
 

 

 

 

 

 

 

 

2.º Ano de Mestrado em Sociologia 

Inclusão, Desporto e Deficiência 

Ricardo Santos França 

M 
 

2020 

 

 

 

 

 

 



 

II 
 

Ricardo Santos França 

 

 

Inclusão, Desporto e Deficiência 

 

Dissertação realizada no âmbito do Mestrado em Sociologia, orientada pelo Professor 

Doutor João Miguel Trancoso Vaz Teixeira Lopes  

 

 

 

 Faculdade de Letras da Universidade do Porto  

  2020  



 

III 
 

  



 

IV 
 

Ricardo Santos França 

 

 

Inclusão, Desporto e Deficiência 

 

Dissertação realizada no âmbito do Mestrado em Sociologia, orientada pelo Professor 

Doutor João Miguel Trancoso Vaz Teixeira Lopes 

 

 

Membros do Júri 

Professor Doutor (escreva o nome do/a Professor/a) 

Faculdade (nome da faculdade) - Universidade (nome da universidade) 

Professor Doutor (escreva o nome do/a Professor/a) 

Faculdade (nome da faculdade) - Universidade (nome da universidade) 

Professor Doutor (escreva o nome do/a Professor/a) 

Faculdade (nome da faculdade) - Universidade (nome da universidade) 

Classificação obtida: (escreva o valor) Valores 

 

 

 

 

 

 



 

V 
 

Índice 
Declaração de honra ....................................................................................................... IX 

Agradecimentos ................................................................................................................ X 

Resumo ............................................................................................................................ XI 

Abstract .......................................................................................................................... XII 

Introdução ao Capítulo 1 ............................................................................................... XIV 

Capítulo 1: Enquadramento Teórico ............................................................................... XV 

1. Inclusão, Desporto e Deficiência ......................................................................... XV 

1.1 Inclusão Social ............................................................................................... XV 

1.2  Desporto ....................................................................................................... XX 

1.3  Deficiência .................................................................................................. XXV 

Introdução ao Capítulo 2 ............................................................................................. XXXI 

Capítulo 2: Metodologia ............................................................................................. XXXII 

2. Procedimentos Metodológicos ....................................................................... XXXII 

2.1  Objetivos .................................................................................................. XXXII 

2.2 Universo Amostral ............................................................................... XXXIV 

2.3 Descrição detalhada do método utilizado para a obtenção de informação

 XXXVI 

2.4 Método qualitativo empregue ............................................................. XXXIX 

2.5 Suportes das técnicas anteriormente utilizadas ....................................... XLI 

2.6 Aplicação das técnicas ............................................................................ XLIII 

2.7. Análise da informação .............................................................................. XLIV 

Introdução ao Capítulo 3 ............................................................................................. XLVI 

Capítulo 3: Relatório de estágio ................................................................................. XLVII 

3.1  Breve enquadramento geográfico da freguesia de Valadares ................ XLVII 

3.2  História da entidade acolhedora ............................................................. XLVII 

"Valadares Gaia Futebol Clube" ..................................................................... XLVII 

3.3  Informações do novo projeto de responsabilidade pública assumido pelo 

Valadares Gaia Futebol Clube ................................................................................ L 

3.4. Horário e tarefas de funcionamento do complexo desportivo de Valadares LI 

3.5  Descrição das tarefas realizadas durante o período de estágio .................. LIII 



 

VI 
 

3.6. Importância do estágio no mundo profissional ........................................... LV 

Introdução ao Capítulo 4 ............................................................................................... LVII 

Capítulo 4: Conclusões .................................................................................................. LVIII 

4.1  A necessidade da atividade física na vida dos atletas, segundo relatos dos 

mesmos ............................................................................................................ LVIII 

4.2. Sentimentos da população-alvo respetivamente à modalidade lecionada . LX 

4.3  Problemas diários face às deficiências apresentadas pelos atletas ........... LXII 

4.4  História e pontos de concretização do projeto de responsabilidade pública 

assumido pelo Valadares Gaia Futebol Clube ................................................. LXIV 

4.4  Conclusão global e mensagem de sensibilização ..................................... LXVI 

Referências Bibliográficas ......................................................................................... LXVIII 

ANEXOS ....................................................................................................................... LXXIII 

Anexo 1 .................................................................................................................. LXXIV 

Modelo de consentimento informado: ........................................................ LXXIV 

Consentimento Informado, Livre e Esclarecido ............................................. LXXIV 

Anexo 2 ................................................................................................................... LXXV 

Modelo de pedido de autorização ................................................................ LXXV 

Pedido de autorização .................................................................................... LXXV 

Anexo 3 .................................................................................................................. LXXVI 

Guião de entrevista individual aos jogadores – Projeto Valadares Gaia Futebol 

Clube: Reabilitação da modalidade de futebol para jogadores de paralisia 

cerebral .......................................................................................................... LXXVI 

Anexo 4 ................................................................................................................... LXXXI 

Guião de entrevista individual ao treinador – Projeto Valadares Gaia Futebol 

Clube: Reabilitação da modalidade de futebol para jogadores de paralisia 

cerebral ...........................................................................................................LXXXI 

Anexo 5 ................................................................................................................. LXXXV 

Guião de entrevista individual aos Representantes do projeto – Projeto 

Valadares Gaia Futebol Clube: Reabilitação da modalidade de futebol para 

jogadores de paralisia cerebral ................................................................... LXXXV 

 

 



 

VII 
 

Anexo 6 .................................................................................................................LXXXIX 

Guião de entrevista individual ao Criador do projeto– Projeto Valadares Gaia 

Futebol Clube: Reabilitação da modalidade de futebol para jogadores de 

paralisia cerebral ......................................................................................... LXXXIX 

Anexo 7 ...................................................................................................................... XCI 

Guião de entrevista individual ao Presidente do Valadares Gaia Futebol Clube 

– Projeto Valadares Gaia Futebol Clube: Reabilitação da modalidade de 

futebol para jogadores de paralisia cerebral ................................................... XCI 

Anexo 8 ..................................................................................................................... XCV 

Quadro síntese das entrevistas dos jogadores ............................................... XCV 

Anexo 9 ................................................................................................................... XCVII 

Entrevista aos jogadores ................................................................................ XCVII 

Entrevista nº1 - 11 ̸11̸ 2019 - Posição em campo: Central ............................ XCVII 

Entrevista nº 2– 17 ̸11 ̸2019- Posição em campo: Médio direito  ̸Avançado ... CV 

Entrevista nº 3- 02 ̸12 ̸2019 - Posição em campo: Guarda-redes ................... CXII 

Entrevista nº 4– 06 ̸12 ̸2019 – Posição em campo: Médio direito ................. CXX 

Entrevista nº 5– 9/02 ̸2020- Posição em campo: Médio centro ................... CXXV 

Entrevista nº 6- 02 ̸12 ̸2019 - Posição em campo: Guarda-redes ................. CXXX 

Anexo 10 ............................................................................................................ CXXXVIII 

Quadro síntese da entrevista ao treinador .............................................. CXXXVIII 

Anexo 11 .............................................................................................................. CXXXIX 

Entrevista ao treinador ............................................................................... CXXXIX 

Entrevista nº 1 – 11/ 05/ 2020 .................................................................... CXXXIX 

