na qual o treinador exige que seja reconhecido o papel de 

especialista nas questões associadas à modalidade desportiva. 

Desta categoria advém uma das categorias emergentes – o Perfil do 

Treinador. Sendo reconhecido que o treinador deve apresentar algumas 

caraterísticas de rigor e flexibilidade, ainda se percebe que este perfil se associa 

mais ao modelo de pessoa e cidadão (o que pode ser uma mais valia na 

promoção de competências pessoais e socias junto dos atletas) do que a um 

conjunto de caraterísticas que definem a sua profissionalidade enquanto 

treinador. 

Da mesma forma acontece com as categorias e subcategorias associadas 

ao modelo de responsabilidade pessoal e social. Naturalmente os treinadores 

fazem referencia a atitudes e comportamentos que tentam desenvolver nos seus 

treinos, e efetivamente a maior parte deles enquadra-se numa das etapas do 

MRPS, contudo, não há uma intencionalidade na estruturação de cada sessão 

de treino, e nem na definição de objetivos para época de trabalhar com os atletas 
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para que se possa atribuir uma relação - senão de causalidade - pelo menos de 

grande impacto/influência no desenvolvimento positivo dos jovens atletas. 

 

“Os treinadores possuem a chave que contem o potencial dos jovens 

desportistas”  

(Smoll, F. L., & Smith, R. E., 2009, p.20). 

 

Os treinadores entrevistados afirmaram que ensinavam a modalidade de 

ténis, com o espírito de formar pessoas com valores, tendo sempre em mente 

que o gosto pela modalidade era fundamental para que o jovem atleta se 

mantivesse focado e atingisse os objetivos propostos, mas concomitantemente 

acreditam que o ténis é uma excelente modalidade para formar jovens com 

valores - como exemplo, temos o desenvolvimento da autonomia, a tomada de 

decisão e o respeito pelo outro -, valores que são transportados para outros 

espaços de referência dos jovens, como a família, os torneios, as viagens e a 

escola. No fundo a transferência para a vida. 

Observamos que todos os treinadores tinham consciência de que 

estavam a formar [bons] seres humanos e que acima de tudo estariam a formá-

los para a vida através da filosofia de treino presente no ténis. Mais do que 

vencer o jogo ou o torneio, o importante seria apaixonarem-se pela modalidade 

e serem “Homens com valores”. 

No entanto, como referimos, a intervenção dos treinadores entrevistados 

era pontual, não existindo um plano interligado com os treinos. Indiretamente até 

estariam a intervir a esse nível, mas, não existe uma estrutura bem definida, que 

possibilite para além do desenvolvimento técnico, tático e físico do atleta, um 

desenvolvimento positivo de cada atleta. Nos seus discursos, os treinadores 

apenas conseguiam dar exemplos gerais e práticos sobre como promover a 

autonomia - cuidar do saco de treino -, a liderança – permitir que os alunos sejam 

capitães -, o trabalho em equipa - participação em torneios ou jogos de pares e 

em jogos interclubes -, o esforço - não desistir à primeira -, a responsabilidade - 

ser pontual e cumprir as rotinas pré-estabelecidas -, e transferência de 

competências para a vida - alunos levarem os ensinamentos do ténis para a vida 

e recordarem-se do clube como um marco histórico na sua vida. De qualquer 
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forma, não dispensavam tempo de treino para sistematizar e refletir sobre o 

desenvolvimento dessas competências apreendidas através do ténis. Há apenas 

uma intervenção fruto da oportunidade e do momento.  

Um dos oito treinadores refere no final de cada treino avaliar os atletas da 

iniciação ou da recreação (os da competição não estão incluídos) nos seguintes 

tópicos: Educação; Cooperação; Empenho e Fairplay e Desempenho. Em cada 

tópico vão tendo pontos até aos cinco (ex: Fair-play – cinco; Educação – cinco). 

No fim soma-se e existe uma avaliação diária entre cada grupo de treinos. Neste 

relato, separam-se os atletas que têm menos rendimento, devido ao pouco 

esforço aplicado nos treinos e premeiam-se os que se esforçam. O treinador 

refere: “…eles têm de mostrar que querem jogar, que querem treinar e mesmo 

que tenhas quatro jogadores que joguem muito, se não são disciplinados no 

court, se não chegam a horas, não treinam os quatro juntos, mesmo que até 

sejam melhores é importante que percebam que do outro lado está alguém que 

efetivamente se esforça para ser melhor”.  

Já um outro treinador afirma que quando quer otimizar a performance de 

um atleta ou quando acha que um dos seus atletas precisa de resolver certos 

problemas face aos objetivos propostos, reencaminha-os para a psicóloga – 

sendo que de certa forma reconhece a sua não preparação para ajudar o seu 

atleta a superar constrangimentos. De qualquer forma, a sua intervenção tem 

sempre um paralelo com a vida afirmando por exemplo que: “quando um atleta 

não se esforça para bater uma bola ou não luta por um ponto, pergunta: imagina 

que daqui a 15 anos já não jogas ténis, tu à mínima bola/mínima situação achas 

que não consegues resolver, não vais tentar? É que se tu não consegues 

resolver hoje e se tentares pode ser que amanhã já consigas resolver”. O mesmo 

se passa na vida. 

Estes dois relatos apelam à nossa reflexão critica relativamente aos 

constructos abordados na dissertação: até que ponto o primeiro relato pode ser 

considerado uma boa prática associada ao MDRPS e até que ponto a forma de 

atuar do treinador do segundo relato denota sensibilidade por parte deste em 

potenciar as caraterísticas individuais do atleta e, portanto, perceber a sua ação 

no contexto do desenvolvimento positivo? 
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Ainda há um outro treinador que relata um projeto implementado na escola 

onde trabalha - “ténis como elo de ligação familiar” -, onde tenta criar uma 

integração através do desporto nas relações diárias, pretendendo que todos 

saiam do treino felizes (de acordo com a noção de bem-estar) e que levem essa 

felicidade para o dia a dia, transferindo a aprendizagem para a construção do 

próprio futuro.  

Estes exemplos dados pelos treinadores que integraram a nossa amostra 

bem como outros exemplos referidos na revisão de literatura ajudam-nos a 

perceber mudanças significativas na postura dos treinadores quanto aos 

objetivos de treino e ao que pode ser a sua intervenção na promoção de 

competências sociais junto dos seus atletas. Daqui decorre uma maior 

consciencialização por parte destes agentes da importância que o desporto tem 

numa vertente de vivencia cidadã nos contextos desportivos – com respeito 

pelos valores que são do desporto, mas também são valores de convivência e 

organização societal. 

Pela revisão da literatura percebemos já existem já vários programas que 

ao mesmo tempo que ensinam a modalidade ensinam competências para a vida, 

existindo uma educação pelo desporto. Como já referido anteriormente temos o 

exemplo: da Turma dos Judokinhas (“que desenvolve ações de companheirismo 

e cooperação entre os variados alunos do núcleo bem como com o professor e 

funcionários; que dá a conhecer fatores de risco na prática da modalidade, 

precavendo-os, atenuando-os e eliminando-os; que desenvolve sentido de 

colaboração com os colegas, gerando o respeito pelos outros com o fim de 

eliminar os riscos físicos na prática do desporto e entre outros”); da Academia 

dos Champs (“que alia à prática do ténis uma forte componente pedagógica, 

através da qual se procura dar ênfase aos aspetos formativos do carácter e 

personalidade dos alunos, tomando particular atenção a dois aspetos 

fundamentais: o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento social”; do 

Playworks (programa de treino de formação de líderes decorreu em várias 

escolas urbanas (parceiros da “Playworks”) e na organização sem fins lucrativos 

– “Playworks” – (organização sem fins lucrativos que ajuda as crianças a estarem 

ativas e a construirem valiosas competências de vida através do desporto). Há 
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um desenvolvimento positivo nos jovens, sendo treinados para serem 

“treinadores juniores”, isto é: a) tentam envolver os outros colegas na atividade 

física; b) ensinam e promovem vários jogos com os pares; c) são um modelo de 

comunicação; d) promovem a inclusão social e e) ajudam a resolver 

problemas/conflitos quando o mesmo aparece.  

Todos estes programas referidos tentam afirmar o “respeito” pelos 

parceiros ou adversários como palavra chave para o desenvolvimento integral 

do jovem e futuro adulto.  

 Numa outra vertente, e pelo discurso dos nossos treinadores, foi possível 

perceber a sensibilidade e consciência que estes agentes têm de que todas as 

competências que são trabalhas no contexto desportivo podem ser transferidas 

para outros contextos de vida. 

 

“…para o desporto ser valorizado pelas massas, as competências de vida 

apreendidas neste contexto devem ser aplicáveis noutros domínios fora do 

desporto” 

 (Kelsey Kendellen e Martin Camiré, 2017, p. 295). 

 

Parece ser uma ideia consensual por parte dos treinadores da nossa 

amostra que formar jovens com valores e tentar que exista uma transferência 

dos valores do desporto para outros domínios da vida é o foco principal do 

treinador, especialmente quando trabalha com níveis de formação, facilitando 

uma sociedade amiga do próximo. Para tal, a prática de uma modalidade 

desportiva e o ensino de competências para a vida é um processo que pode 

beneficiar a vida de um jovem, potenciando uma vida adulta de sucesso. 

Um dos estudos apresentados na revisão de literatura, identificou um 

programa de treino de valores na educação física e no desporto, sendo que o 

objetivo seria “desenvolver cidadãos” com foco no ensino de quatro valores 

integridade (ser honesto); resiliência (mostrar determinação para lidar com os 

obstáculos); compromisso (chamado ao dever e ir para além das obrigações); 

respeito (ser educado e atencioso com os outros). Este e outros estudos indicam 

também que é importante existir um planeamento com boas estratégias para 

uma integração consciente e refletida destes mesmos valores. 
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Este estudo espera ter sido mais um contributo para a reflexão e análise 

das práticas que associam a prática desportiva ao desenvolvimento positivo dos 

jovens de forma global e ao desenvolvimento de competências psicossociais que 

perspetivam os jovens atletas como “mais e melhor” preparados para agirem nos 

contextos sociais onde se encontram. 

Reconhecendo o papel central dos treinadores no contexto desportivo, na 

dinâmica de treino e na relação entre o desporto e os atletas, este estudo permite 

“ouvir” estes agentes naquele que é um relato reflexivo acerca das suas práticas.  

Da análise global dos discursos dos nossos treinadores, é possível 

identificar fragilidades entre o discurso oral (as perceções acerca da importância) 

e a operacionalização de metodologias que, no treino, trabalhem diretamente a 

responsabilidade pessoal e social dos atletas. Foi possível perceber que não há 

uma intencionalidade na estruturação de cada sessão de treino, nem na 

definição de objetivos para a época, no que diz respeito ao desenvolvimento 

positivo dos atletas. 

 Acreditamos ser ainda necessário percorrer um caminho de 

sensibilização e formação dos treinadores (e outros agentes desportivos) que 

aposte numa conceção de treino global – onde a promoção e adequação de 

estratégias de treino vise o desenvolvimento do atleta no seu potencial físico, 

técnico e tático, mas também onde se estruturam espaços de participação, de 

reflexão de valores e atitudes que perpassam o papel do atleta e o ampliam para 

o seu papel de cidadão. 

 

 Como tal, achamos ser necessário no futuro: 

 

• Desenvolver estudos com mais treinadores de diferentes modalidades; 

 

• Desenvolver estudos de investigação-ação, analisando o impacto da 

intervenção, que pode ser multidisciplinar, para além do desporto (p. 

exemplo, com Teatro, Música, Artes Circenses, etc.); 
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• E desenvolver estudos longitudinais que acompanhem o desenvolvimento 

dos jovens. 
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Quadro resumo de diversos estudos sobre transferência: 

 

Artigo de Paul M. Wright e Suzzane Burton (2008) 

Título do Artigo 

“Implementation and outcomes of a responsibility-based physical 

activity program integrated into an intact high school physical 

education class” 

Programa/Grupo 

Alvo 

Participaram 14 raparigas e 9 rapazes Afro Americanos 

envolvidos numa aula de Vida e Bem-estar da escola secundária 

de Carter G. Woodson. 

Metodologia 

Inquérito de avaliação de TPSR – Serviu para avaliar se as 

competências apreendidas pelos estudantes, tais como bem-

estar emocional, capacidade de resolução de conflito/de 

problemas, redução do stress e promoção da responsabilidade 

pessoal e social – competências para a vida eram transferidas 

para o seu dia-a-dia. Para além disso, existiram entrevistas 

semiestruturadas ao diretor da escola e ao professor de Tai Chi. 

Objetivos e 

Estratégias 

Perceber a implementação e pertinência de programas de 

responsabilidade baseados na atividade física e neste caso numa 

arte marcial (Tai-Chi). Para além disso perceber se existia 

transferência dessas aprendizagens para fora do ginásio. Há em 

contexto de sala de aula uma formação de educação para a saúde 

e no ginásio uma aula de educação física no pavilhão. No fim 

deste programa houve um outro programa de aulas de Tai Chi 

Tiger com (25 aulas em 10 semanas do período de outono e duas 

vezes por semana). 

Conclusões 

O programa de desenvolvimento positivo de responsabilidade 

pessoal e social influenciou positivamente os jovens envolvidos 

no programa, através das artes marciais (transferência para a 

vida). Aprenderam a ouvir os outros, a aliviar o stress (através de 

exercícios de respiração) e a agir apenas em legítima defesa e de 

forma positiva, para assim evitarem certos conflitos, respeitando 

sempre o outro. A passagem de todos os jovens por uma função 

de liderança fez-lhes ter uma outra visão sobre as situações, 

ultrapassando assim os obstáculos mais facilmente.    

 

Ideias-chave 

Este estudo teve como objetivo perceber o impacto dos 

programas de responsabilidade pessoal e social através do Tai-

Chi e perceber se existe alguma transferência das aprendizagens 

para fora do treino. Percebeu-se desse modo que os alunos 
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conseguiram passar as aprendizagens do desporto para a vida 

deles (ex. aprenderam a ouvir e começaram a agir em legítima 

defesa). 

 

Artigo de Benjamin Schwamberger e Oleg Sinelnikov (2015) 

Título do Artigo 
“Connecting physical education to out-of-school physical activity 

through sport education” 

Programa/Grupo 

Alvo 

Participação de 50 estudantes do quinto ano num programa de 

interligação da educação física com a atividade física fora da 

escola - Programa: Sport Education Police Athletic Leagues (Sport 

Ed PAL) 

Metodologia 
Modelo Pedagógico de Educação Física, para envolver os 

estudantes na atividade física dentro e fora da escola.  

Objetivos e 

Estratégias 

Este programa desenvolve-se duas vezes por semana uma na 

escola (terça - duração de 50 minutos) e outra fora da escola 

(quinta – duração de 60 a 75 minutos). Os polícias têm um papel 

importante no envolvimento da comunidade com os alunos. 

Permitem que todos possam jogar e treinar fora do contexto 

escolar, sem qualquer tipo de problema de segurança 

(envolvência comunitária). Desporto, comunidade e segurança 

em prol de uma sociedade envolvente. Este programa tentou 

conectar o que os alunos aprendem nas aulas de educação para 

as atividades físicas fora da escola, pois deste modo estão a 

treinar atletas com responsabilidade. Tinha também a missão de 

evitar o crime juvenil e a violência, através do envolvimento dos 

polícias com os alunos (programa criado por um professor 

universitário). 

Conclusões 

   O modelo pedagógico de educação física (Sport Ed PAL) 

promoveu a envolvência dos estudantes na atividade física dentro 

e fora da escola. Os participantes no programa aprenderam a 

respeitar os colegas com a ajuda dos jogos desportivos reduzidos 

exportando essas aprendizagens para fora do contexto escolar. O 

professor é um facilitador, sendo o aluno um possível líder de 

responsabilidades acrescidas. Pois, os alunos aprendem os 

jogos, divertem-se e transmitem essas aprendizagens aos 

colegas no seu quotidiano. Há um bem-estar entre todos, 

existindo a possibilidade dos estudantes praticarem uma atividade 

física e de se ajudarem uns aos outros (desportivismo). 
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Ideias-chave 

Este estudo criado por um professor universitário teve como 

objetivo perceber a interligação da educação física com a 

atividade física fora da escola. Foi utilizado o modelo Pedagógico 

de Educação Física da liga dos polícias (Sport Ed PAL). Com este 

programa os polícias conseguem envolver a comunidade e os 

alunos, permitindo que todos joguem em segurança e fora do 

contexto escolar (envolvência comunitária). Sendo o objetivo 

interligar os ensinamentos da escola com as atividades físicas 

fora da mesma, formando assim atletas responsáveis e evitando 

que os mesmos sigam o caminho do crime juvenil. Para além 

disso, percebeu-se que a transferência de aprendizagens era 

inevitável e que o programa promoveu nos alunos valores como o 

respeito pelos outros e a entreajuda enquanto aprendem e jogam 

uma determinada prática desportiva (desportivismo). 

 

Artigo de David S. Walsh, Maria J. Veri e Jason J. Willard (2015) 

Título do Artigo 

“Kinesiology career club: Undergraduate student mentors' 

perspectives on a physical activity-based teaching personal and 

social responsibility program” 

 

Programa/Grupo 

Alvo 

Programa de Responsabilidade Pessoal e Social: “Kinesiology 

Career Club (KCC)”, que decorreu numa escola secundária do 

centro da cidade da Costa Oeste dos Estados Unidos e no 

segundo período das aulas de Educação Física (Outono e 

Primavera - 10 a 12 semanas às terças e quintas de manhã 

(75minutos)). Participaram 45 jovens fora das aulas de Educação 

Física.   

Metodologia 

Estudo Qualitativo com observação participante e com utilização 

de entrevistas, questionários com questões de resposta aberta e 

análise de dados, por parte de 4 estudantes estagiários de 

Kinesiologia da Universidade Metropolitana da Costa Oeste dos 

Estados Unidos. Para além da existência de uma mentoria. O 

KCC foi dividido em 4 fases e cada fase durou aproximadamente 

3 semanas, sendo que foram incluídas várias atividades físicas. A 

fase 1 estava focada no nível 1, respeito e no nível 2, esforço, 

visando a construção de relações com os estudantes. Os líderes 

deram voz à opinião dos estudantes sobre o conteúdo e estrutura 

do programa, introduzindo a temática da Kinesiologia. 

Possibilitando também a combinação do tempo de reflexão sobre 
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o modelo de Ensino da Responsabilidade Pessoal e Social com o 

tempo de mentoria. Os mentores falaram sobre a sua escolha pelo 

estudo da Kinesiologia e encorajaram os jovens participantes a 

falar sobre os seus próprios interesses de carreira. Na fase 2 os 

estudantes começaram a sentir-se mais empoderados assumindo 

uma responsabilização nas competências que o modelo da 

responsabilidade pessoal e social transmite no nível 3, 

estabelecimento de objetivos e no nível 4, liderança. Os 

estudantes foram interpelados a estabelecer objetivos, nas artes 

marciais, no treino de força, na dança ou nas atividades físicas. 

Foram também encorajados a assumir uma pequena experiência 

de liderança e a ensinar uma das atividades que trabalharam no 

momento do estabelecimento dos objetivos de uma das práticas 

acima evidenciadas. E encorajados a considerar a carreira de pelo 

menos uma das subdisciplinas de Kinesiologia, visando os jovens 

a ter uma reflexão de que o que estão a fazer na escola e fora da 

escola ajuda ou dificulta os seus futuros. Na fase 3 os estudantes 

são encorajados a continuar a trabalhar os níveis 1, 2, 3 e 4 do 

modelo TPRS e o programa de líderes introduziu o potencial das 

etapas da transferência para a carreira em Kinesiologia com 

necessárias etapas de escolhas de carreiras futuras dos 

estudantes. Já a fase 4 serve para transferir todas as 

competências de todos os níveis para fora do ginásio, existindo 

discussões apenas sobre a escolha das carreiras dos estudantes.  

Objetivos e 

Estratégias 

O propósito deste artigo foi apresentar as perspetivas de 

mentores estudantes universitários no impacto do modelo da 

responsabilidade pessoal e social em jovens no programa 

chamado “Kinesiology Career Club”. Promoção de valores do 

modelo: “Desenvolvimento da Responsabilidade Pessoal e 

Social” (TPSR). Os alunos universitários estão matriculados num 

curso de aprendizagens do programa KCC, dado pelo 

departamento de Kinesiologia. Neste curso existem reflexões e 

leituras de livros e artigos no âmbito da temática do 

Desenvolvimento dos Jovens, guiando assim as experiências de 

aprendizagem. Para assim melhorar a prestação académica dos 

alunos, pois estes envolviam-se em problemas na escola. E dado 

que a transição da escola de hoje para a carreira do futuro é um 

grande desafio e de grande importância para os mesmos, nada 
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melhor do que o ganho de competências profissionais e sociais, 

nesta fase de vida – cidadãos produtivos e importantes para a 

sociedade.  Pois, a janela do tempo começa no ensino secundário 

(Benson & Scales, 2004; Bureau of Labor and Statistics, 2012; 

Mclaughlin, Irby & Langman, 1994). Daí o surgimento do 

programa “Kinesiology Career Club”, para que hajam alunos 

envolvidos e conectados com a escola e com os seus futuros, 

possibilitando uma exploração das suas carreiras (Walsh, 2012). 

O KCC é também uma comunidade universitária com amplos 

esforços numa componente de serviços de aprendizagem.  

Conclusões 

O programa “KCC” de ensino da responsabilidade pessoal e 

social tentou promover valores como: respeito, esforço, definição 

de objetivos, liderança, tentando que todos fossem transmitidos 

para a vida, através do modelo “TPSR”. Para além disso, ajudou 

os jovens a consciencializarem-se e a perspetivar uma possível 

carreira na Kinesiologia, ligando-a quem sabe ao seu futuro. Com 

a partilha das vastas saídas que a Kinesiologia poderia 

proporcionar nos mesmos face ao seu futuro profissional (ex. ser 

treinador, professor de educação física, mentor, design de moda 

desportiva) motivou-os e promoveu a autodescoberta. De tal 

forma, que se envolveram para serem melhores naquilo que 

fazem, esforçando-se para obterem o sucesso. Perceberam que 

todos têm um papel ativo na sociedade-cidadania. Os alunos 

afirmaram que conseguiram transferir as competências 

aprendidas, como o respeito ou liderança para o seu dia-a-dia e o 

que fazem na escola ou casa tem impacto no futuro (ligação do 

TPSR com o futuro). Para além disso, conseguiram alcançar a 

articulação entre os medos e as esperanças.   

 

Artigo de Bryce Barker, Tanya Halsall e Tanya Forneris (2016) 

Título do Artigo 

“Evaluating the 'pulse' program: Understanding the 

implementation and perceived impact of a 'TPSR' based physical 

activity program for at-risk youth” 

 

Programa/Grupo 

Alvo 

Programa Pulse liderado por 4 líderes (um personal training, um 

estudante de mestrado de Motricidade Humana e 2 estudantes 

estagiários do quarto ano de Motricidade Humana) ao longo de 5 

meses, dividido em 3 fases, tendo sido implementado para a 
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ajudar jovens em risco a tornarem-se mais ativos fisicamente. 

Cada fase seguiu o modelo da Responsabilidade Pessoal e Social 

(TPSR Don Hellison). Foram recrutados 27 jovens (21 rapazes e 

6 raparigas com idades entre os 13 e os 17 anos), de duas escolas 

secundárias da província de Ontario, Canada, 

Metodologia 

Triangulação em métodos mistos (quantitativos e qualitativos). 

Nos métodos quantitativos existiu uma auto-classificação dos 5 

níveis de TPSR, por parte dos alunos entre cada umas das fases. 

Já nos métodos qualitativos foram usadas entrevistas 

semiestruturadas também sobre os 5 níveis de TPSR. As mesmas 

foram gravadas e transcritas pelos entrevistadores, tendo 

demorado 12 a 39 minutos. 

Objetivos e 

Estratégias 

A estratégia foi: treinar enquanto aprendem alguns valores que o 

desporto pode transmitir - níveis do modelo de TPSR (auto-

controlo, esforço, auto-orientação, liderança e transferência). Já o 

objetivo principal foi a transferência destes ganhos para outros 

contextos fora da escola. 

Conclusões 

Este programa promoveu nos alunos o desenvolvimento de 

capacidades básicas que possibilitem a autonomia quer a nível 

físico (saber com estar fisicamente ativo) quer a nível psicológico 

(ex. auto-controlo, liderança e esforço para alcançar algo). Os 

alunos foram evoluindo nas suas competências apreendidas ao 

longo das sessões e afirmaram que conseguiram mudar e 

escolher o que queriam fazer graças ao programa. Para além 

disso, criou nos alunos uma grande oportunidade de arranjar um 

tempo para praticar exercício livremente após a escola e motivou-

os para serem melhores nas atividades extras (exemplo do futebol 

ou ginásio) – houve transferência para a vida das competências. 

Perceberam também que com esforço os objetivos que 

idealizaram podem mais facilmente ser atingidos e aprenderam a 

ser líderes. Levam todas as novas competências que aprenderam 

no programa Pulse para a vida. 

 

 

 

 



X 
 

Artigo de Koon Teck Koh, Martin Camiré, Si Hui Lim Regina e Woo Sin 

Soon (2017)  

Título do Artigo 
“Implementation of a values training program in physical education 

and sport: A follow-up study” 

 

Programa/Grupo 

Alvo 

Programa de treino de Valores na Educação Física e no Desporto, 

que decorreu em Singapura e envolveu jovens dos 7 aos 18 anos. 

Alguns treinadores e professores (6) foram alvo de um programa 

de treino específico com duração de 10 semanas, para 

aprenderem a ensinar os valores através do desporto e educação 

física aos seus alunos entre os 10 e os 12 anos (integridade, 

resiliência, compromisso e respeito) – Estudo de Koh, Ong e 

Camiré (2014).  Após 2 anos desse treino ficaram apenas 3 (2 

treinadores - um de 34 anos e outro de 35 e 1 professor de 34 

anos). Existiu sempre acompanhamento. 

Metodologia 

Uso de entrevistas individuais a alunos do sexto ano (10 rapazes 

e 2 raparigas, ambos com 12 anos) e a 3 pais (um homem de 45 

anos; uma mulher de 38 anos e uma mulher de 43 anos). Houve 

também uma recolha de todos os dados e uma precisa transcrição 

da entrevista com recurso ao programa NVivo 8.0. 

 

Objetivos e 

Estratégias 

Houve uma estratégia de acompanhamento permanente para 

perceber se esses valores eram transferidos e apreendidos pelos 

os alunos. Para além disso, houve uma reflexão conjunta e 

minuciosa entre todos os participantes, para perceber se os 

objetivos tinham sido alcançados, percebendo assim, a utilidade 

do programa. O objetivo seria desenvolver os cidadãos com foco 

no ensino de 4 valores: integridade (ser honesto), resiliência 

(mostrar determinação para lidar com os obstáculos), 

compromisso (chamado ao dever e ir para além das obrigações) 

respeito (ser educado, e atencioso com os outros). 

Conclusões 

Concluindo é importante planeamento com boas estratégias, para 

uma melhor apreensão dos valores (ex. contar histórias de 

sucesso e de insucesso). Assim como, perceber e obter respostas 

dos alunos face aos problemas existentes durante o treino 

(melhoria nos comportamentos - consciencialização) e a 

capacidade de envolver os mesmos nas tarefas, tentando que não 

desistam de trabalhar para a alcançar os objetivos (resiliência). 

Existiu uma aplicação dos valores durante a execução dos 

esquemas de treino, para ser mais fácil a internalização dos 
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mesmos e sua transferência para a vida (meio familiar, por 

exemplo). Ou seja, temos a Educação Física e o Desporto, como 

meio de promoção do Desenvolvimento Positivo nos Jovens, 

ensinando e partilhando competências de vida e valores. 

 

Artigo de Claire M. Mowling, Sheri J. Brock e Peter A. Hastie (2011) 

Título do Artigo 
“African-American children's representation of personal and social 

responsibility” 

 

Programa/Grupo 

Alvo 

Houve: um estudo das atitudes e crenças de alunos, relativamente 

à responsabilidade pessoal e social na educação física (níveis 

TPSR – Hellison). Participaram: 47 alunos do 5ºano de uma 

escola do sudoeste dos EUA (24 raparigas e 23 rapazes), sendo 

que 42 eram Afro-Americanos e 5 eram hispânicos. Este estudo 

teve apoio de um estagiário graduado. 

Metodologia 
Realizaram-se entrevistas semi-estruturadas, questionários e 

narrativas em desenho realizadas pelos alunos. 

Objetivos e 

Estratégias 

O objetivo seria construir uma responsabilidade pessoal e social 

através dos ensinamentos das aulas de educação física, com 

recurso a desenhos explicativos que os alunos vão desenhando, 

para compreenderem melhor os diversos níveis da 

responsabilidade.  

Conclusões 

Com a Educação Física e com a arte de desenhar é possível 

promover o desenvolvimento positivo nos jovens. Muitos dos 

desenhos tinham como foco o confronto verbal ou físico, visto ser 

mais fácil de desenhar, por ser algo que acontecia 

frequentemente. Temos o exemplo do colega que bateu na cara 

de outro, num jogo de futebol. Já aspetos positivos só seriam 

desenhados, para partilhar brincadeiras com os colegas ou para 

dizer à professora se algo os tinha afetado. Os alunos são 

ensinados a seguir determinados comportamentos de 

responsabilidade (ex. não bater nos colegas, não falar quando 

alguém fala, não brincar nos corredores e etc…). 

Estes comportamentos de responsabilidade são muitas vezes 

determinados pela família e não pela escola, no entanto terão de 

saber que, por exemplo, quando dizem sempre a verdade podem 

ferir o colega e devem, portanto, dizer a verdade, mas nunca de 

uma forma rude. Para além de que, quando estão perante uma 

diversidade de raças devem saber comportar-se de uma forma 
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adequada, ajudando-se uns aos outros, seja na língua, seja na 

interação com o grupo. E os professores têm um papel importante 

nesse processo de envolvência por parte dos alunos, pois todos 

têm diferentes ideias da realidade, sendo necessário saber lidar 

com isso de uma forma benéfica e sem conflitos.   