Anexo 12 ................................................................................................................. CXLIII 

Quadro síntese das entrevistas aos representantes ....................................CXLIII 

Anexo 13 ................................................................................................................. CXLV 

Entrevista aos representantes ....................................................................... CXLV 

Entrevista nº 1 – Representante/ Atleta / Criador – 02  ̸12  ̸2019 ............... CXLV 

Entrevista nº 2 – 01 ̸ 06  ̸2020 – Representante e Vice-Presidente de Valadares

 ..................................................................................................................... CXLVIII 

Anexo 14 ................................................................................................................... CLIII 

Quadro síntese da entrevista ao criador ......................................................... CLIII 



 

VIII 
 

Anexo 15 .................................................................................................................. CLIV 

Entrevista ao criador – 02 ̸ 12̸ 2019 ................................................................ CLIV 

Anexo 16 .................................................................................................................. CLVI 

Quadro síntese da entrevista ao Presidente de Valadares Gaia Futebol Clube

 ......................................................................................................................... CLVI 

Anexo 17 ................................................................................................................ CLVIII 

Entrevista ao Presidente do Valadares Gaia Futebol Clube ........................ CLVIII 

Entrevista nº 1 – 17 05  ̸2020 .................................................................................... CLVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX 
 

 

 

Declaração de honra 

 

Declaro que o presente trabalho de dissertação é de minha autoria e não foi utilizado 

previamente noutro curso ou unidade curricular, desta ou de outra instituição. As 

referências a outros autores (afirmações, ideias, pensamentos) respeitam 

escrupulosamente as regras da atribuição, e encontram-se devidamente indicadas no 

texto e nas referências bibliográficas, de acordo com as normas de referenciação. Tenho 

consciência de que a prática de plágio e auto-plágio constitui um ilícito académico.  

 

 

 

 

 

Gondomar, 21 de maio de 2020 

Ricardo Santos França 

  



 

X 
 

Agradecimentos 

 

                 Gostaria de agradecer a todos os que me acompanharam durante a realização 

desta dissertação. 

                Primeiramente, queria agradecer ao professor João Miguel Trancoso Vaz 

Teixeira Lopes por se mostrar constantemente disponível e me prestar auxílio sempre 

que precisei, como também pela revisão da presente dissertação. Neste contexto, não 

posso deixar ainda de exprimir o meu sincero agradecimento ao Senhor José Leitão 

(orientador de estágio) pelo seu esforço, dedicação e participação em me acompanhar 

no presente trabalho, sendo que o mesmo se disponibilizou incansavelmente para me 

ajudar no que foi necessário.    

               Em seguida, pretendo deixar o meu sincero "obrigado" a uma amiga especial, 

sendo esta amiga professora de Português, a qual me fez o favor de rever a tese no plano 

literário, de forma a que esta ficasse mais rica linguisticamente. Neste mesmo plano, 

tenho de agradecer igualmente à minha namorada, pois tratou-se da pessoa que passou 

mais tempo ao meu lado durante a realização da presente dissertação. Esta apoiou-me 

inúmeras vezes, sempre que eu necessitava de terminar ou "encontrar" a palavra certa 

para a finalização de uma ideia, mostrando-se sempre carismática e paciente, mesmo 

em situações mais adversas. 

              Em último lugar, tenho de agradecer à minha família, pois sem esta não haveria 

dissertação alguma. 

 

 

 



 

XI 
 

Resumo 
 

            Sendo a inclusão de pessoas portadoras de deficiência no desporto um tema de 

extrema importância, pretende-se, demonstrar neste trabalho, primeiramente um 

debate teórico sobre o tema, que indicará a definição de conceitos a ela associados. 

Numa segunda fragmentação, será incluída a demonstração metodológica sobre a qual 

foi realizada a pesquisa em curso, elencando os respetivos métodos aplicados, assim 

como a respetiva análise. A terceira e penúltima parte, cinge-se à identificação e ao 

processo organizativo da instituição que me acolheu, fazendo alusão à forma como esta 

trabalha e como se encontra distribuída a sua calendarização de tarefas. A última parte 

do trabalho dedica-se à obtenção de informação através do público-alvo, incluindo os 

seus próprios relatos, que se encontram na íntegra na secção dedicada aos anexos. 

 

 

Palavras-chave: inclusão; deficiência; desporto. 

 

 

  



 

XII 
 

Abstract 

 

Since the inclusion of people with disabilities in sport is an extremely important 

topic, the aim is to demonstrate in this work, firstly a theoretical interiorization on the 

theme, which will indicate the definition of concepts assimilated to it, in a second 

fragmentation the methodological demonstration on which the research in progress 

was carried out, engendering the respective methods applied as the respective analysis, 

in a third and penultimate part is limited to the identification as to the organizational 

process of the institution that welcomed me, making reference to the way it works and 

how its task schedule is distributed, finally, and as a conclusion of the work, it will be 

dedicated to obtaining the information obtained by the target audience, in which it will 

be monitored through its own reports, which are found in full in the annexes. 

                 

 

Key-words: inclusion; deficiency; sport.  
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Introdução ao Capítulo 1 

 

             Neste primeiro capítulo, irei debruçar-me sobre três conceitos, sendo eles a 

inclusão, o desporto e a deficiência, de forma a permitir uma melhor compreensão sobre 

os mesmos. Assim, iniciarei o enquadramento teórico com uma breve abordagem a 

estes conceitos de forma a definir cada um destes individualmente, analisando-os assim 

detalhadamente, mostrando algumas das suas características e como se inter-

relacionam. 

            Assim sendo, primeiramente apresentar-se-á uma breve contextualização ao 

conceito da inclusão social, onde será apresentada uma abordagem geral do conceito, 

seguidamente centralizando-o para a questão da deficiência. Posteriormente, o mesmo 

processo será repetido para a questão do desporto, ou seja, este que se apresentou 

numa primeira estância de uma forma geral, sendo que de seguida se vai enraizar no 

tema de desporto adaptado, quer ao nível internacional, como ao nível nacional 

refletindo-se sobretudo na sua importância e, por fim, será apresentado o terceiro e 

último termo – deficiência, inicialmente de uma forma geral e depois dividir-se-á numa 

dupla abordagem onde se falará da deficiência intelectual, deficiência física e paralisia 

cerebral. 

         Desta forma, neste primeiro capítulo, pretende-se realizar uma breve introdução, 

assim como a contextualização dos diversos conceitos, bem como o papel fulcral que a 

deficiência apresenta no modo de atuação na sociedade. 
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Capítulo 1: Enquadramento Teórico 
 

1. Inclusão, Desporto e Deficiência 
 

1.1 Inclusão Social 
 

               A inclusão é um conceito que remete a um conjunto de meios e ações que 

combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade e na forma como esta se 

encontra estruturada, tendo em conta especialmente o desenvolvimento dos seus 

elementos e como estes se encontram inseridos. Sendo assim, a inclusão é provocada 

por inúmeros fatores como por exemplo: diferenças de classe social, educação, idade, 

deficiência, género, preconceito social ou até preconceitos raciais. 