 

Tese de doutoramento de Georgia Allen (2013) 

Título da 

Dissertação 

“From the sports hall into the classroom: Learning life skills 

through sport” 

Programa/Grupo 

Alvo 

O Transfer-Ability Programme (TAP) foi desenhado para que 

fosse um program multidesportivo e de muitas 

aquisições/polivalente, ensinando os desportos, o desportivismo 

e as competências de vida. Procura portanto, ensinar 7 

competências de vida a 20 jovens de insucesso numa escola do 

centro da cidade de Londres (trabalho de equipa; disciplina; 

comunicação; persistência; estabelecimento de objetivos; 

concentração e auto-confiança). Os participantes eram todos 

rapazes e todos na adolescência entre os 11 e os 19 anos 

(divididos da seguinte forma: 11-14; 15-18 e 19-21). Existem no 

total 25 sessões e os participantes teriam numa primeira sessão 

40/45 minutos para usarem as competências apreendidas 

enquanto se envolviam no desporto/atividades, percebendo assim 

a sua importância. Numa segunda sessão (75 minutos) os 

participantes teriam a oportunidade de praticar as competências 

de vida em mais detalhe. Existindo no fim uma discussão entre 

todos, percebendo assim, qual o pensamento dos participantes 

sobre a competência apreendida, de que modo é benéfica no 

desporto e noutros domínios de vida e de que modo pode ser 

transferida, por exemplo para a sala de aula. 

Metodologia 
Foram utilizados métodos quantitativos e qualitativos. No total 

existiram 20 entrevistas, 7 focos grupo e alguns questionários 

Objetivos e 

Estratégias 

Uma vez por semana e no período de aulas os investigadores do 

programa tentam perceber que tipo de desportos gostam/praticam 

os alunos, ensinando essas 7 competências através dessa 

modalidade 

Conclusões 
Vários autores afirmam que o desporto e a atividade física 

permitem uma melhoria no desempenho académico e promovem 
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o desenvolvimento positivo nos jovens. Uma vez que, a prática do 

exercício é benéfica em aspetos físicos, psicológicos e sociais, 

havendo necessidade de não reduzir o tempo de atividade física 

nas escolas e de um entendimento por parte de toda a 

comunidade política. Para além disso afirmam que todos os 

jovens têm potencial para o sucesso, no entanto nem todas as 

aprendizagens são desenvolvidas com sucesso. Existem sempre 

algumas falhas na implementação de programas de 

desenvolvimento positivo e há que ter em conta, aspetos como: 

género; diferenças étnicas; o papel das classes sociais; os efeitos 

da pobreza; as potenciais consequências da estrutura familiar e 

entre outros. Sendo também importante que se facilite a 

transferência de competências para a vida, pois não é um dado 

adquirido que haja sempre transferência (Martinek et al, 2001 cit 

por Allen, G., 2013).  Temos o exemplo dos programas: “Goal”; 

“First Tee”; “Super” e entre outros e o que autora afirma é que a 

“transferência” terá de ser mais investigada e estudada, pois ainda 

existem algumas dúvidas em como realizar sempre esse transfer 

das competências do desporto para a vida. 

Concluiu-se também que o programa “TAP” ajudou os alunos a 

melhorar a performance académica dos alunos, envolvendo-se 

mais e estando mais alegres e concentrados na escola. Para além 

disso, os alunos aprenderam a ser mais disciplinados, 

conseguindo transferir essa aprendizagem para as salas de aula 

e aprenderam a comunicar. Um dos alunos afirmou que aprendeu 

a falar e não a gritar. Aprenderam a trabalhar em equipa, mas a 

transferência para as salas de aula é ainda limitada, pois depende 

das oportunidades que as escolas providenciam. Aprenderam a 

não ficar frustrados e a ter um diálogo interior positivo, para que 

consigam realizar tarefas mais difíceis de uma forma adequada. 

Um dos alunos conseguiu transferir essa aprendizagem para a 

aula de espanhol, pois quando estava a ter dificuldades na 

tradução de várias palavras usou esse diálogo positivo e ajudou-

o. Aprenderam a ter persistência, não desistindo facilmente das 

tarefas e foi uma preciosa ajuda para melhorar os resultados na 

escola e conseguiram definir objetivos de curto prazo para 

alcançá-los a longo prazo.  
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Os alunos melhoraram a sua atitude, com a ajuda deste programa 

e os efeitos foram benéficos e imediatos para o dia-a-dia dos 

mesmos. Surgiram novas oportunidades e novas perspetivas e os 

professores têm um papel ativo nestas mudanças. 

 

 

Artigo de Tarkington J. Newman, Dawn Anderson- Butcher e Anthony J. 

Amorose (2018) 

Título do Artigo 
“Examining the influence of sport program staff and 

parent/caregiver support on youth outcomes” 

 

Programa/Grupo 

Alvo 

Programa de Desenvolvimento Positivo para examinar a 

influência dos treinadores do LiFEsports e dos pais/cuidadores na 

transferência de competências de vida (aptidão física e educação) 

para jovens carentes de cor de uma comunidade local com 

resultados de pobreza de longa duração, sempre através do 

desporto (LiFEsports - summer camp). Este programa durou 4 

semanas (19 dias) e abrangeu 600 jovens entre os 9 e os 14 

anos). O staff era composto por 70 professores e outros membros 

da comunidade, assim como, estudantes de universidades locais 

e de colégios. E existiam participantes de várias etnias. 

Metodologia 
Utilizaram-se questionários com resposta a 5 items, numa escala 

de likert, com recolha de dados. 

Objetivos e 

Estratégias 

Há um objetivo de praticar diversos desportos (9), enquanto 

aprendem competências interpessoais e de vida. Para que assim, 

possam transferir essas aprendizagens para outros contextos e 

situações. Exemplo do auto-controlo, do esforço, trabalho de 

equipa e responsabilidade social. 

Conclusões 

Mais uma vez o desporto, como forma de desenvolvimento 

positivo nos jovens. Tendo os professores e os pais/cuidadores 

um contributo importante para o desenvolvimento das 

competências de vida e da transferência das aprendizagens 

((Pierce, Gould e Camire (2017)) cit por Tarkington J. Newman, 

Dawn Anderson- Butcher e Anthony J. Amorose (2018)). Diversos 

autores afirmam também que com a criação de um laço afetivo e 

positivo será mais fácil promover o desenvolvimento das 

competências necessárias para o dia-a-dia dos jovens. Sendo 

muitas vezes esse apoio, associado às práticas que propiciam um 

clima favorável à autonomia, às expetativas claras e consistentes 
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e sendo ativamente envolvidas nas atividades e vidas dos jovens 

((Holt & Neely, 2011) cit por Tarkington J. Newman, Dawn 

Anderson- Butcher e Anthony J. Amorose (2018)). Outros estudos 

indicam que existem outras competências que os professores e 

cuidadores podem desenvolver nos jovens. Temos o exemplo, da 

mestria; do não enfatizar a vitória e a derrota, mas reforçando os 

valores morais positivos e as competências de vida ((Gould, 

Lauer, Rolor, Jannes, & Pennisi, 2008) cit por (Tarkington J. 

Newman, Dawn Anderson- Butcher e Anthony J. Amorose 

(2018)). 

 

 

Artigo de Kelsey Kendellen e Martin Camiré (2017) 

Título do artigo 
“Examining the life skill development and transfer experiences of 

former high school athletes” 

Programa/Grupo 

Alvo 

Programa desenvolvido no Canada (Ontario), onde se procura 

examinar o desenvolvimento de competências de vida e a 

transferência de experiências na formação de atletas do ensino 

secundário. As escolas possibilitam aos alunos (dos 14 aos 18 

anos) a participação em diversos desportos coletivos e 

individuais, assim como desportos de inverno e de verão. 

Promovendo assim, a cidadania e o desportivismo. Vários 

participantes foram alunos e outros foram recrutados 

externamente. 

Metodologia 

Realizaram-se entrevistas semi-estruturadas, de 48 a 79 minutos, 

baseadas em: LDI/BNT LS model (Hodge et al., 2013). Existiu 

também uma análise de dados com recurso ao programa do 

NVivo 10. Os participantes eram 10 rapazes e 10 raparigas e 

discutiam como é que eles se desenvolviam nos desportos do 

ensino secundário e como aplicariam na vida muitas das 

competências de vida apreendidas para serem associadas a 

necessidades psicológicas básicas de autonomia, de 

competência e de relação. 

Objetivos e 

Estratégias 

Importância do desporto, como forma de aprendizagem e 

transferência de competências de vida, em jovens do ensino 

secundário. Participação dos alunos em desportos enquanto se 

formam nas escolas secundárias. 
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Conclusões 

O desenvolvimento Positivo nos Jovens através do desporto é um 

dos objetivos deste estudo e muitos estudos indicam que “para o 

desporto ser valorizado pelas massas, as competências de vida 

apreendidas neste contexto devem ser aplicáveis noutros 

domínios fora do desporto” (Kelsey Kendellen e Martin Camiré 

(2017)). Segundo Fraser-Thomas & Côté, 2009; Ward & Parker, 

2013 cit por Kelsey Kendellen e Martin Camiré (2017) “na 

literatura já existem vários estudos demonstrando como o 

desporto pode providenciar um contexto em como os jovens 

podem aprender a fazer novos amigos, a gerir o seu tempo e a 

controlar as suas emoções”. E segundo Gould & Carson, 2008 cit 

por Kelsey Kendellen e Martin Camiré (2017), para as 

capacidades desenvolvidas no desporto serem classificadas 

como competências de vida devem ser aplicadas em domínios 

fora do desporto (escola, trabalho e família) – transferência. 

Vários estudos perceberam que mesmo que o treinador não 

ensine de uma forma intencional as competências de vida no 

desporto, a experiência desportiva em si permite desenvolver nos 

atletas/alunos capacidades de trabalho em equipa e de liderança. 

Resultados de Camiré et al. (2009) indicam como os atletas de 

escolas secundárias acreditam que as capacidades socias 

(exemplo: ser cooperante com os outros, ser menos tímido e 

comunicar eficazmente), desenvolvidas durante o desporto 

escolar podem ser transferidas e aplicadas quando realizam um 

projeto escolar em grupo. Atletas e pais acreditam na 

transferência das competências de vida do desporto para outros 

domínios, mas existem alguns treinadores com uma opinião 

variada sobre esse assunto. Muitos treinadores acreditam que o 

desenvolvimento intencional de várias competências nos atletas, 

através do desporto podem ser transferidas para outros domínios 

de vida, mas já outros acham que essa transferência só poderá 

ser realizada quando os atletas atingirem um determinado estádio 

de vida, pois antes disso não têm uma maturidade cognitiva 

necessária para compreender o processo de transferência 

(Camiré et al. (2012, 2013)).  Outros treinadores afirmam que o 

processo de transferência ocorre naturalmente e não necessita de 

ser intencionalmente promovido ((Trottier & Robitaille, 2014 cit por 

Kelsey Kendellen e Martin Camiré (2017)). Hodge et al. (2013) cit 
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por Kelsey Kendellen e Martin Camiré (2017) afirma que se o 

espaço enquanto desporto apresentar um clima motivacional de 

apoio e promover as competências de vida associadas às 

necessidades básicas (autonomia, competência e ligação de um 

relacionamento de bem-estar psicológico ótimo) pode facilitar o 

desenvolvimento de das competências de vida (internalização) e 

eventual transferência das competências (generalização). 

Relativamente às competências de vida apreendidas através do 

desporto os participantes afirmam que conseguiram transferir os 

ensinamentos para a sua vida. Por exemplo: quando um professor 

está furioso, percebendo que nesse momento devem controlar as 

suas emoções. Aprenderam que o controlo das emoções é 

importante para todos os domínios de vida (autocontrolo). 

Aprenderam a autorregular-se., conseguindo gerir melhor o seu 

tempo de estudo e de tarefas do trabalho. Os participantes 

também aprenderam competências interpessoais de 

comunicação, sendo importantes para os trabalhos, por exemplo, 

de contacto permanente com pessoas. Para além de terem 

aprendido a lidar com o stress, por exemplo, ajudou-os a 

conseguir falar publicamente para um grande público. Ainda 

conseguiram ter relações mais próximas e sentidas com os 

colegas de equipa ou de aulas e desenvolveram a 

responsabilidade social. Todos afirmam que o desporto da escola 

secundária os ajudou e desenvolveu como pessoa nos diversos 

domínios de vida.  

 

Artigo de Scott Pierce, Karl Erickson e Radu Dinu (2018) 

Título do Artigo 
“Teacher-coaches’ perceptions of life skills transfer from high 

school sport to the classroom” 

Programa/Grupo 

Alvo 

Perceções de 12 professores-treinadores (9 masculinos, 3 

femininos) com 13 anos de experiência e 35,6 de média de idade, 

do Centro Oeste dos Estados Unidos sobre a transferência de 

competências de vida do desporto escolar para a sala de aula. 

Metodologia 

Recorreu-se à metodologia qualitativa, com uso de entrevistas 

semi-estruturadas e baseado numa perspetiva construtivista 

(duração entre os 48 e os 74 minutos). Houve também uma 

análise de dados com transcrição da entrevista Verbatim. 
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Objetivos e 

Estratégias 

Melhorar o desempenho na escola com a ajuda do desporto, 

através das competências que o desporto promove. Sabendo que, 

a federação nacional de escolas secundárias dos estados unidos 

tem a missão do desporto escolar ser uma experiência de 

enriquecimento pessoal, ajudando os jovens a desenvolver o 

respeito, a integridade, a liderança, e as competências de vida 

importantes para os preparar para o futuro na comunidade em 

geral (NFHS, 2017). Esperando e tendo a expectativa que os 

treinadores/pais promovam nos jovens a participação no 

desporto.  

Conclusões 

Importância do desporto para o desenvolvimento positivo nos 

jovens e para um melhor desempenho na escola, como objetivo 

primordial. No entanto, ainda que possível terá de ser bem 

examinada a transferência das competências, pois há sempre 

uma ou outra limitação e sabemos que essas competências 

apreendidas são importantes noutros domínios de vida. Alguns 

treinadores afirmam que a transferência ocorre sem esforços 

intencionas e alguns jovens não desenvolvem um pensamento 

consciente sobre as aplicações das competências de vida, sendo 

a transferência dessas competências vista como um processo que 

pode levar o seu tempo - mais na idade adulta (Bean & Forneris, 

2016; Trottier & Robitaille, 2014; Camiré, Trudel & Forneris, 2012 

cit por Scott Pierce, Karl Erickson & Radu Dinu, 2018). Outros 

estudos indicam que a transferência muitas vezes não ocorre, 

sendo difícil de aceder (Perkins & Salomon, 1992 cit por Scott 

Pierce, Karl Erickson & Radu Dinu, 2018) Holt et al., 2017 cit por 

Scott Pierce, Karl Erickson & Radu Dinu, 2018 afirma que o 

contributo dos vários programas de desenvolvimento tem dado 

resultados positivos e sendo categorizados como benefícios 

pessoais (ex. capacidade de resolver problemas), sociais (ex. 

capacidades de comunicação) e físicos (capacidade motoras 

fundamentais). Em alguns programas de desenvolvimento 

positivos Armour & Sandford, 2018 cit por Scott Pierce, Karl 

Erickson & Radu Dinu, 2018 verificaram que alguns participantes 

não transferiam as competências para outros contextos, pois não 

existia uma oportunidade de acompanhamento dessa 

transferência, sendo essa uma limitação.  
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Allen, Rhind, and Koshy (2015) cit por Scott Pierce, Karl Erickson 

& Radu Dinu, 2018 afirmam que existem facilitadores e barreiras 

na transferência das competências de vida através do desporto. 

Como facilitadores temos o exemplo do orgulho das realizações e 

suporte dos pares e como barreiras temos o baixo envolvimento 

dos estudantes na escola e aulas aborrecidas. Pierce et al. (2017) 

cit por Scott Pierce, Karl Erickson & Radu Dinu, (2018) trouxe uma 

nova abordagem para se perceber o processo de transferência 

das competências de vida através do desporto para outros 

domínios de vida. Usou uma aproximação ao modelo sócio 

ecológico, enfatizando as características individuais dos atletas 

(estes têm já alguma experiência desportiva, trazendo motivações 

e um suporte familiar); as características do desporto/contexto de 

aprendizagem (neste caso os  alunos experienciam a inerente 

procura experiencia mediada pelas características do modelo 

implementado, pela filosofia dos treinadores e pelas abordagens 

pessoais e pedagógicas que influenciam a aprendizagem das 

competências de vida) e por último o contexto da transferência (é 

influenciado pelo estabelecimento de fatores contextuais e 

associado a um contexto específico de um processo psicológico). 

Estes fatores contextuais assemelhados a um contexto desportivo 

incluem a oportunidade de usar as competências para promoção 

da transferência (exemplo da autonomia, competência, 

relacionamento, auto-confiança, nível de envolvimento, 

consciência da transferência, perceção da pertinência da 

aprendizagem, perceção de suporte para a transferência, 

perceção da semelhança do contexto da transferência). “No 

entanto para obter uma mais completa visão da transferência das 

competências de vida no desporto escolar existe a necessidade 

de examinar as relações através dos contextos, das 

oportunidades de aplicar as capacidades fora do desporto e 

através da integração do desporto e da escola” (Camiré, 2014; 

Pierce et al., 2017 cit por Scott Pierce, Karl Erickson & Radu Dinu, 

(2018)). Um dos participantes enfatizou a importância da auto-

confiança, nas situações reais da sua vida, outro participante acha 

que só com maturidade se podem transferir as competências de 

vida, sendo que os pais têm um papel importante no 

desenvolvimento holístico dos jovens, para que as características 
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atléticas não se sobreponham às competências de vida. Tudo é 

importante, por exemplo enfatizando a importância do respeito e 

da disciplina, quer na escola, quer no desporto e por quanto mais 

experiências passarem os jovens mais competências poderão 

transferir para a vida. Assim como a existência de uma boa 

relação entre pais-filhos, treinadores-atletas e uma oportunidade 

para a transferência de competências.    

 

Artigo de Michael A. Hemphill, Thomas J. Templin e Paul M. Wright (2015) 

Título do Artigo 

“Implementation and outcomes of a responsibility-based 

continuing professional development protocol in physical 

education” 

Programa/Grupo 

Alvo 

Este programa decorreu na Southside Mídea School (numa 

pequena cidade do centro-oeste da América). Os alunos que o 

professor tinha à sua disposição para intervir frequentavam os 5º 

e 6º ano de escolaridade (10-12 anos), da escola Langston School 

Corporation e existia uma diversidade étnica. 

 

Metodologia 

Utilização do instrumento de observação (The Tare), 

possibilitando e evidenciando as potencialidades, que os alunos 

podem adquirir com um programa de responsabilidade pessoal e 

social. Percebendo desse modo como os alunos conseguiam 

adquirir todas as competências de vida para fora da escola e 

como as mesmas poderiam ser facilitadas.  O The Tare foi 

composto por três partes: 1- tempo do uso da amostragem 

metodológica, ensinando 9 estratégias (modelagem do respeito, 

estabelecimento das expectativas, oportunidades para o sucesso, 

promoção da interação social, atribuição de tarefas, liderança, dar 

voz e escolha, avaliação e transferência); 2- avaliação holística 

das temáticas do modelo do ensino da responsabilidade pessoal 

e social (integração, transferência, empoderamento e relação 

professor-aluno) e 3- providencia uma avaliação holística da 

responsabilidade do estudante nas categorias do autocontrolo, 

participação, esforço e cuidar. Há também uma reflexão entre 

todos e um encontro treino, para que todos os participantes 

percebam todo o processo. Para além de entrevistas 

semiestruturadas aos professores no fim do processo/protocolo 

de aprendizagem (CPD – Continuing Professional Development) 

de uma observação não participante por parte do responsável da 
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pesquisa às aulas (2 vezes por semana, num período de 4 meses) 

e de uma observação de 10 aulas gravadas de educação física. A 

análise dos dados foi qualitativa e quantitativa.   

 

Objetivos e 

Estratégias 

Há um objetivo de possibilitar um novo conhecimento/experiência 

sobre o programa de responsabilidade pessoal e social em 3 

professores de educação física e percebendo assim que impacto 

terá no desenvolvimento académico e pessoal dos seus alunos.  

Aprendizagens mútuas e sempre em contínuas aprendizagens, 

mesmo com as suas vastas experiências de vários anos.  

Conclusões 

Os ganhos ao nível da responsabilidade pessoal e social só 

trazem benefícios e mudanças na vida diária. Percebendo desse 

modo, que o podem transferir para a sua vida pessoal. Há um 

espaço/tempo para dialogar sobre o assunto. Os professores 

tornam-se mais conscientes sobre os seus métodos de ensino e 

os alunos tornam-se mais confiantes, havendo uma ajuda entre 

todos. Percebendo assim, que com respeito tudo se torna mais 

fácil. Um dos professores afirma que o programa o ajudou a ficar 

mais consciente e focado, outro afirma que o ajudou a voltar atrás 

e as rever as situações e o outro afirma que gostou do programa, 

porque o fez escrever sobre o que via e o que pensava sobre o 

que viu, por exemplo. Este programa aumentou a consciência, 

promoveu um positivo impacto nos estudantes e uma 

aproximação instrucional integrada. Para além de ter dado voz e 

capacidade de dizer só o que é expectável, criando expectativas 

claras nas aulas e aos alunos. Sabem o que estão a fazer, não 

havendo tanto stress, trabalhando o autocontrolo. Conseguem 

também ajudar os alunos a comunicar, a serem colaboradores e 

a aprenderem a liderar pelo exemplo. Um exemplo de uma 

estratégia de promoção de valores para a vida utilizada sempre 

no final da aula por uma professora é dizer aos alunos: “sê 

respeitador, sê responsável, sê positivo” e quando existe algum 

conflito a professora relembra os valores, existindo um bom 

resultado no final. Há sempre um discurso positivo com os alunos, 

mesmo quando algo de errado acontece e este é um trabalho que 

anda junto seja com que trabalho for. Trabalho do 

desenvolvimento pessoal e trabalho profissional lado a lado.  
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Artigo de Corliss N Bean, Tanya Forneris and Tanya Halsall (2014) 

Título do Artigo 
“Girls just wanna have fun: A process evaluation of a female youth-

driven physical activity-based life skills program” 

 

Programa/Grupo 

Alvo 

O programa Girls Just Wanna Have Fun foi baseado no programa 

de Hellison´s TPSR com incorporação do programa SUPER 

(Danish et al. 2004). Decorreu à vez num dos dois clubes para 

rapazes e raparigas, da zona leste de Ontário entre setembro de 

2011 a maio de 2012 (75 minutos/1 vez por semana, tendo 

sempre transporte gratuito). As 10 jovens em estudo tinham uma 

idade entre 11 e os 14 anos. Já a equipa que liderava o programa 

tinha 5 elementos (dois dos membros já tinham participado neste 

programa como alunas e outras duas eram estudantes de uma 

universidade local). A idade variava entre os 21 e os 46 anos. 

 

Metodologia 

Sessões de intervenção. Cada sessão tinha a seguinte estrutura: 

Tempo relacional (5 a 10 minutos para reforçar as relações); 

Conversa conscienciosa (sobre o ensino das competências de 

vida - 5 níveis de responsabilidade e entre outros, como 

estabelecimento de objetivos e conversa interior); Prática 

física/modalidade à escolha (há interligação da competência a 

desenvolver em cada sessão) e Discussão final em grupo (há 

autoavaliação e discute-se os progressos e desafios). Para além 

disso, decorreram 15 entrevistas semi-estruturadas uma semana 

após a conclusão do programa, com transcrição Verbatim para 

recolha da informação. 

Objetivos e 

Estratégias 

Este programa quis providenciar às jovens femininas 

oportunidades de serem fisicamente ativas; quis possibilitar o 

desenvolvimento das competências de vida e permitir dar voz aos 

jovens. Isto, através de diferentes atividades físicas/desportos 

específicos para cada competência (ex. Relaxe e Foco - Yoga; 

Liderança - Jogos Cooperativos; Respeito -Kickboxing).  

Conclusões 

Houve sucesso e crescimento pessoal de parte a parte (equipa do 

estudo e jovens). Mais uma vez, o desporto como forma de 

desenvolvimento positivo, tendo existido um aumento da 

autoestima e uma positiva imagem do corpo das jovens 

participantes, para além de uma maior motivação pela prática 

desportiva. Os participantes tinham voz nas atividades a realizar 

e existia uma conexão entre todos, com a realização da atividade 

“rosa e espinhos”, que no início era utilizado um quebra gelo. Os 
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resultados mostram que os participantes estavam fidelizados com 

o processo e que a possibilidade de escolha das atividades a 

realizar em primeiro lugar as satisfazia e as motivava para as 

restantes atividades. Para além disso, a atividade das “rosas e 

espinhos” permitia aos participantes oportunidades para a 

liderança, tempo relacional com os outros participantes e líderes 

ainda envolvência dos jovens em diferentes tipos de atividade 

física. Há possibilidade de uma consciencialização e de partilha 

dos bons e dos maus momentos com todos os participantes, 

possibilitando uma maior confiança para falar em público. Todos 

partilham e ouvem os problemas dos outros, sentindo-se 

confortáveis e alegres com essa possibilidade, pois ambos se 

podem ajudar uns aos outros, caso haja algum problema. Já as 

tarefas de planeamento de algumas atividades, possibilitou nos 

participantes um aumento da sua maturidade e da sua liderança 

perante os obstáculos. 

Existiram também algumas dificuldades e desafios, pois muitos 

participantes queixaram-se que o espaço onde se desenvolviam 

as competências de vida deveria ser maior e mais isolado, para 

que não existissem distrações e para além disso, achavam que 

as atividades deveriam ser menos parecidas com o trabalho de 

escola, para os motivar mais. O modelo do desenvolvimento da 

responsabilidade pessoal e social foi uma grande mais valia para 

todas estas questões/problemáticas acima referidas, ajudando os 

jovens no seu desenvolvimento pessoal.  

 

Artigo de Paul M, Wright e Mark W. Craig (2011) 

Título do Artigo 
“Tool for assessing responsibility-based education (TARE): 

Instrument development, content validity, and inter-rater reliability” 

 

Programa/Grupo 

Alvo 

A ferramenta de avaliação da responsabilidade baseada na 

educação (Tare) foca-se no comportamento do estudante ou do 

treinador nas aulas de educação física e inclui sistemas de 

observação de jogos e atividades de lazer nos jovens (SOPLAY; 

McKenzie, Marshall, Sallis, & Conway, 2000) e sistemas de 

observação de jogos e recreação na comunidade (SOPARC; 

McKenzie, Cohen, Sehgal, Williamson, & Golinelli, 2006). 

Decorreu em 4 turmas de educação física do ensino primário 

(existiam 25 a 35 alunos em cada aula observada). 
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Metodologia 

Observação de pares, com recurso a imagens de vídeo e no fim 

eram revistas pelos especialistas. Prestam atenção às estratégias 

no ensino da educação física num período de 5 minutos. 

Objetivos e 

Estratégias 

Há falta de instrumentação para estudar a implementação no 

ensino de estratégias de responsabilidade. Como tal, surgiu a 

ferramenta de avaliação da responsabilidade baseada na 

educação (TARE). Ensino da responsabilidade pessoal e social, 

com observações pormenorizadas, através das aulas de 

educação física, utilizando os 5 níveis do TPSR. 

Conclusões 

Uma ferramenta para um melhor entendimento da transferência 

da responsabilidade social, através das aulas de educação física. 

Muitos estudos afirmam que a utilização do TPSR é fundamental 

para envolver os estudantes e por exemplo para promover a 

responsabilidade e compromisso. Para além disso, outros estudos 

afirmam que a discussão e a reflexão com os tutores/professores 

pode ser um fator importante para a compreensão de como obter 

todas as competências de vida através do desporto. 

 

Artigo de Meredith A. Whitley, E Missy Wright e Daniel Gould (2016) 

Título do Artigo 
“Coaches’ perspectives on teaching life skills to underserved 

South African children and youth” 

Programa/Grupo 

Alvo 

Programa para avaliar as competências de vida ensinadas pelos 

professores de desporto que trabalham com crianças e jovens 

(entre os 5 e os 18 anos) das áreas carentes de África do Sul (ex. 

défices a nível económico, cultural e linguístico). Participaram 19 

professores, com um mínimo de 18 anos de idade e com 

capacidade de falar e compreender inglês, tendo uma experiência 

em diversas modalidades (incluindo por exemplo, netball, soccer, 

rugby, atletismo e cricket). Estes professores teriam de ter pelo 

menos 2 anos de experiência com crianças e ou jovens 

carenciados com idades entre os 5 e os 18 anos. 

Metodologia 

Após os professores terem recebido um despacho ético das 

universidades dos Estados Unidos e da África do Sul passaram 

por 5 semiestruturados focos grupo de discussão sobre as 

competências ensinadas (ex. autorregulação; trabalho ético; 

controlo emocional; consumo de substâncias e prevenção de 

doenças) e sobre as estratégias utilizadas no ensino das mesmas. 

Este estudo foi enquadrado numa ontologia construtivista, 
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prolongando-se por uma epistemologia interpretativista. Foi 

realizada também uma análise de dados pormenorizada, com 

transcrição Verbatim.  

Objetivos e 

Estratégias 

Na discussão (focos grupos) realizaram-se uns questionários, 

onde se quereria saber que competências de vida são 

desenvolvidas e como as desenvolvem/que estratégias utilizam. 

Conclusões 

Com a ajuda dos “focos grupo” e de todas as aprendizagens foram 

desenvolvidas todas competências nos jovens, sendo que com a 

ajuda das aulas de educação física/prática desportiva tudo se 

tornou mais fácil. Houve transferência das competências para a 

vida diária das crianças. Este estudo apresentou duas dimensões 

gerais: competências de vida ensinadas e estratégias para o 

ensino das competências de vida. As competências de vida 

ensinadas pelos professores nos 5 focos grupo foram: 

Autorregulação - ferramenta importante e apreendida através do 

desporto para o estabelecimento de metas na vida diária dos 

jovens, para além de ser também importante para que tenham a 

sua própria motivação e determinação nas tarefas, não estando à 

espera dos outros para que as coisas aconteçam; Trabalho Ético 

– neste caso os participantes perceberam a importância do 

trabalho árduo, para que depois adquiram um trabalho ético, isto 

é, só com trabalho se alcança o sucesso em todas as tarefas da 

vida e nada vem livremente – é o que se deve dizer às crianças;  

Interação Social – importância do saber falar e saber saudar – 

comunicação no meio desportivo ou fora do mesmo;  Controlo 

Emocional – saber por exemplo, lidar com erros e perdas, sendo 

que muitos dos professores ensinam que a vitória não é tudo e 

saber lidar com a ira; 

 

Uso de substâncias e prevenção de doenças – os professores 

mostram aos participantes as potenciais repercussões que o uso 

de substâncias pode provocar e com o desenvolvimento de 

competências apropriadas a esta temática facilmente perceberão 

que este não será o melhor caminho e até para não enfrentarem 

qualquer tipo de doença proveniente da falta de consciência que 

este caminho provoca (ex. da doença de HIV/AIDS). 