               É relevante referir que o indivíduo nasce e desenvolve-se tendo em conta as 

oportunidades que a sociedade lhe oferece e é através desse processo de socialização 

que este se constrói, pois, “o indivíduo, ser biológico, se socializa, como aprende, desde 

pequenino e até no fim dos seus dias; como varia a conduta conforme as condições 

sociais, no sentir, no perceber, no reter, no inventar; como vêm a organizar a sua 

personalidade e a possuir a consciência pessoal; como age com outras pessoas; como 

vive nas massas e multidões das quais venha a fazer parte e como vem a ser elemento 

da opinião pública”. (Stoetzel, 1972, p. 212) 

                Desta forma, abordar o conceito de inclusão social requer refletir amplamente 

sobre todas as características sociais, fundamentalmente sobre as razões que arrastam 

certos grupos minoritários para a exclusão social impedindo-os de se desenvolverem e 

de participarem, “os factos sociais impõem-se ao indivíduo independentemente da sua 

vontade, sendo produzidos fora da capacidade individual de intervenção. Em suma, os 

factos sociais são resultantes das interacções entre os indivíduos, resultando numa 

consciência colectiva social, que são impostos pela sociedade ao indivíduo, existindo 
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responsabilidades que são incumbidas à sociedade na inclusão dos seus cidadãos.” 

(Durkheim, 1895). Posto isto, podemos confirmar que existe uma estrita relação de 

influências mútuas entre a sociedade e os cidadãos, em que por um lado é no meio social 

que o indivíduo se desenvolve e sofre influências por parte da sociedade, por outro a 

sociedade é construída pelos indivíduos sofrendo de igual forma influências por parte 

deles, que de uma forma coletiva a organizam e a formam. 

               Ainda no ato introdutório de definir o conceito seria interessante entender o 

seu desdobramento. Neste sentido, podemos verificar que segundo o Dicionário da 

Língua Portuguesa (2009) o conceito de “incluir”, tem como significado: conter em si, 

compreender, abranger, integrar, etc., enquanto o conceito de “inclusão” denota, ato 

ou efeito de abranger, compreender ou integrar. Por outro lado, o conceito de “social” 

significa: pertencente ou respetivo à sociedade, ou seja, viver em sociedade (…), já o 

conceito de “sociedade”, apresenta como significado: conjunto ou grupo de pessoas que 

vivem em estado gregário, corpo social (pp. 889-1478). Ligando os vários significados, 

conclui-se que o termo de “inclusão social” é o ato ou efeito de integrar o indivíduo de 

forma a viver em sociedade e a fazer parte do seu corpo social. 

                É de referir ainda que a inclusão social é um termo bastante amplo e não é 

especialmente restrito quanto à sua definição, ou seja, este conceito é bastante 

abrangente podendo assumir diversas definições, por exemplo, segundo Candeias 

(2009) a inclusão é um processo que respeita e valoriza a diferença e todos têm um papel 

a desempenhar na sociedade (p. 10). Seguindo esta ordem de ideias, este processo de 

inclusão social torna possível o desenvolvimento das potencialidades individuais de cada 

indivíduo e de viver uma vida completa. Por outro lado, a inclusão social pode ser 

definida “ como a qualidade de vida que a sociedade pode oferecer aos cidadãos e, 

especificamente, aos cidadãos portadores de deficiência(s), tendo em conta as suas 

características individuais” (Louro, 2001), tendo em conta que a qualidade de vida são 

as palavras mais utilizadas nas diversas definições de inclusão social. Segundo Lennart 

Kohler e Bengt Lindstrom (in Louro, 2001) como o bem-estar percebido, ou seja, a 

qualidade de vida pode ser definida a vários níveis: a nível filosófico e tem como objectivo 
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paz de espírito (p. 80); a nível sociológico referindo-se ao bem-estar não material; 

relativamente ao nível económico tem como objectivo os padrões económicos; ao nível 

do comportamento tem como objectivo o bem-estar e finalmente ao nível da medicina 

tem como objectivo a normalidade da saúde. 

                Em síntese, para uma absoluta inclusão social é necessário ter em conta a 

satisfação de vários aspetos inerentes ao indivíduo, para que estes se sintam incluídos 

e satisfeitos na sociedade em que vivem, no entanto, “a inclusão social tem-se revelado 

um grande problema para a nossa sociedade. Se por um lado aclama valores universais 

de direitos humanos, igualdade de oportunidades e direitos de cidadania, por outro, 

desenvolve sistemas de protecção social que permitam amparar, proteger e incluir os 

cidadãos na sociedade.” (Dias, 2011). Desta forma, “a inclusão social é, sem dúvida, um 

grande desafio da sociedade em geral, na esperança de um novo rumo que valorize uma 

sociedade mais justa e mais solidária, que garanta os direitos de todos os que dela fazem 

parte e onde todos possam viver e conviver independentemente das características 

pessoais de cada um. O sistema educativo tem um papel primordial na educação da 

sociedade e na promoção da inclusão social.” (Nogueira e Andrade, 2007). 

                  Uma vez realizada uma nota introdutória ao termo da inclusão social em geral, 

prosseguimos com uma abordagem mais centralizada ao tema da dissertação aqui 

exposta, que se debruçará especialmente no campo da deficiência. Assim sendo, 

interpelemos à inclusão social por parte das pessoas portadoras de deficiência, inclusão 

esta que se constitui como um dos problemas sociais atuais, encarando consigo diversas 

discussões e análises no campo da ação social. A formação profissional destas pessoas 

é uma das ferramentas que mais espaço ocupa dentro destas discussões e análises, o 

que faz deste assunto, um dos mais importantes para este processo, no qual se analisa 

temas como a independência económica, valorização e realização pessoal, uma vez que 

estes aspetos possuem grande peso para a integração destes indivíduos no mercado de 

trabalho, constituindo um dos pilares fundamentais intrínsecos à inclusão social.   

                 No que respeita ao tema da deficiência, a questão do estigma encontra-se 

fortemente envolvida, sendo que “o estigma remete para uma característica distintiva 
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daquilo que é normal, com base na qual discriminamos um indivíduo, associando-lhe um 

conjunto de expetativas tendencialmente negativas. Tal suscita que outros atributos 

positivos que estes indivíduos possam ter não sejam alvo de atenção, dificultando a sua 

integração nas relações sociais quotidianas.” (Goffman, 1981). Posto isto, e de acordo 

com Maciel (2000), este transforma o indivíduo com deficiência num ser incapaz, 

indefeso e sem direitos. Por conseguinte, a exclusão social consiste no processo através 

do qual determinados indivíduos são colocados à margem da sociedade e impedidos de 

nela participarem plenamente. Este processo recaiu sobre os indivíduos com deficiência 

e incapacidade desde cedo, sendo caraterizado por Maciel (2000) como um fenómeno 

tão antigo quanto o processo de socialização do homem. 

                     Por sua vez, integrar tem como significado tornar inteiro, ou seja, fazer parte 

de algo, consistindo assim no processo onde um indivíduo ou um grupo se integra e se 

adapta a uma determinada sociedade ou cultura, “É pois a participação efetiva de todos 

e de todas nas mais diversas instituições da sociedade (dimensão macro) e nas relações 

do quotidiano (dimensão micro), numa perspetiva de reciprocidade e horizontalidade 

dos processos.” (Casa-Nova, 2013, pp.216-217). Tendo em conta esta definição, 

podemos partir do conceito de integrar, que por conseguinte apresenta a mesma 

definição e o mesmo valor da palavra “integração” para o conceito de inclusão social, 

conceito este que corresponde a um processo que tem como objetivo contribuir para a 

recriação da sociedade, tornando-a numa sociedade inclusiva que aposte na 

transformação de espaços físicos, mas também que incremente a mudança de 

mentalidade dos indivíduos que nela se encontram inseridos, promovendo a abertura 

às diferenças. 