Já as estratégias de ensino das competências de vida foram: 

Envolver os atletas numa discussão em grupo – discussão sobre 

desporto, sobre a vida deles e sobre outros aspetos, para além de 
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ser um espaço livre e sem constrangimentos – ajuda a 

desenvolver as competências de vida e a resolver muitos 

problemas; Modelo de competências de vida – Modelar as 

competências de vida que os próprios professores querem que 

eles aprendam no campo ou na sua vida – importância do modelo 

para os atletas/participantes, facilitando a gestão dos problemas; 

Ser intencional e seletivo – é importante a intencionalidade no 

ensino das competências de vida, para que sejam mais efetivas; 

Providenciar os atletas com oportunidades – permite assim, que 

os atletas estejam envolvidos no seu próprio desenvolvimento (ex. 

conferências, voluntariado); Encorajar os atletas a explorar o seu 

ego e a criar estratégias -  os treinadores encorajam os atletas a 

explorar as suas próprias vidas e identidades – possibilidade de 

explorar a vida futura e os seus sonhos, percebendo assim o que 

gostariam de alcançar ou modificar; 

 

Artigo de Kelsey Kendellen e Martin Camiré (2019) 

Título do Artigo “Applying in life the skills learned in sport: A grounded theory” 

Programa/Grupo 

Alvo 

No programa de aplicação no dia-a-dia de competências de vida 

aprendidas através do desporto houve um recrutamento de atletas 

em universidades de investigação. Os atletas recrutados teriam 

apenas de responder ao email da instituição e apenas surgiram 

13 atletas (18 a 24 anos), envolvidos no voleibol, basquetebol, 

futebol e hóquei em gelo.  

Metodologia 

Houve uma metodologia centrada/baseada na teoria (grounded 

theory), com recurso a entrevistas semi-estruturadas e a outras 

fontes para melhor recolha da informação. Possibilitando também 

um aprofundamento e consciencialização por parte dos atletas em 

como podem as competências ser transferidas para a vida. 

Existiram 6 fases de recolha de dados, sendo que foi utilizado o 

programa NVivo. A fase 1 teria como função perceber a 

experiência que os atletas teriam no desporto, assim como as 

competências de vida que eles aprenderam dessa experiência de 

vida – através de uma entrevista, que depois seria compilada 

numa história de participação desportiva de cada atleta. Na fase 

2 os participantes da fase 1 foram novamente amostras e foi 

solicitado um mapa gráfico ao longo do tempo, das perceções das 



XXVII 
 

experiências de aprendizagem de competências de vida no 

desporto. Na fase 3 existiu uma segunda entrevista com cada 

atleta, onde se discutia a aplicação das competências ao desporto 

na linha do tempo. Na fase 4 os atletas foram envolvidos numa 

experiência de jornalismo por um período de 3 meses para 

documentar o seu contínuo de experiências onde aplicavam as 

competências em toda sua vida aprendidas através do desporto. 

Na fase 5 cada atleta foi abordado para nomear um a três agentes 

sociais que achem ser bons ouvintes, para poderem contar os 

seus comportamentos (sobre as aplicações das competências de 

vida). Escolheram como agentes sociais, por exemplo, colegas de 

turma, amigos, supervisor de trabalho e entre outros. Por último, 

a fase 6 focou-se nas recolhas de informação das entrevistas que 

os atletas realizaram aos agentes sociais escolhidos.  

Objetivos e 

Estratégias 

O propósito deste estudo seria avaliar como os atletas aplicam na 

vida as competências de vida apreendidas através do desporto, 

sendo que teriam de passar e consciencializar-se das três 

seguintes fases: 1) competências de vida aprendidas no desporto; 

2) transferência das competências de vida e 3) aplicação das 

competências de vida em pelo menos um domínio. Tendo existido 

um questionário  

Conclusões 

Mais uma vez é notória a importância do desporto como forma de 

transferir competências de vida para a vida dos atletas e jovens. 

Sendo que, o atleta está sempre no centro do processo de 

transferência. Com as qualidades pessoais dos 

treinadores/instrutores, assim como com o apoio dos pares é 

possível segundo os autores que adultos em qualquer estágio da 

sua vida possam ser os próprios impulsionadores da sua própria 

aprendizagem e da transferência das competências de vida 

aprendidas através do desporto. Alguns dos relatos mostram que 

os atletas aprenderam competências intra e interpessoais, como 

controlo emocional e trabalho em equipa, por exemplo. Houve 

uma construção pessoal e os atletas tinham sempre a iniciativa de 

aplicar as competências aprendidas no desporto na sua própria 

vida, sempre que fosse favorável. Temos o exemplo de um atleta 

que com as aprendizagens sobre como comunicar, conseguiu 

aplicar no seu dia-a-dia, tendo ajudado um amigo numa tarefa 

onde a comunicação era importante. Sentiu-se útil e realizado ao 
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poder ajudar o amigo numa competência que dominava, após as 

aprendizagens através do desporto. Outro exemplo é o atleta que 

consegue aplicar as noções de liderança no seu próprio trabalho 

e ajudando a sua empresa. Existindo ainda um exemplo de como 

a regulação emocional aprendida através do desporto e o trabalho 

em equipa pôde ser útil em situações onde a frustração 

permanecia. Para além da disciplina e da perseverança nas 

rotinas diárias, fundamentais para uma vida com maior 

tranquilidade. 

 

Artigo de Nicholas L. Holt, Kacey C. Neely, Linda G. Slater, Martin Camiré, 

Jean Côté, Jessica Fraser-Thomas, Dany Macdonald, Leisha Strachan e 

Katherine A. Tamminen (2017) 

Título do Artigo 
“A grounded theory of positive youth development through sport 

based on results from a qualitative meta-study” 

Programa/Grupo 

Alvo 

Modelo qualitativo de desenvolvimento positivo nos jovens, 

através do desporto. 

Metodologia 

Houve uma meta-análise e existiram também várias entrevistas 

semi-estruturadas, não tendo sido possível contabilizar o número 

total de participantes nos estudos. Foram analisados 63 artigos e 

65 estudos qualitativos e estes foram divididos por temáticas (ex. 

relação entre pares; envolvimento parental, transferência para a 

vida, programas de competências de vida, domínios sociais e 

físicos e entre outros). 

Objetivos e 

Estratégias 

Foram analisados, revistos e sintetizados os resultados de 

diversos estudos qualitativos. Sendo que, o propósito seria criar 

um modelo do desenvolvimento nos jovens baseado através do 

desporto e existente na literatura qualitativa. Para assim, se 

encontrar o melhor método de desenvolvimento do 

aluno/atleta/jovem e existindo a necessidade de uma 

aproximação às características contextuais do desporto jovem.  

Conclusões 

Da compilação de todos os estudos, concluiu-se mais uma vez 

que o desporto é um veículo de aquisição de competências de 

vida (transferência para a vida). Entre essas competências 

destacam-se algumas de uma pesquisa encontrada e estudada 

pelos autores (Catalano, Berglund, Ryan, Lonczak, & Hawkins, 

2002; National Research Council and Institute of Medicine, 
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[NRCIM], 2002): segurança e promoção de saúde; regras claras 

e consistentes e expetativas; relações de suporte; oportunidades 

para uma significativa pertença e inclusão; normas sociais 

positivas; suporte para a eficácia e autonomia; oportunidades para 

desenvolvimento de capacidades e coordenação junto de família, 

escola e comunidade.  

Em quase todos os estudos encontrados é comentada a 

importância da transferência e destacam alguns programas 

importantes nesta área. Esses programas são por exemplo: 

Modelo do Ensino da Responsabilidade Pessoal e Social (TPSR; 

Hellison); Sports United to Promote Education and Recreation 

(SUPER; Danish, 2002); estudo de Gould and Carson (2008); 

Côté, Turnidge, and Evans (2014) proposed the Personal Assets 

Framework (PAF); (Camiré, 2014; Côté et al., 2014; 

FraserThomas, Côté, & Deakin, 2005; Holt, 2008; Holt & Neely, 

2011; Turnnidge, Côté, & Hancock, 2014; Weiss & Wiese-

Bjornstal, 2009). 

Um dos estudos também identificados foi o de García 

Bengoechea, 2002, no qual afirma que o desporto é um 

microcontexto e que poderá ser influenciado por macrocontextos. 

Perante isso, os autores desta meta-análise afirmam que não só 

os fatores demográficos deverão ser tidos em conta, pois outros 

como a disposição e o tratamento são também importantes. 

Afirmando também que uma relação empática entre os pares e 

um bom envolvimento dos pais promove um clima de 

desenvolvimento positivo nos jovens. Os resultados de um bom 

desenvolvimento positivo nos jovens, permite uma contribuição na 

comunidade (transferência) e o desenvolvimento de atividades de 

desenvolvimento de competências.  

 

Artigo de Fernando Santos, Martin Camiré, Dany J. MacDonald, Henrique 

Campos, Manuel Conceição e Patrícia Silva (2017) 

Título do Artigo 
“Youth sport coaches’ perspective on positive youth development 

and its worth in mainstream coach education courses” 

 

Programa/Grupo 

Alvo 

Estudo para avaliar a perspetiva de 12 Treinadores Portugueses 

de Hóquei em Campo (uma treinadora e 11 treinadores), face ao 

desenvolvimento positivo nos jovens e a sua vasta importância 
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nos cursos de treinadores. Os treinadores teriam de treinar atletas 

entre os 4 e os 18 anos.   

Metodologia 

Foram realizadas entrevistas em locais privados (43 a 77 

minutos), para perceber como os treinadores promovem o 

desenvolvimento positivo nos jovens. Existiu também uma 

entrevista piloto e sempre com transcrição Verbatim, analisando 

com o NVivo10, para uma melhor recolha de dados. As 

entrevistas foram divididas em duas partes: a primeira mais ligada 

aso dados pessoais e profissionais, já a segunda mais ligada à 

filosofia de treino, à pedagogia e às competências de treinador. 

Objetivos e 

Estratégias 

Avaliar a perspetiva de 12 treinadores portugueses de hóquei em 

campo, face ao desenvolvimento positivo nos jovens e sua 

importância nos cursos de treinadores. 

Conclusões 

Os estudos indicam que os treinadores valorizam para além de 

todas as questões físicas e psicológicas nos seus treinos a 

temática do Desenvolvimento Positivo, mas existem lacunas nos 

cursos de treinadores. Segundo diversos estudos existem 

inconsistências entre as expectativas dos treinadores e as 

aplicações na prática do DPJ.  Há um dos treinadores que acima 

de tudo tenta sempre promover a felicidade e o espírito da 

brincadeira nos treinos das crianças. Outro tenta reaproximar as 

crianças e jovens mais desfavorecidas aos treinos (envolvência 

da comunidade). O objetivo de todos é quase sempre o 

desenvolvimento da pessoa, da criança. Sendo que segundo 

diversos autores um curso de educação para treinadores, 

permitiria que os mesmos obtivessem mais competências neste 

âmbito e tentassem desenvolver um clima relacional positivo e 

divertido entre os alunos – promoção do desenvolvimento 

positivo. Para além, de servir para os treinadores se 

consciencializarem e refletirem criticamente sobre os seus 

princípios filosóficos que guiassem entre a teoria e a prática. 

Nestes cursos existiram módulos de pedagogia e psicologia do 

desporto. Afirmam a importância da utilização de múltiplos 

métodos e da qual se destaca o project score (ferramenta online 

útil para promover nos treinadores, competências que os ajudam 

a lidar e a desenvolver jovens competentes e num clima positivo). 

Trabalhar com adolescentes passa por lhes transmitir alegria, 

respeito e inclusividade. 
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Artigo de Fernando de Sousa Ferreira dos Santos, Martin Camiré e Paulo 

Henrique da Fonte Campos (2018) 

Título do Artigo 
“Youth sport coaches’ role in facilitating positive youth 

development in portuguese field hockey” 

 

Programa/Grupo 

Alvo 

Os participantes no estudo “papel dos treinadores no DPJ” eram 

11 jovens treinadores de hóquei em campo (duas mulheres e 6 

homens), que treinavam atletas entre os 6 e os 18 anos de idade 

(liga nacional e outros campeonatos associados). Dos 11 

treinadores, 8 tinham jogado anteriormente pela seleção nacional. 

Metodologia 

Foram realizadas entrevistas (17 a 25 minutos), tendo sido 

divididas em duas partes. Primeiro sobre os dados demográficos 

e em segundo sobre as perspetivas dos treinadores relativamente 

à temática de desenvolvimento positivo. Transcreveu-se verbatim 

e utilizou-se o software NVivo 10. 

Objetivos e 

Estratégias 

O objetivo do estudo seria avaliar a perspetiva e o papel dos 

treinadores de jovens como facilitadores do desenvolvimento 

positivo nos jovens. 

Conclusões 

Pelas últimas pesquisas pode-se afirmar que se os treinadores 

promoverem o desenvolvimento positivo conseguirão ajudar os 

jovens a alcançar uma idade adulta com as necessárias 

competências para lidar face aos desafios sociais. Os treinadores 

percecionam que a temática do desenvolvimento positivo é de 

uma enorme mais valia. Todos os treinadores afirmam que o 

hóquei em campo pode ser um veículo para o ensino de 

competências de vida (respeito, trabalho em equipa, entre outros), 

criando-se uma união familiar dentro dos treinos. No entanto, 

todos têm dificuldade em arranjar maneiras de trabalhar todas 

essas competências nos seus treinos. Com o auxílio do Programa 

da Federação Portuguesa de Hóquei sobre o Desenvolvimento 

Positivo nos Jovens, os treinadores podem aumentar os seus 

conhecimentos nesta área e aplicar todas as estratégias de 

desenvolvimento positivo de uma forma adequada e com auxílio. 

 

Artigo de Okseon Lee e Tom Martinek (2009) 

Título do Artigo 
“Navigating two cultures: An investigation of cultures of a 

responsibility-based physical activity program and school” 
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Programa/Grupo 

Alvo 

Project Effort - uma investigação da cultura da responsabilidade 

baseada num programa de atividade física (após as aulas da 

escola). Participaram 5 crianças da primária (da “Hope Academy” 

- pseudónimo), predominantemente afro-americanos), que tinham 

pelo menos um semestre de participação no estudo. Este estudo 

decorre na universidade Southeastern U.S.  

Metodologia 

Existiram recolhas de dados, entrevistas com questões para 

descrever o programa a um amigo imaginário e com questões 

sobre os valores e normas do programa percecionadas pelas 

crianças (45 a 60 minutos), para além de observações descritivas. 

Objetivos e 

Estratégias 

Existiu mentoria para todas as crianças, sempre com o foco na 

transferência dos valores e competências para a vida (o respeito 

e a responsabilidade eram os valores centrais). As crianças todas 

as manhãs recitavam a seguinte diretiva: “Encoraja os outros; 

aceita as diferenças; ouve para aprender; aprende a ouvir; espera 

por resultados positivos; ambiciona a excelência.” O estudo quis 

propiciar a oportunidade de aprendizagens a crianças 

desfavorecidas. 

Conclusões 

Há distinta incongruência entre as perceções dos participantes do 

programa depois da escola e da escola propriamente dita. Todos 

os participantes afirmam que se houvesse inclusão de atividades 

musicais e de arte, não voltariam ao programa. Gostam deste 

programa, pois praticam vários desportos, como ténis e 

basquetebol. Dizem também que convivem com pessoas novas e 

divertem-se imenso, como tal este programa é fundamental, 

sendo que as competências são transferidas para outros 

contextos. Existe uma boa relação entre participantes e 

professores, sentindo-se em casa (ambiente familiar).     

 

Artigo de Martin Camiré, Pierre Trudel e Tanya Forneris (2012) 

Título do Artigo 
“Coaching and transferring life skills: Philosophies and strategies 

used by model high school coaches” 

Programa/Grupo 

Alvo 

Participaram no estudo do ensino de competências de vida para 

diversos contextos 25 pessoas (9 treinadores e 16 estudantes) 

foram recrutados de diferentes escolas secundários (públicas, 

privadas e vocacionais), da província de Quebec e Ontário 

(Canada), pela relativa proximidade. Existem várias diferenças no 

ensino entre as duas províncias e uma delas é entrada no ensino 
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secundário, a época desportiva e a língua. Uma permite que os 

alunos entrem no sexto ano (Quebec) e outras só no oitavo ano 

(Ontario). Relativamente à época desportiva uma tem uma 

duração de 8 meses (Quebec) e outra de 2 a 3 meses (Ontario). 

Por último, os alunos de Quebec falam em francês (primeira 

língua) e os de Ontário em Inglês (primeira língua). 

Atletas/estudantes e professores estiveram envolvidos em 

diversos desportos (basquetebol, voleibol, soccer, Wrestling e 

hóquei em gelo). 

Metodologia 
Existiram entrevistas transcritas verbatim e utilizando o software 

NVivo 8 para uma melhor recolha de dados.  

Objetivos e 

Estratégias 

Os objetivos deste estudo passavam pela promoção de valores 

éticos, como o respeito e o ser modelo/exemplo para os outros. 

Os treinadores teriam de ter um papel de desenvolvimento do 

desporto para um clima saudável e ajustado a todos (desporto 

com suporte). Houve também uma avaliação do ensino das 

competências de vida para os diversos contextos através do 

modelo de Gould & Carson´s (2008).  

Conclusões 

Concluindo há uma promoção do desenvolvimento positivo nos 

jovens através do desporto e uma consciencialização de todas as 

suas ações, de forma que conseguem modificar os seus erros. 

Transformam-se e tornam-se muitas vezes melhores pessoas e 

mais confiantes (ultrapassam barreiras – exemplo timidez). O 

trabalho traz frutos e aspetos positivos na vida de cada um – 

transferência para a vida. 

 

Artigo de Anthony Meléndez e Thomas Martinek (2015) 

Título do Artigo 
“Life after project effort: Applying values acquired in a 

responsibility-based physical activity program” 

Programa/Grupo 

Alvo 

A vida depois do “project effort” – aplicação dos valores adquiridos 

num programa de atividade física baseado na responsabilidade.  

Metodologia 

Realizou-se um estudo múltiplo para uma melhor recolha de 

informações. Para além disso, foram realizadas entrevistas semi-

estruturadas de uma hora, de modo a se perceber as perceções 

dos participantes face à sua experiência de vida após a 

participação no projeto e para se perceber que valores foram 

apreendidos até ao momento. As mesmas foram realizadas numa 
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sala da Universidade do Norte Carolina, Greensboro e o primeiro 

foco foram os dados demográficos e logo de seguida a entrevista 

em si. Sendo que uma primeira entrevista serviria para perceber 

a importância que os valores do TPSR tinham para o participante 

e a segunda entrevista teria como objetivo entender de que modo 

as competências apreendidas eram aplicadas na vida diária dos 

mesmos (transferência). 

Tudo foi gravado e depois transcrito verbatim pelo investigador. 

Estiverem presentes 5 participantes (2 masculinos e 3 femininos) 

no estudo e os mesmos tinham mais de 18 anos e pelo menos 3 

anos de formação neste projeto. 

Objetivos e 

Estratégias 

Viver com valores, ajudando os outros fora do ginásio e tornando-

se adultos competentes. Foi o propósito do “project effort”. Quis 

perceber-se que valores foram apreendidos pelos participantes e 

se esses valores os guiam durante as suas ações diárias, para 

além de ajudarem os participantes a se centrarem na escola e se 

tornarem saudáveis. (Martinek, 2003, 2015). Este projeto 

encontra-se na área desfavorecida do Sudoeste de Greensboro, 

North California e primeiro centrou-se nos vários níveis do modelo 

da responsabilidade, depois no compromisso dos participantes no 

programa e por fim na habilidade de liderança. Sendo que, este 

projeto tem três componentes: os clubes desportivos (foco no 

ensino do ganho de mais responsabilidades entre eles e entre os 

outros); a mentoria (criada para que os participantes possam 

transferir as competências apreendidas no desporto para outros 

domínios) e o corpo de jovens líderes (criação de oportunidades 

de liderança aos jovens estudantes do ensino secundário e médio, 

para assim, servirem crianças entre os 8 e os 12 anos). 

Conclusões 

Os resultados mostraram que os valores: respeito (o mais 

importante dos valores para os participantes, pois só assim se 

vive em respeito mútuo), esforço (para um dos participantes sem 

esforço não existe nada e sem esforço e dedicação não se 

alcançam os objetivos), auto-direção (para um dos participantes 

saber decidir sozinho é fundamental, ajudando-o a ser o seu 

próprio motivador e o seu próprio líder – controlo da situação), 

ajudar os outros ( segundo um dos participantes é importante para 

criar ligações de confiança com os pares) e ser reflexivo eram 

importantes para a vida dos estudantes/participantes no estudo. 
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Para além disso, seria importante a transferência (levar as 

competências para fora do ginásio). Foi também explicitado que 

existe um novo aparecimento de programas para trabalhar com 

crianças desamparadas, sendo que o campo do desenvolvimento 

de jovens tem surgido para lidar com as situações de crianças 

desamparadas (Martinek, 2009, 2015 e outros autores). Segundo 

os mesmos autores o desporto tem sido usado como veículo para 

esse desenvolvimento. 

O Project Effort em conjunto com o TPSR de Hellison teve 

bastante impacto na vida dos participantes, mostrando a 

importância desses valores no dia-a-dia de cada um, no entanto 

não foi assim para todos os participantes.  

A importância destes programas poderá ajudar no 

desenvolvimento do TPSR e com o auxílio do “Triangle Model of 

Responsibility” (TMR) (Schlenker, Britt, Pennington, Murphy, & 

Doherty, 1994), sendo por isso, necessário conhecer os valores 

do TPSR e apoiar novos projetos idênticos. 

 

Artigo de Laura A. Hayden, Meredith A. Whitley, Amy L. Cook, Alise Dumais, 

Meghan Silva e Alexandra Scherer (2015) 

Título do Artigo 
“An exploration of life skill development through sport in three 

international high schools” 

Programa/Grupo 

Alvo 

Uma descoberta das competências de vida desenvolvidas através 

do desporto em 3 escolas secundárias internacionais.  Uma em 

Kuala Lumpur, Malásia, outra na cidade de Panamá e a outra em 

Xi `na, China. Os participantes tinham 18 anos e pelo menos 2 

anos de vivência numa das cidades. 

Metodologia 

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas a 29 estudantes-

atletas (16 raparigas e 13 rapazes – 30 a 60 minutos). Houve uma 

perspetiva construtivista. 

Objetivos e 

Estratégias 

Existiu uma compreensão das múltiplas realidades nas diferentes 

3 escolas. Diferentes ganhos de competências para diferentes 

alunos, sendo que o foco, ajuda a obter o resultado esperado. 

Conclusões 

Os resultados indicaram que o desporto era usado pelos 

participantes como forma social, emocional e própria melhoria 

académica. Para além disso, o desporto desenvolveu a 

capacidade de trabalhar em equipa por parte dos alunos, sendo 

que os mesmos afirmaram que os treinadores usaram 
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determinadas estratégias que facilitaram a transferência para a 

vida. O desporto é associado a diferentes ganhos sociais e 

psicológicos, podendo existir um desenvolvimento moral, 

influenciando atitudes positivas para um cidadão responsável. 

“Não vencemos sozinhos”. Há uma interculturalidade 

importantíssima no ganho de competências.  

 

Artigo de Pedro Gil-Madrona, Amaury Samalot-Rivera e Francis M Kozub 

(2016) 

Título do Artigo 
“Acquisition and transfer of values and social skills through a 

physical education program focused in the affective domain” 

 

Programa/Grupo 

Alvo 

Avaliar a eficiência de um programa de Educação Física em 

alunos do 6º e 8º ano (24 classes no total), com foco no domínio 

da afetividade e com respeito à aquisição e transferência de 

competências sociais e valores (exs: fair play, relações sociais, 

esforço e enriquecimento pessoal, boas maneiras e auto-controlo 

no domínio sócio-afectivo). 

Foram avaliados 274 estudantes de 5 escolas de Albacete 

(Espanha), com idades entre os 11 e os 13 anos (145 rapazes e 

129 raparigas). Tudo decorreu num período de 3 meses antes e 

depois da intervenção. 

Metodologia 

Foram usados 3 questionários – escala de likert (a pais; a 

estudantes e a alunos), para que todos pudessem avaliar os 

comportamentos dos alunos. 

Objetivos e 

Estratégias 

Os alunos foram bem preparados pelos seus professores, pois 

estes foram treinados com a ajuda dos investigadores para 

perceber como se intervêm e recolhem os dados dessa 

intervenção. Tudo decorreu através de um treino semanal 15 dias 

antes do treino inicial existiram vídeos de análise dos 

comportamentos dos alunos. Sendo o objetivo a integração de 

valores e competências estabelecidas através das aulas de 

educação física. 

Conclusões 

Existiram resultados positivos após a intervenção dos 

professores, nos domínios da afetividade (alegria, respeito e 

relação social foram alguns dos ganhos). No entanto, as 

diferenças do pré-teste para o pós-teste não fora muitas. O 

programa terá de ser mais eficaz. Os investigadores acham que é 

importantíssimo a existência de programas para desenvolver 
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apropriadas competências sociais e valores através das aulas de 

Educação Física (Samalot–Rivera, 2013, 2016). Afirmando 

mesmo que existem já muitos programas, temos o exemplo do 

“disruptive behaviors on” (Ennis et al., 1999; Samalot-Rivera, 

2007). Sendo que para um dos investigadores a teoria da 

aprendizagem social de Bandura poderá ser uma grande ajuda 

para o desenvolvimento de apropriados comportamentos sociais 

(Ormrod, 1999 cit por Pedro Gil-Madrona, Amaury Samalot-Rivera 

e Francis M Kozub (2016)). Para além disso, alguns autores 

afirmam que muitas desses comportamentos e competências 

podem ser transferidos para outros contextos. Concluem também 

que quando existe uma intervenção no fomento de competências 

de vida e valores os estudantes aumentam o seu conhecimento 

sobre como reagir positivamente e de uma forma crescente na 

experiência geral das aulas de educação física. 

 

Artigo de Okseon Lee, Mirim Park, Kyunghwan Jang e Yongnam Park (2017) 

Título do Artigo 
“Life lessons after classes: Investigating the influence of an 

afterschool sport program on adolescents’ life skills development” 

Programa/Grupo 

Alvo 

Lições de vida após as aulas – programa de desenvolvimento 

positivo através do desporto com jovens – “Jogar para divertir e 

viver”. Os participantes foram 6 crianças (4 rapazes, 2 raparigas) 

e 2 instrutores. 

Metodologia 

Os participantes estiveram no programa durante 12 semanas em 

duas escolas primárias e foram realizadas entrevistas individuais 

a cada um deles, no início e no fim do programa. Houve um estudo 

qualitativo e todos os nomes evidenciados no estudo são 

pseudónimos, para proteger a identidade dos participantes. 

Objetivos e 

Estratégias 

Este estudo tentou perceber a influência do programa de 

desenvolvimento positivo nas crianças e tentou perceber que 

características do mesmo teriam influência na aquisição de 

competências. Houve uma aplicação do futebol no programa, 

como forma de aprender os diversos valores: (desenvolvimento 

individual dos alunos; desenvolvimento do grupo – saber jogar 

com e para os outros; desenvolvimento de competências dos 

alunos quando competem e desenvolvimento a longo prazo dos 

alunos). Nas sessões de 1 a 3 houve um foco no desenvolvimento 
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das competências individuais (auto-confiança) e nas sessões de 

4 a 6 houve um foco no desenvolvimento das competências de 

grupo (ex. trabalho em equipa). Já numa terceira fase (sessões 7-

9), existiu uma aprendizagem sobre como lidar com a pressão, 

stress e conflitos. Por último (sessões 10-12), os alunos 

aprenderam a estabelecer objetivos a curto e a longo prazo. 

Conclusões 

A análise de dados revelou 4 categorias desenvolvidas de 

competências de vida através do programa: 1) jogar bem e ser 

mais ativo; 2) estar bem conectado e ter melhores competências 

sociais; 3) lidar melhor e tornar-se melhor a resolver problemas; 

4) sonhar bem e tendo razão de ser. Já as características 

referentes ao programa que influenciaram o desenvolvimento das 

competências de vida foram: ter objetivos claros e construir 

consenso entre os intervenientes; estabelecer uma estrutura 

firme, mas também flexível; uso de estratégias por parte dos 

instrutores, para um ensino das competências. Todos melhoraram 

de acordo com os resultados, o que significa que conseguem 

transferir esses ganhos para outras áreas de vida. Por exemplo, 

aprenderam futebol em vez de estarem no computador, o que 

permitiu um aumento das suas competências motoras e 

concomitante prática do futebol com os amigos, respeitando-os e 

ajudando-os (transferência). Alguns alunos afirmam que com 

sonhos conscientes poderão alcançar os seus objetivos. Este 

programa de desenvolvimento positivo através do desporto 

proporcionou isso mesmo (saber definir as metas importantes 

para as suas vidas). Os instrutores referem mesmo que as 

competências adquiridas no programa foram de grande 

pertinência para a vida dos jovens.  

 

Artigo de Corliss Bean e Tanya Forneris (2017) 

Título do Artigo 
“Is life skill development a by-product of sport participation? 

Perceptions of youth sport coaches” 

Programa/Grupo 

Alvo 

Estudo de perceção de 23 (16 homens e 7 mulheres) treinadores 

de jovens face à importância do desenvolvimento das 

competências de vida nos mesmos. São de 5 organizações sem 

fins lucrativos e que servem jovens em risco (10-18 anos), assim 

como organizações desportivas do sudoeste de Ontário, Canada. 

Dos 23 treinadores: 11 ensinaram voleibol, 7 hóquei no gelo e 5 
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“ball hockey”. O programa durou entre 2 a 9 meses e as sessões 

variavam entre uma e quatro vezes por semana. 

Metodologia 

Foram realizadas entrevistas e houve um estudo qualitativo. Duas 

das entrevistas foram realizadas pelo telefone. O objetivo foi 

perceber de que modo o desenvolvimento positivo é importante 

no treino de jovens. 

Objetivos e 

Estratégias 

Treinadores percebem que os alunos podem aprender diversas 

competências de vida através do desporto. Tudo pode ser 

desenvolvido através de qualquer situação dos treinos e existe 

sempre transferência. 