                  Regressando novamente a um dos problemas principais que caracteriza 

fortemente o tema da deficiência - o estigma, este acrescido à exclusão social constitui-

se como dois fatores decisivos na complexificação da integração e da inclusão, 

tornando-se necessária a reunião de esforços como a criação de estratégias de combate 

aos mesmos. É ainda de referir que a situação pode ser agravada perante situações de 

carência socioeconómica. 
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                   Como menciona o Relatório Mundial sobre a Deficiência, “o problema da 

deficiência é uma questão de direitos humanos. A Convenção dos Direitos das Pessoas 

com Deficiência, homologada pela Assembleia das Nações Unidas a 13 de dezembro de 

2006, consiste no mais recente documento de reconhecimento dos direitos humanos das 

pessoas com deficiência, definindo direitos civis, culturais, políticos, sociais e económicos 

das pessoas com deficiência.” (OMS, 2011), cujo “… objetivo é promover, proteger e 

garantir o usufruto pleno e igualitário de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais por parte das pessoas com deficiência, promovendo, também, o respeito 

pela sua dignidade, e reconhecendo na discriminação contra qualquer pessoa com base 

na deficiência uma violação da dignidade e valor inerente à pessoa humana”. (Instituto 

Nacional para a Reabilitação, 2011). 

            Resumidamente, sabe-se que a discriminação encontra-se bastante enraizada na 

sociedade atual, dificultando o processo de inclusão social por parte dos indivíduos 

portadores de deficiência. Alguns exemplos de discriminação são: a negação do acesso 

igualitário aos serviços de saúde, emprego, educação ou na participação política como 

na violação da dignidade de qualquer indivíduo quando sujeito á violência, ao abuso, 

preconceito ou desrespeito devido à deficiência. Neste aspeto, estar incluído não 

significa apenas ser tolerado pela sociedade, mas sim ter acesso igualitário aos direitos 

humanos como ter acesso bem-sucedido das pessoas com deficiência aos 

equipamentos, serviços, informação, transportes, cultura, lazer, emprego, educação, 

entre outros. 

           “A inclusão essencial é um combate social e político em sociedades desiguais, 

como a nossa (…) mas existe uma dimensão eletiva, que é o direito que as pessoas têm 

por optar por grupos e estruturas com as quais partilhamos emoções, ideias, interesses 

ou projetos”. (Rodrigues, 2009, p.182). 
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1.2 Desporto 
 

                O desporto é entendido como um fenómeno social dos tempos modernos ou 

pós-modernos, que teve as suas origens nos séculos XVIII e XIX, durante a Primeira 

Revolução Industrial. Este resultou da consequência da evolução das estruturas sociais 

nos campos da Educação, das Ciências, da Tecnologia e da Cultura da Grã-Bretanha, 

considerada a pátria do desporto moderno. Desta forma, o desporto é encarado por 

muitos como um fenómeno humano tão ligado à origem como às estruturas e ao 

funcionamento da sociedade, sendo possível através deste analisar qualquer sociedade 

a partir dos desportos que nesta se praticam. 

                 Assim sendo, podemos afirmar que o desporto assume um papel 

importantíssimo na sociedade, tornando-se num dos seus pilares e afirmando-se como 

o maior fenómeno social do milénio. O desporto não muda a sociedade, no entanto, faz 

parte desta, é um fenómeno da sociedade que se encontra moldado pelas mudanças e 

crises que nela ocorrem, encontrando-se marcado profundamente na vida do homem, 

transmitindo uma extrema importância, que assume especial destaque na vida da 

sociedade atual. 

                   Esta atividade prática, assim como a conhecemos, apesar de ser um 

fenómeno típico e distinto na nossa sociedade, envolve na sua aparente simplicidade 

uma enorme complexidade social e cultural, circunscrevendo “por vezes a forma de 

concepções ideológicas, que argumentam a validade de uns critérios em detrimento de 

outros. As opiniões que se encontram nesta matéria advêm em muitos casos de 

interesses específicos que se afirmam no seio do sistema desportivo, e que, em última 

análise, remetem para a legitimação e afirmação hegemónica dos interesses e valores 

de uns sobre os outros.” (Marivoet, 2002, p. 23). 

                   Durante vários séculos, esta prática cingia-se aos jogos tradicionais 

regulamentados de acordo com as tradições locais, encontrando-se muito ligados aos 

aspetos utilitários da sociedade agrícola. Contudo, no séc. XVIII, com a passagem da 
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sociedade agrícola à sociedade industrial deu-se o processo de “desportismo” das 

atividades dos tempos livres. Assim, o desporto terá sofrido um processo de 

industrialização, transformando a vida de quem trabalhava, fazendo com que estes 

indivíduos sofressem uma modificação face à utilização do seu tempo livre. Já o deporto 

moderno possui características bem mais distintivas, tendo a sua origem enraizada nos 

envolvimentos sociais e culturais criados pelo desenvolvimento da civilização industrial, 

não podendo ser interpretado como “alguma coisa existiu na Antiguidade, pereceu na 

Idade Média e, por razões desconhecidas, renasceu, simplesmente, no nosso tempo.” 

(Elias, 1992, p. 194). 

                   Na década de 70, o desporto parece mais uma vez acompanhar as 

transformações ocorridas na sociedade, isto é, a passagem da sociedade industrial à fase 

atual civilizacional, fase caracterizada fortemente pela substituição do homem pela 

máquina e pela sedentarização e urbanização em massa que afastam o homem da 

natureza e que levam à redução dos horários de trabalho que por sua vez contribui para 

um aumento dos tempos livres. Esta fase também se encontra consideravelmente 

marcada pela busca por parte dos indivíduos de uma maior realização e expressão 

pessoal como por um novo desejo de mudança e de novidade. 

                   “A forma de entender e praticar o desporto começa então a reflectir o desejo 

de uma maior participação em práticas desportivas que produzam um elevado bem-

estar pessoal, e de uma desvalorização da obtenção de rendimentos padronizados, em 

favor do prazer proporcionado pela proximidade à natureza. Mais do que a busca das 

técnicas de execução para o alcance de resultados e de uma classificação, parece 

interessar ver a técnica associada ao prazer de praticar, estar junto da natureza, vencer 

obstáculos” (Almeida, 2001). Segue-se, assim, uma alteração nas formas de estar e 

participar neste espaço social, que rompe “com os ideais que estabeleciam a competição 

como o fim único para o desenvolvimento de uma prática desportiva.” (Marivoet, 2002, 

p.35). 

                  Feita a abordagem global à História do Desporto, foquemo-nos, agora, no 

Desporto Adaptado, caraterizado também por Desporto Paralímpico ou Desporto para 
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Pessoas Portadoras de Deficiência. Este foi concebido inicialmente como uma 

experiência clínica, sendo que atualmente é visto de forma diferente, uma vez que o seu 

alcance vai muito para além da terapia. Esta ramificação do desporto tem vindo a ser 

alvo das mais variadas atenções por parte do Estado, como por parte da sociedade 

contemporânea, entroncando-se este universo desportivo nas mais variadas idades, 

sendo crianças, jovens ou adultos com as mais diversificadas deficiências, constituindo 

assim um espaço privilegiado de desenvolvimento e de afirmação de potencialidades de 

processos triunfantes de aceitação e de inclusão/integração que esta população almeja. 