Conclusões 

Os resultados revelam que: a) as competências de vida fazem 

parte da participação no desporto e a transferência aparece; b) se 

as mesmas são abordadas/desenvolvidas à uma intencionalidade 

nesse trabalho; c) há um reconhecimento por parte dos 

treinadores do valor do ensino das competências de vida; d) 

treinadores identificam desafios associados com um uso de uma 

abordagem explícita do ensino das competências de vida. 

Trabalhar em equipa é uma delas. Tudo é transferido para a vida 

real.  

Danish et al., 1993; Gould & Carson, 2008 afirmam que “para uma 

competência ser classificada como competência de vida terá de 

ser transferida através do desporto para outros contextos”. 

Kendellen, Camiré, Bean, Forneris, and Thompson (2016) 

recomendam 4 etapas para incluir as competências de vida numa 

prática regular do ensino do desporto: a) foco no desenvolvimento 

de uma competência por aula; b) introduzir o desenvolvimento de 

determinada competência no início do treino; c) integrar 

estratégias de ensino das competências de vida através das aulas 

e d) discussão sobre as competências de vida e sobre a 

transferência das mesmas para outros contextos, no fim da aula. 

Vários autores afirmam também que a participação de treinadores 

em programas de educação traz vantagens no ensino do 

desenvolvimento positivo nos jovens.  

 

Artigo de Amparo Escartí, Ramon Llopis-Goig e Paul M. Wright (2018) 

Título do Artigo 

“Assessing the implementation fidelity of a school - based teaching 

personal and social responsibility program in physical education 

and other subject areas” 
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Programa/Grupo 

Alvo 

Programa para avaliar a implementação da competência 

lealdade, através do modelo de responsabilidade pessoal e social 

na educação física e noutras áreas. Participaram 7 professores 

voluntários entre os 28 e os 62 anos de idade e 170 estudantes 

entre os 8 e os 12 anos (87 raparigas e 83 rapazes). Sendo que, 

95 dos alunos estudam numa escola pública e 75 estudam numa 

escola privada. Uns no terceiro ano, outros no quarto e o outro no 

quinto. Este projeto decorreu em duas escolas da província de 

Valência (Espanha), onde o nível socioeconómico é médio baixo.   

Metodologia 

Houve uma observação sistemática e a implementação do modelo 

foi avaliada através do instrumento “TARE”. Este instrumento 

tinha três subescalas, uma sobre a observação do ensino das 

estratégias de responsabilidade, outra sobre as temáticas do 

modelo de responsabilidade pessoal e social e outra sobre a 

responsabilidade do estudante. 

Objetivos e 

Estratégias 

Os professores antes de serem recrutados assistiram a uma 

conversa de Amparo e Carmina (25 minutos), nas escolas que 

aderiram à implementação do modelo. Já os critérios de 

participação no estudo foram: 1) aparecer em todas as sessões 

do estudo; 2) completar um mínimo de 80% de um contínuo de 

desenvolvimento profissional e 3) compromisso de implementar o 

modelo da Responsabilidade Pessoal e Social (Hellison) durante 

um ano nas suas aulas. Uma das professoras ensina música. 

Existiram também gravações dos treinos para uma melhor 

implementação do modelo (uma vez por mês), tendo-se utilizado 

o teste T de Levene. 

Conclusões 

Os resultados mostraram uma adesão moderada dos professores 

face ao modelo em estudo de aplicação do ensino da 

responsabilidade, verificando-se pouca transferência de 

competências de vida. No entanto, existiram estratégias eficazes 

por parte dos professores para promover a responsabilidade nos 

alunos. O modelo da Responsabilidade Pessoal e Social pode ser 

importantíssimo para esse fomento da responsabilidade nos 

diversos contextos dentro e fora da escola. 
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Artigo de Fernando Santos, Nuno Corte-Real, Leonor Regueiras, Cláudia Dias 

e António Fonseca (2018) 

Título do Artigo 
“Coaches' perceptions on the role played by football on positive 

development of underserved youth: What reality?” 

Programa/Grupo 

Alvo 

Estudo de perceção dos treinadores acerca do papel do futebol, 

no desenvolvimento positivo de jovens em risco de exclusão 

social. Que realidade? Os participantes exerciam funções em 

clubes desportivos, de comunidades desfavorecidas do norte de 

Portugal (critério de inclusão), sendo que treinavam jovens entre 

os 10 e os 17 anos (futebol de formação, onde 90% dos atletas 

estavam em risco de exclusão social) e tinham em média 8 anos 

de experiência como treinadores de jovens em risco de exclusão 

social. Estavam todos habilitados para o ensino do futebol (tinham 

cursos da Federação e da UEFA).    

Metodologia 

Realizaram-se entrevistas semi-estruturadas a 10 treinadores 

(sexo masculino) e duas entrevistas piloto a dois treinadores que 

se encontravam na mesma situação dos que participaram no 

estudo. Serviu para testar o guião de entrevista e adequar as 

perguntas à natureza do estudo, mas não foi necessária qualquer 

alteração, pois cumpria os requisitos. A primeira parte do guião de 

entrevista relacionava-se com as questões sociodemográficas e 

as restantes partes relacionavam-se com a filosofia de treino dos 

participantes. Utilizou-se o software NVivo 11 e transcreveu-se a 

entrevistas verbatim, para uma melhor recolha dos dados. 

Objetivos e 

Estratégias 

“Este estudo teve como objetivo analisar as componentes da 

filosofia de treino e as estratégias utilizadas pelos treinadores de 

jovens em risco de exclusão social, assim como os desafios 

encontrados por estes agentes no domínio do DPJ”. A estratégia 

de recrutar treinadores da zona norte de Portugal, permitiu uma 

melhor recolha de dados (por impossibilidade dos autores se 

deslocarem a outras zonas e por ser uma zona onde os clubes 

estão inseridos em locais de comunidades desfavorecidas). Tudo 

foi aprovado pelo comité de ética da universidade e os 

participantes estavam a par de todo o processo e aceitaram 

participar no estudo. 

Conclusões 

Os participantes mostraram a necessidade da criação de um 

suporte positivo e de uma significativa relação com os atletas, 

para além do desenvolvimento do respeito e do esforço. Os 
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mesmos verificaram que poderiam ser desenvolvidas diversas 

competências nos atletas, de forma que pudessem cumprir as 

regras e envolver-se nas tarefas estipuladas pelos treinadores. 

Verificou-se que os treinadores estariam envolvidos num contexto 

de famílias desestruturadas, de comportamentos desviantes. No 

entanto, temos o desporto (futebol) como fator de inclusão e onde 

os treinadores tentam incutir um clima positivo nos treinos e 

tentam desenvolver competências de vida nos atletas (DPJ), para 

além de uma boa relação entre treinador e atleta. Mas, nem 

sempre é fácil, dizem alguns treinadores. Também tentam arranjar 

diversas estratégias para ultrapassar os obstáculos e dificuldades, 

passando muitas vezes pela conversa individual ou de grupo 

(possibilitando que haja o atleta do mês ou mesmo uma definição 

de objetivos coerente). Tentam também estabelecer uma relação 

com os pais, que nem sempre é fácil, tornando-se complexa. Os 

autores afirmam que saber mais e mais sobre o Desenvolvimento 

Positivo nos Jovens, será um passo importante para a melhoria 

dos jovens.   

 

Artigo de Georgia Allen e Daniel Rhind (2018) 

Título do Artigo 

“Taught not caught: Exploring male adolescent experiences of 

explicitly transferring life skills from the sports hall into the 

classroom” 

Programa/Grupo 

Alvo 

O estudo de avaliação de competências de vida teve lugar numa 

escola secundária de Londres, Reino Unido, sendo que os 

participantes (jovens rapazes entre os 12 e os 13 anos) assistiam 

ao programa depois das aulas (horas letivas). Decorreu uma vez 

por semana, durante um ano académico. 

Metodologia 

A metodologia utilizada foi a qualitativa, sendo que se realizaram 

entrevistas semiestruturadas aos participantes (espaço privado), 

a um pai e a um professor (cada sessão durava 75 minutos). Mas, 

antes realizou-se uma entrevista piloto com um jovem de 12 anos 

que não participou no programa, para que tudo estivesse dentro 

da normalidade aquando das entrevistas. As sessões eram 

determinadas pelo número de semanas que as instalações 

desportivas da escola estavam disponíveis. Tudo foi aprovado 

pelo comité de ética e todos aceitaram participar no estudo, sendo 

que o anonimato era estabelecido. 
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Objetivos e 

Estratégias 

O estudo teve como objetivo avaliar as aprendizagens de 

competências de vida de jovens rapazes, através do desporto e 

sua transferência para o contexto escolar (intervenção 

multifacetada). Foi utilizado o “TAP” (programa de habilidade de 

transferência), onde seriam ensinadas aos participantes 7 

competências de vida, transferidas para diversos domínios 

académicos, de forma a reduzir comportamentos de risco e 

promover envolvimento nas aulas. As competências de vida foram 

apreendidas através de um desporto apropriado ao longo de 3 

semanas e sempre com o acompanhamento de um treinador 

experiente. Existiam tarefas físicas, exercícios e jogos que 

maximizavam a utilização de determinada competência. Exemplo 

do “goalball” (um dos alunos estava vendado e teria de se 

concentrar apenas na comunicação verbal e no fim teriam de 

pensar em conjunto como poderiam ser as aprendizagens 

transferidas para outros contextos). Haviam duas sessões, uma 

para apresentar a competência a apreender e a outra para aplicar 

na prática (ginásio) a competência apreendida.  

Conclusões 

Os resultados indicam que o uso de estratégias explícitas, assim 

como grupos de discussão ajudam na aprendizagem de 

competências e na transferência das mesmas. Também escolas 

com programas de ensino de competências de vida propiciam a 

autonomia dos alunos, devendo a escola providenciar 

oportunidades de transferência de competências de vida. O 

desporto não é o único meio onde essas competências podem ser 

adquiridas, no entanto, as competências trabalho em equipa e 

persistência poderão ser promovidas pelo desporto e os alunos 

mostram-se fascinados com essas aprendizagens. Para além 

disso, com o programa “TAP” os participantes foram capazes de 

transferir essas aprendizagens mais facilmente para o contexto 

escolar (exemplo do foco, da disciplina e do acreditar no próprio, 

afirmam alguns estudantes).   

 

Artigo de William Vincent Massey, Megan Babkes Stellino, Megan Wilkison e 

Meredith Whitley (2018) 

Título do Artigo 
“The impact of a recess-based leadership program on urban 

elementary school students” 
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Programa/Grupo 

Alvo 

O programa de treino de formação de líderes decorreu em várias 

escolas urbanas (parceiros da “Playworks”) e na organização sem 

fins lucrativos – “Playworks” – (organização sem fins lucrativos 

que ajuda as crianças a estarem ativas e a construirem valiosas 

competências de vida através do desporto). Está ativa em 23 

cidades nas proximidades dos Estados Unidos, promovendo um 

envolvimento positivo, através de uma escola inclusive e da 

cultura do recreio. Os alunos são treinados para serem líderes, 

sendo que, primeiramente os participantes foram Afro-

Americanos e com minoria Hispânicos, Asiáticos e Caucasianos. 

Metodologia 

Realizaram-se 15 focos grupo (conduzidos um mês antes de 

terminar a escola e sempre com gravação áudio), com 77 

participantes do quarto e quinto ano (49% raparigas). Para além 

disso, existiram entrevistas semi-estruturadas com 13 adultos 

líderes (32,5 minutos de duração). Foi transcrita verbatim para 

analisar todos os dados. 

Objetivos e 

Estratégias 

O propósito deste estudo foi examinar o programa de treino de 

formação de líderes em jovens de distritos escolares, com baixa 

renda/classe mais pobre. Houve uma aproximação metodológica 

com várias componentes, o recreio e a atividade física. Há um 

desenvolvimento positivo nos jovens, sendo treinados para serem 

“treinadores juniores”, isto é: a) tentam envolver os outros colegas 

na atividade física; b) ensinam e promovem vários jogos com os 

pares; c) são um modelo de comunicação; d) promovem a 

inclusão social e e) ajudam a resolver problemas/conflitos quando 

o mesmo aparece. Os jovens recebem 2h de treino por semana e 

uns treinos extra para saber como brincar no recreio (ex. 

aprendem a ser um modelo; aprendem a trabalhar em equipa, 

ajudando os colegas e a gerir todo o tipo de brincadeiras e 

conflitos). 

Conclusões 

Os resultados indicaram que este programa trouxe 

desenvolvimento pessoal e transferência dessas competências 

para outros domínios. Neste tipo de programas o desenvolvimento 

positivo promove a melhoria de competências importantes para as 

crianças em contextos mais desfavoráveis (ex. competência, 

confiança, conexão, carinho, carácter - Eccles & Gootman, 2002; 

Lerner, 2003). Houve um programa de desenvolvimento positivo, 

através do “Playworks”, que formam treinadores e que são depois 
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colocados em escolas de comunidades desfavorecidas. O foco é 

o jogo, a atividade física e sempre com enfase no ambiente de 

recreio. Os participantes mostraram-se felizes por poderem ser 

positivamente influentes com os seus colegas. Acabam por ser 

um exemplo e os colegas querem ser também líderes e ter 

competências de vida, tornando-se boas pessoas. “Vale a pena o 

esforço” dizem alguns alunos. Noções de desenvolvimento 

positivo e de moralidade podem ser promovidas no imediato e 

com transferência para outros domínios. Já a diversão (importante 

nestas idades) traz alegrias e envolvimento entre os pares - clima 

positivo entre alunos, professores e entre pares. Há um ganho de 

competências (ex. ser paciente e menos agressivo) e um 

desenvolvimento positivo através do desporto, com transferência 

para a vida. 

 

Artigo de Sabina Super, Kirsten Verkooijen e Maria Koelen (2018) 

Título do Artigo 

“The role of community sports coaches in creating optimal social 

conditions for life skill development and transferability – a 

salutogenic perspective” 

 

Programa/Grupo 

Alvo 

Estudo do papel comunitário dos treinadores desportivos, na 

criação de condições sociais ótimas para o desenvolvimento das 

competências de vida e sua transferência – perspetiva 

salutogénica (foco no bem-estar humano/bem-estar pessoal) – 

introduzido por Antonovsky (1979, 1987).  Os treinadores foram 

escolhidos após uma consulta com as organizações de cuidados 

juvenis sobre os locais de clubes desportivos que muitas vezes 

colaboraram, bem como sobre a experiência no treino de jovens 

socialmente vulneráveis. 

Metodologia 

Realizaram-se 15 entrevistas pormenorizadas a treinadores 

desportivos comunitários (9 homens e 6 mulheres), que lecionam 

treinos a jovens socialmente vulneráveis nos clubes da 

comunidade ou nas escolas locais. Os treinadores teriam de 

responder como agiam em determinadas situações/cenários 

expostos pelos entrevistadores. As entrevistas foram gravadas e 

o anonimato foi salvaguardado (duração entre os 20 e os 62 

minutos), sendo que as primeiras perguntas eram referentes à 

experiência dos treinadores (1-filosofia; 2- como se processam os 

treinos; 3- como adaptam os treinos a jovens socialmente 



XLVI 
 

vulneráveis). As entrevistas foram transcritas verbatim para uma 

melhor recolha de dados. 