                  Neste sentido, efetuaremos uma breve análise histórica deste desporto para 

que se possa entender a sua relevância ao longo dos tempos. Assim sendo, é de extrema 

importância revelar que o desporto adaptado teve o seu surgimento com as Grandes 

Guerras Mundiais e suas consequências nos seus militares. Segundo Louro (2001), o 

desporto para deficientes surgiu no começo do século XX, com actividades desportivas 

para jovens com deficiências auditivas. Mais tarde, em 1920 iniciaram-se actividades 

como a natação e atletismo para deficientes visuais. E só após a 2.ª Guerra Mundial é 

que surgiram actividades para deficientes motores, nomeadamente para a reabilitação 

e a inserção social de soldados mutilados, sendo ainda uma área considerada 

relativamente recente. 

                  “O resultado dessa calamidade social, que foi a 2ª Guerra Mundial, traduziu-

se num número muito elevado de feridos, cujo tratamento e reabilitação se fez através 

do desporto. Mais concretamente, foi em 1944 que o desporto para pessoas com 

deficiência nasce através do médico neurologista Ludwig Guttman, no Hospital de Stoke 

Mandeville, a pedido do governo britânico.” (Monteiro, 2012). 

                   Este médico criou assim o referido hospital designado por Centro Nacional de 

Lesionados Vertebro medulares, onde Ludwig utilizava o desporto como instrumento de 

auxílio, na reabilitação e na reeducação dos seus pacientes traumatizados, investigando 

ao mesmo tempo como amenizar os problemas de ordem psicológica e de reinserção 

social dos mesmos. “Foi então neste hospital que se registaram os primeiros jogos 

nacionais em 1948, sendo que o desporto abandona a sua, até então, vertente 
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reabilitativa, adoptando uma vertente competitiva, de rendimento. O sucesso do 

método implantado por Ludwig Guttman com os seus pacientes foi tão grande que, 

pouco a pouco, médicos do mundo inteiro passaram a usar o desporto como uma nova 

forma de reabilitar os seus pacientes. Já que as pessoas com deficiência de várias partes 

do mundo estavam a praticar desporto, nada melhor do que organizar uma nova 

competição, sendo então em 1952 realizados os Jogos Internacionais de Mandeville.” 

(Monteiro, 2012). 

                  Em prole do crescimento deste desporto foram criados em 1960 os Jogos 

Olímpicos especiais para pessoas com deficiência que se realizaram em Roma, Itália, 

onde se reuniram cerca de 400 atletas vindos de 23 países competindo entre si em 8 

modalidades distintas, sendo que 6 delas se encontravam incluídas no programa de 

competição paraolímpica, como é o caso do ténis de mesa, arco e flecha, basquetebol, 

natação, esgrima e atletismo. Daí em diante, os jogos paraolímpicos são organizados a 

cada quatro anos coincidindo a data sempre no mesmo ano dos Jogos Olímpicos. Desta 

forma, estes jogos evoluíram e hoje é considerado um dos maiores eventos desportivos 

ao nível mundial. Ainda é de se salientar que nos últimos 30 anos, o centro de interesse 

da atividade desportiva adaptada passou da reabilitação para a competição de alto nível, 

manifestando-se a partir dos anos 70 o interesse de várias organizações desportivas em 

desenvolver atividades para estas mesmas pessoas, como é o exemplo da: Internacional 

Committee of Sport for the Deaf - 1977 (CISS); a CP-ISRA: Cerebral Palsy - Internacional 

Sport and Recreation Association – 1978; a IBSA: Internacional Blind Sports Association 

– 1981; a ISOD: Internacional Sports Organisation for the Disabled – 1964; a INAS-FID: 

Internacional Association Sport for Person With Intellectual Handicap – 1986; a ISMWSF: 

International Stoke Mandeville Wheelchair Sports Federation; os Jogos 

Olímpicos/Paralímpicos – 1960; o CPI: Comité Paralímpico Internacional – 1989; o CPE: 

Comité Paralímpico Europeu – 1997. 

                Mas, não foi só ao nível internacional que se verificou este interesse, em 

Portugal também se começou a sentir esta necessidade de regulamentar o desporto 

para pessoas portadoras de deficiência. Com este efeito e a partir desta data surgem as 
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primeiras Federações Internacionais e Nacionais, como Associações ao nível Regional e 

os primeiros clubes locais, sendo a primeira participação portuguesa em Heidelberg, 

Alemanha, em 1972.  

                 Já “em Portugal, o primeiro passo no desporto adaptado teve a sua origem na 

guerra colonial, em hospitais de reabilitação, nomeadamente, no Centro de Reabilitação 

de Alcoitão, através da ocupação dos tempos livres com actividades desportivas (…) mas, 

só após o 25 de Abril de 1974, é que as pessoas com deficiência se começaram a 

organizar em grupos associativos, assim, encontra-se alusão à prática desportiva pela 

pessoa com deficiência consagrada na Constituição da República Portuguesa no ano 

1976, artigo 79º, de forma impressiva, o direito de todo o cidadão à cultura física e ao 

desporto.” (Louro, 2001). “Preconiza-se, desta forma, o princípio da universalidade no 

acesso à prática desportiva, incumbindo ao Estado em colaboração com as escolas, as 

associações e colectividades desportivas, promover, estimular, orientar e apoiar a 

prática e a difusão da cultura física e do desporto.” (Monteiro, 2012). 

              Assim, surgem diversas transformações neste campo por parte do Estado, 

nomeadamente o desenvolvimento das políticas de reabilitação/inclusão social das 

pessoas com deficiência, solicitando-se cada vez mais a definição dos princípios 

orientadores das diversas formas de intervenção social a realizar, devido à grande 

diversificação de situações. Por fim, conclui-se que este universo desportivo se 

subdivide em diversas vertentes, a saber: a vertente educativa, recreativa, terapêutica 

e competitiva, sendo estas aplicáveis à população com necessidades especiais, todas 

elas promotoras de integração social. 

                Segundo Carvalho (2009), o desporto tem o mérito de dar visibilidade às 

capacidades dos indivíduos, e não às suas dificuldades, menciona que o desporto 

adaptado surge como uma Reabilitação Funcional e de Inclusão bem como uma 

actividade de Lazer e Prazer, que poderá ter como fim último uma actividade de Alto 

Rendimento-Alta Competição. 
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1.3 Deficiência 
 

                  Deficiência é um dos termos utilizados para definir a ausência ou uma 

disfunção da estrutura psíquica, fisiológica ou anatómica, relacionando-se com a 

atividade exercida pela biologia da pessoa. A expressão “pessoa com deficiência “é 

normalmente aplicada a qualquer pessoa que vivencie uma deficiência continuamente. 

No entanto, saliente-se que em contextos legais ela é utilizada de uma forma mais 

restrita e refere-se a pessoas que beneficiam do amparo de uma determinada legislação. 

                    O termo “deficiente” para denominar pessoas portadoras de deficiência tem 

sido alvo de bastantes discussões, sendo considerado por algumas ONGS e cientistas 

sociais como um termo inadequado, sendo que este termo comporta em si uma carga 

depreciativa da pessoa, facto que se tem tornado ao longo dos anos mais rejeitado por 

parte dos especialistas da área e em especial pelos próprios indivíduos que eram assim 

designados. Atualmente, essa dominação está a voltar, uma vez que a mudança desse 

termo levava a uma autonegação das pessoas com deficiência, que não se queriam 

assumir como "deficientes" e também a que a sociedade não respeitasse a diferença. 

                  Desta forma, hoje em dia, esta designação caracteriza por si só um 

preconceito de estigmatização contra a condição do indivíduo, sendo utilizada de forma 

não-pejorativa.  

                 Destacada uma breve definição do conceito como do termo, é importante 

realçar a qualidade de vida e as oportunidades designadas para estas pessoas, sendo 

que estas refletem “ (…) não só as condições gerais de vida e as políticas 

socioeconómicas que têm caracterizado as diferentes épocas e sociedades ao longo da 

história, como também as representações e construções sociais que vigoram acerca da 

deficiência, pelo que, a deficiência tem ocupado cada vez mais espaço mas políticas de 

vários países, como é o caso de Portugal.” (Madureira, 2011). 
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                    A história da noção de deficiência desenvolveu-se através de algumas 

atitudes e atos discriminatórios que lamentavelmente ainda subsistem até aos dias de 

hoje, no entanto, têm-se vindo a desenvolver mudanças notáveis.  

                  Nos últimos anos, algumas dessas mudanças sucederam-se, ocorrendo ao 

nível da integração das pessoas com deficiência, designadamente: nas iniciativas de 

organizações internacionais em favor do valor da pessoa e dos direitos humanos, do 

respeito pela diversidade, da luta contra a discriminação, dos avanços tecnológicos e 

científicos, bem como a crescente consciência social e responsabilidade política.   

                Contudo, o efetivo bem-estar e o íntegro desempenho dos seus direitos 

continuam longe de ser uma realidade, prevalecendo uma imagem desvalorizada que 

por vezes chega a ser segregadora das pessoas que vivem com diferentes tipos e graus 

de limitações. As atitudes face a estas pessoas têm assumido bastantes formas ao longo 

do tempo, associando-se principalmente ao tipo de incapacidade que as pessoas 

apresentam, mesmo que algumas dessas atitudes tenham mudado, as pessoas 

portadoras de deficiência ainda continuam a ser olhadas frequentemente de forma 

negativa pela sociedade. 

                A identificação e explicação das situações de deficiências e incapacidades têm 

vindo a designar-se segundo dois tipos de modelos diferenciados, designando-se por 

“modelo médico” e “modelo social”. Face ao “modelo médico”, este impõe-se como um 

problema na pessoa relacionando-se com a perspetiva estritamente individual, sendo 

uma “consequência da doença”, ou seja, “define a pessoa com deficiência por aquilo que 

ela não consegue fazer (…), define a deficiência como um defeito ou condição que requer 

uma cura. Se a cura não é possível, as pessoas com deficiência são tipicamente banidas 

da sociedade e colocadas em instituições.” (Freire, 2010). Posto isto, subentende-se que 

seja a pessoa a adaptar-se ao meio e não o contrário. À luz deste modelo, veio-se a 

desenvolver a construção de instituições especiais. 

                 A partir dos anos 70, a conceção de deficiências tem vindo a modificar-se, 

reconhecendo-se como uma opressão social, originando-se o Modelo Social, este que 
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surge da sequência de lutas das pessoas com deficiência e dos seus grupos ou núcleos 

representativos.  

                     Em relação ao “modelo social”, este surge enfatizado pelo papel do meio 

ambiente no processo que se dirige à incapacidade, sendo proeminente a valorização 

da responsabilidade coletiva na construção de uma sociedade para todos. “O modelo 

social tem como intenção criar uma auto-imagem positiva e um senso de empowerment 

para as pessoas com deficiência. (…) Enfatiza a importância de remover os obstáculos 

que as pessoas com deficiência enfrentam para se tornarem participantes activos na 

comunidade em que vivem, aprendem e trabalham.” (Freire, 2010), podendo-se 

reconhecer positivamente a sua deficiência, deixando de ser um motivo para se 

autorrejeitar, ignorar ou recusar-se. 

                   Quanto à evolução positiva face à atitude da sociedade perante as pessoas 

com deficiência, esta tem sido um alvo bastante moroso e carregado de preconceitos 

de diferentes abordagens. Neste sentido, Marta Freire (2010) defende que, os 

conhecimentos sociológicos permitem afirmar que os comportamentos e atitudes da 

sociedade face à problemática da deficiência apresentam variações ao longo do tempo. 

Defende que apresentam variações, dependendo também das circunstâncias. Afirma 

ainda que a variedade terminológica no que respeita a estas pessoas é, em si mesma, 

um reflexo das mudanças sociais e também a prova de necessidade de existência de um 

consenso geral. 

                     Desta forma, a evolução desta problemática tem-se manifestado “também 

na atual legislação e criação de estruturas apropriadas que visem garantir a igualdade 

de oportunidades para a pessoa com deficiência em diversas áreas da sociedade, 

possibilitando que estas se assumam como cidadãos na plenitude dos seus direitos.” 

(Madureira, 2011).  

                     Retratada uma breve contextualização do conceito e da sua relação com a 

sociedade, avancemos para uma contextualização de três diferentes deficiências, sendo 

a primeira representada, a deficiência motora, esta que se representa como uma 

disfunção física, que pode ser de caráter congénito ou adquirido. Segundo Rodrigues 
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(2002), esta deficiência ainda pode ser considerada como uma perda de capacidades, 

afectando a postura e/ou o movimento da pessoa, fruto de uma lesão congénita ou 

adquirida nas estruturas reguladoras e efectoras do movimento no sistema nervoso. O 

autor ainda desmitifica este tipo de deficiência em três tipos de classificação distintos, 

tendo em conta a estrutura lesada, o facto de a lesão ser ao nível central ou não e à 

forma de aquisição e evolução dessa mesma deficiência. Ainda quanto às lesões de tipo 

não central ou de origem não central importa referir que estas podem possuir caráter 

temporário, definitivo ou evolutivo, sobre o mesmo tema, “Adams, Daniel, Cubbin e 

Rullman (1985) acrescentam que o grau de envolvimento varia desde pequenos a 

grandes défices, evidenciando que os indivíduos com deficiência motora apresentam um 

funcionamento limitado comparado com os indivíduos sem deficiência.” (Monteiro, 

2012).  

                Esta deficiência ainda pode ser definida “como toda e qualquer alteração no 

corpo humano resultado de um problema ortopédico, neurológico ou de má formação, 

levando o indivíduo a uma limitação ou a uma dificuldade no desenvolvimento de 

algumas tarefas motoras”. (Costa, 2001, p.54), considerando-se ainda que “qualquer 

déficit ou anomalia física que tenha como consequência uma dificuldade, alteração e/ou 

a não existência de um determinado movimento considerado normal no ser humano”. 

(Kirby, 2002). 