Objetivos e 

Estratégias 

O estudo do papel comunitário dos treinadores desportivos faz 

parte do programa/projeto, cuidados com o corpo e desporto, 

sendo que 4 dos treinadores dão treinos a alunos especiais de 

organizações de cuidados de saúde pessoal. Existem três 

estágios, um deles serve para detetar os problemas, um outro 

para impedir a proliferação de problemas (antecipatório) e o último 

para agir especificamente sobre os mesmos. Inclui trabalho social, 

aconselhamento educacional e cuidados de saúde mental. A 

intervenção promovia uma experiência desportiva em diversas 

modalidades.  

Conclusões 

Os resultados mostraram que os treinadores tinham como objetivo 

a criação de significativas experiências desportivas nos jovens. 

Essas vivências desportivas foram consideradas como pré-

condição para manter os jovens envolvidos nas atividades físicas 

e para promover o desenvolvimento positivo nos mesmos – 

alegria sempre. Verificou-se que os treinadores queriam criar 

momentos de sucesso e queriam que os alunos se sentissem 

parte do grupo (exemplo 1: escolha da bola grande em detrimento 

da pequena num treino de hóquei, a alegria era tanta que 

começaram a realizar bonitas e eficazes pancadas; exemplo 2: 

“usar a competição como forma de se manter os alunos mais 

focados – houve um desafio de sucesso para os mesmos”. 

Queriam também que os alunos aumentassem a sua 

inteligibilidade e a sua viabilidade em situações desportivas 

específicas, para conseguirem lidar da melhor forma com os 

desafios do quotidiano (importância e o objetivo do modelo 

salutogénico). Aprenderão, como tal a arranjar as melhores 

estratégias para enfrentar a sua vida, nos diferentes contextos 

sociais - transferência. Exemplo das aprendizagens de 

perseverança e disciplina através do desporto, que se tornam 

úteis nos dias de exames ou de estudo – afirmação dos alunos.    

 

Artigo de Meredith A. Whitley, William V. Massey e Megan Wilkison (2018) 

Título do Artigo 
“A systems theory of development through sport for traumatized 

and disadvantaged youth” 
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Programa/Grupo 

Alvo 

Estudo sobre a teoria dos sistemas de desenvolvimento através 

do desporto para jovens traumatizados e desfavorecidos, onde 

participaram pessoas com uma vasta experiência de trabalho com 

esta população. Temos por exemplo: orientador educacional; 

professor de educação física; psicólogo; treinador; gestor de 

programas e oficial de polícia, assim como por exemplo pessoas 

com experiência/conhecimento no uso do desporto com esta 

população – desporto como veículo para a expressão corporal e 

emocional.  

Metodologia 

Foi utilizada a metodologia grounded theory e a investigação pela 

narrativa. Realizaram-se 14 entrevistas (duração entre 41 a 81 

minutos) aos participantes, sendo que, inicialmente os 

participantes foram contatados via email ou telefone para ficarem 

a conhecer a descrição do projeto. Em anteriores estudos foram 

analisadas algumas narrativas de atletas participantes para 

perceber o impacto do desenvolvimento nos participantes (para 

assim se relacionar as narrativas com as temáticas em estudo de 

desenvolvimento positivo). Este programa teve o aval ético para 

prosseguir na análise do estudo naturalista e interativo e as 

entrevistas foram transcritas verbatim, para uma melhor recolha 

de dados, tendo existido uma gravação áudio. 

Objetivos e 

Estratégias 

O objetivo deste estudo seria avaliar: 1) papeis que o desporto 

pode promover nos indivíduos que tenham experienciado e 

desenvolvido traumas e foram crescidos em meios 

desfavorecidos; 2) como se relacionam os sistemas na interação 

do aumento das experiências desportivas positivas e do gerar 

resultados de desenvolvimento positivo.  

Houve também uma sequência de questões colocadas, 

considerando: a) o percurso positivo, negativo e de valor neutral 

que o desporto pode promover nos jovens; b) outros potenciais 

caminhos do desenvolvimento positivo através do desporto (os 

atletas conseguem mudar a sua interpretação face aos 

acontecimentos); c) a eliminação dos sintomas de trauma, através 

de experiências desportivas (ex. ira, frustração e tristeza); d) o 

desenvolvimento do capital social através do desporto; e) fuga do 

quotidiano através do desporto. 

Conclusões 
Neste estudo foi representado um sistema através do qual os 

jovens poderiam ser envolvidos no desporto. Incluiu-se o papel 
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vigoroso da atividade física e de uma competição saudável no 

desenvolvimento dos jovens (existência de uma conexão do corpo 

com o trabalho físico – há uma entrega consciente ao desporto); 

a necessidade do desenvolvimento do talento e desenvolvimento 

da interação ambiental dos jovens, para um objetivo 

complementar e o potencial para o desenvolvimento das múltiplas 

identidades. Possibilitando assim, o primeiro passo para a 

transferência das competências de vida para outros domínios. Os 

resultados afirmam que alguns dos participantes (atletas) têm um 

sentimento de pertença ao grupo, sentindo-se seguros na prática 

desportiva, para além de obterem novas relações sociais. 

Concluindo temos o desporto como forma de desenvolvimento 

positivo e de inclusão. 
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Anexo II 
 

Possíveis atividades a realizar no âmbito de programas de 

desenvolvimento positivo 
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Possíveis atividades a realizar no âmbito de programas de desenvolvimento 

positivo: 

 

Atividade Nome Descrição 
Objetivos/o que 

promove 

1 

“Semana do 

Contrato” (Melissa 

Parker) ou 

“Aula/momento livre” 

(Leonor Regueiras)  

Liderar uma 

atividade/jogo e no fim 

expor as dificuldades 

aos colegas e ao 

professor/treinador 

Promoção da 

liderança e da 

autoavaliação 

2 

“Jogo do multipasse” 

e “jogo do 

multifutebol” 

(Fernando Santos) 

Criação de atividades 

onde as crianças 

possam ir construindo 

as regras à medida que 

aparecem problemas. 

Promoção da 

criatividade, 

respeito e 

autonomia 

3 

“Formação 

prática dada por 

jovens” (vários 

autores) 

Como aplicar na 

prática níveis de 

responsabilidade. 

Conhecimento, 

vivência como 

professor e 

perceção de 

autocontrolo 

4 

“Participação dos 

jovens em 

workshops” 

(vários autores) 

“Como ser um líder”; 

“Como trabalhar em 

equipa”; “Como ser 

mais respeitado” e 

“Como respeitar os 

outros” 

Melhoria da sua 

aprendizagem e 

aplicação das 

mesmas em 

qualquer 

contexto. 

5 

“Laços de 

amizade” (vários 

autores) 

Criação de laços de 

amizade nos treinos, 

começando e 

terminando os 

mesmos com um 

cumprimento 

simbólico de união 

(ex. abraçar e 

apertar a mão com 

um grito de união: 

“vamos equipa” ou 

Promove a 

empatia entre 

todos, um 

ambiente 

acolhedor 

propício para a 

afiliação ao 

desporto e ao 

treino e ainda 

promove o 

respeito 
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“unidos somos mais 

fortes”) 

6 

“Praça Pública” 

(Nuno Corte-

Real) 

Procurar colegas 

com a mesma 

afinidade em 

determinadas 

temáticas e escrever 

o nome dos 

mesmos (exemplo: 

“mesma cor de 

olhos”; “mesmo 

desporto favorito”; 

“mesmo tamanho de 

mão” e entre outros) 

Construção de 

uma amizade, 

interação com 

os colegas e 

partilha de ideias 

e hábitos 

7 

 

“Jogo do diploma 

dos valores” 

(vários autores). 

No final de cada 

mês o aluno que se 

porta bem e que tem 

uma grande 

responsabilidade e 

empenho na tarefa, 

respeitando os 

outros recebe o 

diploma dos valores 

Perceção da 

responsabilidade 

e do valor da 

educação. 

 

8 

“Jogar e treinar 

com música” 

(vários autores) 

Enquanto o aluno 

treina ou realiza 

uma tarefa ouve 

uma música, que 

gosta e partilha-a 

com o colega 

Motivação para 

a tarefa, foco e 

alegria 

9 
“Serviço 

Comunitário” 

Trabalho voluntário 

em contextos 

diversificados, para 

que os jovens 

tomem consciência 

do mundo de 

trabalho e da 

aplicação das 

aprendizagens 

Ganhos de 

experiência, 

sentimento de 

utilidade e 

perceção de 

competência 
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através do desporto 

nesses meios 

10 

“Jogo 2x1” 

(Fernando Santos 

-Federação 

Portuguesa de 

Hóquei, 2017) 

Nesta atividade, os 

treinadores irão 

promover uma 

situação de 2x1, 

sendo que o objetivo 

é criar um desafio 

ao atleta que está a 

defender e ajudá-lo 

a ultrapassar esta 

situação (e.g., quais 

as competências 

técnicas e táticas 

que podem ser 

usadas), bem como 

a compreender 

como pode aplicar 

esta competência 

para a vida fora do 

contexto desportivo 

(e.g., a 

perseverança pode 

ser usada para um 

obter uma 

classificação 

positiva na escola). 

 

Capacidades 

dos atletas 

persistirem 

quando surgem 

desafios em 

situações de 

jogo, mas 

também em 

outros domínios 

da vida. As 

competências 

para a vida são 

extremamente 

importantes para 

alcançar um 

bom 

desempenho, 

seja no 

desporto, na 

escola, em casa 

ou na 

comunidade. 
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Anexo III 
 

Exemplos de métodos de avaliação 
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Exemplos de métodos de avaliação: 

 

 

Exemplo Método de 

Avaliação 

Objetivo/função 

1 

“Entrevistas aos jovens” 

(Whitley, Coble, & 

Jewell, 2016) 

Perceber como são utilizadas as 

competências apreendidas pelos 

jovens, através do desporto nos 

diferentes contextos 

2 

Aplicação de 

Questionários e de 

algumas escalas de 

avaliação: 

“Life Skills Transfer 

Survey” (Weiss, Bolter e 

Kipp, 2014); “Ottawa 

Mental Skills 

Assessment” (Bota, J. 

D., 1993); “Profiles of 

Student Life-Attitudes 

and Behaviors” - PSL-

AB (Leffert, Benson, 

Scales, Sharma, Drake 

and Blyth 1998);  

“High/Scope Youth 

Program Quality 

Assessment” - PQA 

(Blazevski & Smith, 

2007);  

“Youth Experiences 

Survey” – YES (Hansen 

& Larson, 2002);  

“Transfer-Ability 

programme” – TAP 

(Allen, Rhind and 

Koshy, 2015);  

Avaliar nos jovens, o nível de 

competência, de confiança, de 

motivação na tarefa e entre 

outras características. Para além 

de se perceber de que modo o 

apoio dos pares ou de grupos 

(voluntariado, atividades de lazer, 

dança ou teatro) poderão ser 

importantes para o bem-estar 

físico e mental do individuo). 
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“Tool for Assessing 

Responsibility Based 

Education” - TARE 

(Wright & Craig 2011).  

3 
“Jogo do polegar” 

(Corte-Real et al., 2016) 

Autoavaliação do jovem numa 

atividade (avaliação positiva - 

polegar para cima; avaliação 

negativa - polegar para baixo e 

avaliação aceitável – polegar na 

horizontal) 

4 
“Jogo da empatia” 

(Corte-Real et al., 2016) 

Depois de um treino ou jogo e 

aleatoriamente, cada jovem terá 

de avaliar as reações dos seus 

colegas, percebendo quando 

reagiram bem e quando reagiram 

inadequadamente 

5 

 

“Narrativa ou diário de 

bordo” (Whitley, Coble, 

& Jewell, 2016) 

 

Escrever os acontecimentos e 

ações que cada jovem passa no 

dia-a-dia, percebendo assim a 

sua evolução e possível 

transferência das aprendizagens 

para a vida (exemplo: “hoje 

controlei-me e não gozei o meu 

colega no balneário” ou 

“enquanto o meu professor falava 

mantive-me atento e só depois o 

abordei, tirando as minhas 

dúvidas” ou “se alguém me 

empurra, eu já não passo para a 

agressão e consigo afastar-me do 

conflito”) 

6 

“Quadro de feitos 

desportivos” (Corte-Real 

et al., 2016) 

Com o preenchimento do quadro 

de feitos desportivos” é possível 

perceber as conquistas e 

evoluções que os jovens têm nas 

suas tarefas desportivas, 

possibilitando que os jovens se 

sintam competentes e percebam 
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a importância da transferência 

das aprendizagens para a vida 

7 

Debates Informais com 

jovens adultos que 

ultrapassaram os seus 

obstáculos e que têm 

uma vida de sucesso 

(Whitley, Coble, & 

Jewell, 2016) 

Possibilidades dos jovens 

ouvirem e contactarem com os 

jovens adultos que passaram 

pelas mesmas dificuldades, 

percebendo assim a importância 

das competências para a vida 
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Anexo IV 
 

Guião Entrevista 
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Guião Entrevista: 

 

1. Questões demográficas:  

a) Idade 

b) Anos de experiência como treinador   

c) Grau dos cursos de treinadores  

d) Habilitações académicas  

e) Experiência como jogador 

f) Idade dos seus atletas 

g) Tempo de contato com os seus atletas 

 

2. Contexto:  

a) Como define a sua filosofia de treino?  

b) Qual o seu principal objetivo como treinador de jovens?  

c) Quais as competências que procura ensinar aos seus jovens atletas?   

d) Conhece a temática em estudo acima evidenciada? 

 

3. Recursos internos: 

a) Qual a sua influência no processo de desenvolvimento dos atletas?  

b) Pode descrever o seu papel no Desenvolvimento da Responsabilidade 

Pessoal e Social (DRPS)?  

c) O que significa para si ser um modelo para os seus atletas?  

4. Desenvolvimento Positivo dos Jovens e Responsabilidade Pessoal e Social:  

a) Como integra o DRPS na sua intervenção?  Como procura desenvolver 

o respeito pelos outros?  

b)  Como procura incluir todos os atletas?  

c) Como promove o esforço?  

d) Como procura criar oportunidades para desenvolver a liderança?  

e) Como promove a autonomia?  

f) Como procura promover a transferência da responsabilidade do 

desporto para outros domínios da vida? 

g) Perante tudo isto notaria alguma evolução nos seus atletas? Seria 

vantajoso para si a introdução desta temática nos seus treinos? 
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Anexo V 
 

Termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE 
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Termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE: 

Título da Pesquisa: Desporto, Desenvolvimento Positivo e Transferência para a 

Vida dos Jovens. Que relação? 

Nome do (a) Pesquisador: Eduardo Manuel de Castro Azevedo Couto 

Nome do (a) orientador (a): Prof. Dr. Nuno Corte-Real 

Natureza da pesquisa: O Sr. (a.) está a ser convidado (a) a participar nesta 

pesquisa que tem como finalidade analisar o conceito do desenvolvimento 

positivo dos jovens, através do desporto (ténis) e a transferência para a vida:  

 

1. O Sr. (a) tem liberdade de se recusar a participar e ainda recusar continuar 

a participar em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para o 

Sr. (a). Sempre que quiser poderá pedir mais informações ao investigador 

sobre a pesquisa; 

2.  As entrevistas serão realizadas pelo próprio pesquisador considerando 

sempre a disponibilidade e o interesse dos sujeitos; 

3. Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais.  

Consentimento Livre e Esclarecido, 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto o meu consentimento em participar nesta pesquisa. 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 