                Quanto à deficiência intelectual, esta também designada muitas vezes por 

deficiência mental, é normalmente apresentada como um atraso mental por parte do 

indivíduo que a possui interferindo diretamente no seu funcionamento intelectual, 

sendo este considerado abaixo da média. Pode manifestar-se a diversos níveis, passando 

dos mais leves aos mais graves. Normalmente, esta deficiência expressa-se antes dos 18 

anos, excluindo-se a possibilidade de ocasionar problemas cognitivos degenerativos. 

                     Esta, como a grande maioria dos diferentes tipos de deficiência, tem sofrido 

modificações ao longo dos tempos, como por exemplo, a mudança do termo, sendo que 

a designação de deficiência intelectual só se assumiu em 2002 sendo que anteriormente 

era designada por “retardo/ deficiência mental”. Esta modificação de termo surgiu 
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sobretudo através da seguinte redação: “Deficiência intelectual é uma incapacidade 

caracterizada por limitações significativas tanto no funcionamento intelectual 

(raciocínio, aprendizado, resolução de problemas) quanto no comportamento 

adaptativo, que cobre uma gama de habilidades sociais e práticas do dia a dia.” (Shalock 

et al., 2010, p. 6). 

                  Ainda é de salientar a importância do reconhecimento do individuo com 

deficiência intelectual por parte da sociedade, e perceber quais as suas habilidades e 

potencialidades já desenvolvidas, assim como as que precisam ainda de se desenvolver, 

para que deste modo se possam propor atividades e intervenções eficazes que 

favoreçam a aprendizagem deste individuo, além de simplificar as orientações para 

atendimentos pedagógicos. Desta forma, é necessário que a sociedade se envolva e 

avalie este indivíduo, estabelecendo um processo de avaliação que oriente as decisões 

pedagógicas e identifique as barreiras que dificultam o seu processo evolutivo. 

                      Por último, debrucemo-nos sobre o termo de “paralisia cerebral”, esta que 

se designa como um grupo diverso de síndromes neurológicas que causam perturbações 

no movimento de caráter permanente, resultante de uma lesão nos primeiros 

momentos de desenvolvimento de um indivíduo. Os sinais e sintomas podem ser 

diversos variando de indivíduo para indivíduo, sendo que entre eles os mais frequentes 

são a má coordenação motora, a rigidez muscular, fraqueza muscular e os tremores. 

Importa ainda salientar que também podem ser verificáveis problemas de extensão 

sensorial, neurológica e    ou deficits cognitivos. 

                  A designação de “paralisia cerebral” por si só apresenta como significado o 

resultado de uma lesão ou mau desenvolvimento do cérebro, denotando um caráter 

não progressivo, que se encontra existente desde a infância, sendo frequente que os 

bebés que apresentam este problema não rebolem, se sentem, gatinhem ou caminhem 

tão cedo como normalmente acontece com as outras crianças da mesma idade. Ainda é 

de realçar que cerca de um terço das pessoas que sofrem de paralisia cerebral sofrem 

de dificuldades de cognição e convulsões epiléticas, embora estes sintomas sejam mais 

visíveis nos primeiros anos de vida, estes não se agravam com o tempo. 
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                  “Segundo Rubinstein (2002) e França (2000), seria Freud, em 1893, quem viria 

a introduzir o termo Paralisia Cerebral usando-o para classificar um conjunto de 

patologias, que designou por encefalopatias crónicas não evolutivas da infância, e, que 

constituíam um grupo heterogéneo porque se combinavam com outros diferentes 

sintomas, mas também, do ponto de vista etiológico e clínico, apresentavam em comum 

as dificuldades motoras. Neste sentido, em 1897 Freud vai categorizar as diversas 

manifestações clínicas da Paralisia Cerebral numa única síndrome, atribuindo a sua 

origem a uma causa real pré-natal em vez de a atribuir a uma anormalidade durante o 

processo do nascimento.” (Proença, 2011). 
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Introdução ao Capítulo 2 
 

                   Realizado o enquadramento teórico do tema, considera-se necessário 

descrever a metodologia que será exposta para a realização do estudo, bem como a 

contextualização da sua vertente empírica, definindo-se assim as diversas variáveis 

como os indicadores relativos às hipóteses em estudo, de igual forma se apresentarão 

as técnicas de recolha e de tratamento da informação, sendo estas referentes ao 

respetivo instrumento de medida utilizado. Ainda neste capítulo serão demonstrados os 

possíveis procedimentos metodológicos relativos à aplicação e à análise dos dados 

obtidos, assim como será referido o respetivo universo de análise em estudo. 

                    A investigação aqui implícita teve por base uma simples pergunta de partida, 

sendo esta a seguinte: "De que forma a prática do desporto num indivíduo portador de 

deficiência contribui para a sua inclusão pessoal e social?”. Neste sentido, o que se 

pretende compreender é de que forma o desporto atua como um processo de 

integração social, ao mesmo tempo que serve de um processo de desenvolvimento 

motor, beneficiando o seu utilizador quanto às suas dificuldades de mobilidade. Para tal 

efeito, foi necessário analisar não só o clube que tomou a iniciativa de criar uma equipa 

para indivíduos portadores de deficiência, como também analisar a perspetiva dos seus 

próprios jogadores e entender desta forma qual a importância que esta modalidade 

assume nas suas vidas. 

                   Neste seguimento, tenciona-se clarificar as questões e expetativas que estes 

indivíduos apresentam face ao surgimento deste projeto e que expetativas apresentam 

face ao clube que o concebeu, bem como a sua perceção de contributo para a inclusão 

social dos mesmos. 

                 Desta forma, o presente estudo decorreu em Gaia, mais especificamente no 

clube e no campo de Valadares, clube que adotou no ano passado (2019), um novo 

projeto que se destina à criação de um clube para indivíduos portadores de deficiência. 
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Capítulo 2: Metodologia 
 

2. Procedimentos Metodológicos 
 

2.1 Objetivos 
 

                 O estudo aqui presente tem como finalidade perceber e conhecer uma 

realidade alternativa, sendo essa realidade vivenciada e interpretada pelos atletas 

portadores de deficiência do Valadares Gaia Futebol Clube, cujo objetivo é reconhecer 

o papel do desporto, assim como o projeto que o envolve, o percurso de alguns dos 

atletas no âmbito desportivo e na sua própria vida. 

Em relação aos objetivos específicos, pretende-se explorar: 

              - Os aspetos sociais das experiências vivenciadas quer pelos atletas (na 

modalidade referida), quer pelo treinador da respetiva modalidade, quer do 

representante da modalidade, quer ainda do presidente do Valadares Gaia Futebol 

Clube; 

           - O significado e o valor da modalidade para estes atletas nas suas vidas, assim 

como o apoio fornecido pelo clube de Valadares para reativar a respetiva modalidade; 

           - A identificação de algumas das dificuldades destes atletas no seu dia a dia (tendo 

em conta que o conhecimento das respetivas dificuldades seria pelo menos de um 

exemplo de cada jogador de cada classe), procurando também saber-se a opinião da 

equipa técnica responsável face às dificuldades de cada jogador; 

           - O desenvolvimento do presente projeto, identificando se este possui alguma 

calendarização de futuros jogos para estes atletas, entendendo, desta forma, se estes 

possuem ou não uma modalidade competitiva;  
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            - A exposição de representações e perceções face à modalidade por parte dos 

atletas, contribuindo assim, de forma positiva, para o seu melhoramento;  

            - O reconhecimento de possíveis problemas / diagnósticos de necessidades 

enfrentados pela respetiva organização face ao desenvolvimento do projeto; 

            - A funcionalização da organização, de forma a compreender e a avaliar a 

constituição do presente projeto; 

           - A necessidade de criação do projeto avaliado pela instituição que o fundou; 

           - O próprio contacto de integração do estagiário com a respetiva instituição. 

 

                    De forma a atingir os objetivos propostos, foi assim realizado um estudo 

exploratório e descritivo onde, através da entrevista semiestruturada, foram registados 

em áudio os discursos dos envolvidos no projeto, áudio que continha os significados 

atribuídos dos mesmos, sendo que no final estes áudios foram registados, transcritos, 

analisados e interpretados à luz da metodologia qualitativa, metodologia que “ (…) pode 

ser definida como uma metodologia que produz dados a partir de observações extraídas 

diretamente do estudo de pessoas, lugares ou processos com os quais o pesquisador 

procura estabelecer uma interação direta para compreender os fenómenos estudados. 

Geralmente, parte de questões mais amplas, que só vão tomando uma forma mais 

definida à medida que se desenvolve o trabalho.” (Guilhoto, 2002). Assim, de entre as 

metodologias existentes, a qualitativa é a metodologia que mais se adapta à construção 

deste estudo, sendo esta imprescindível para se compreender um determinado grupo, 

problema ou situação exclusiva, em grande profundidade, sendo assim a escolhida face 

ao estudo em questão. 

                 No que diz respeito à recolha de informações, foram utilizadas técnicas 

documentais que incluem pesquisa bibliográfica, pesquisa que fora desenvolvida a partir 

de material já elaborado, constituindo-se exclusivamente de livros, teses e artigos 

científicos, dos mais variados autores; por sua vez no que se refere às técnicas não 

documentais, recorreu-se ao uso das entrevistas semiestruturadas e a algumas 
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anotações, quanto aos instrumentos de suporte de recolha de dados optou-se pelos 

guiões e para o tratamento da informação recorreu-se à análise de conteúdo. 

                   Como conclusão, é de referir que a investigação recaiu sobre um 

determinado grupo com deficiência, sendo este grupo os envolvidos num projeto que 

se encontra a recorrer no Valadares Gaia Futebol Clube (2019). 

 

2.2 Universo Amostral 
 

                    O universo amostral deste trabalho é globalmente constituído por 18 atletas, 

do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 20 e os 40 anos, sendo que 15 

destes são portadores de paralisia cerebral, 2portadores de deficiência motora e 1 não 

classificado. Apesar deste universo ser constituído por estes 18 atletas, apenas 6 destes 

é que estarão incluídos na amostra do trabalho presente, sendo unicamente estes 6 

atletas submetidos a uma entrevista. É de realçar que um dos principais motivos para 

não se realizarem todas as entrevistas aos atletas se deve ao facto de uma grande parte 

apresentar problemas cognitivos, incapacitando-os de responder claramente à maioria 

das questões, outro dos motivos se deve à não autorização como à falta de 

disponibilidade para a aplicação da entrevista. 

                 Ainda dentro deste universo amostral, estarão incluídos alguns informantes 

privilegiados, que representam outros cargos dentro do projeto. Nele estão incluídos 

dois dirigentes (sendo que um deles também é o criador e atleta do respetivo projeto e 

o outro o Vice-Presidente do respetivo Clube), um treinador e o Presidente do Valadares 

Gaia Futebol Clube, este último sendo o máximo responsável pelo acolhimento e pela 

manutenção da respetiva modalidade. Todos estes "informantes privilegiados" serão 

submetidos à entrevista. 

                Este estudo engloba assim essencialmente uma equipa que usufrui da prática 

de desporto adaptado, centralizada na modalidade de futebol de 7 do Valadares Gaia 
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Futebol Clube. A amostra decorreu do conhecimento e envolvimento prévio do projeto, 

da recolha e análise de informação disponibilizada pelos mesmos acima referidos. A 

amostra foi adquirida por concordância face ao propósito do presente estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idades dos atletas do Universo Amostral 

Gráfico 1- Idades dos atletas do Universo 

Amostral 
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2.3 Descrição detalhada do método utilizado 

para a obtenção de informação 
 

                  Na realização do presente estudo, o método qualitativo empregue foi a 

entrevista semiestruturada, sendo que foram elaborados cinco tipos de entrevistas 

semiestruturadas: uma primeira destinada aos atletas, a segunda direcionada ao 

treinador, a terceira reservada aos representes do projeto, a quarta destinada ao criador 

do projeto e a última realizada ao Presidente de Valadares Gaia Futebol Clube. 

                  A primeira entrevista, destinada aos atletas1apresenta assim 6 grupos, sendo 

o primeiro grupo destinado à apresentação do entrevistador, à exposição do tema de 

trabalho como os objetivos da mesma, à garantia da confidencialidade e, por último, à 

solicitação da autorização para a gravação da entrevista. É de salientar que este primeiro 

grupo esteve presente em todas as entrevistas. Apresentado o primeiro grupo, é assim 

inserido um segundo, este que também se encontra presente em todas as entrevistas, 

exceto numa, sendo essa a entrevista designada ao criador do projeto, pela justificativa 

deste apresentar três cargos face ao projeto analisado, sendo eles de representante, 

atleta e o mesmo já referenciado. Assim sendo, não seria oportuno de forma alguma 

introduzir as mesmas questões para que estas fossem respondidas e analisadas 

repetidamente. No segundo grupo da entrevista, direcionado para a descrição do 

entrevistado, sendo o grupo caraterizado por 5questões, insere-se um novo grupo, este 

correspondendo ao terceiro que se relaciona com o percurso desportivo dos atletas e à 

contribuição do mesmo para a sua realidade, este circunscrito por 8 perguntas. O quarto 

grupo designado por ostentação face aos agentes de socialização apresentando como 

objetivo entender a influência desses agentes no desempenho da prática na respetiva 

modalidade, possuindo este 4 questões. O quinto grupo no qual é procurado identificar 

os sentimentos atribuídos às dificuldades destes indivíduos quer na modalidade, quer 

na sua rotina diária, encontrando-se este grupo formado por 7 perguntas. No sexto e 

 
1 Anexo 9: página XCVI 
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último grupo pretende-se analisar os significados atribuídos pelos atletas à respetiva 

modalidade como ao clube que lhes permitiu o regresso à mesma, grupo fundamentado 

por 11 questões. 

                   Relativamente à segunda entrevista, esta direcionada ao treinador2, é 

composta por 6 grupos, sendo que o primeiro e o segundo são idênticos ao da primeira 

entrevista como já fora mencionado. O terceiro grupo que diz respeito à compreensão 

das competências profissionais do mesmo como ainda aborda o seu percurso na esfera 

desportiva, este constituído por 3 perguntas. O quarto grupo destina-se a compreender 

o envolvimento do treinador no projeto presente como as esperanças que nele 

deposita, grupo marcado por 5 questões. Quanto ao quinto e penúltimo grupo este 

marca-se pela compreensão dos significados atribuídos à modalidade por parte do 

treinador, sendo este grupo igualmente marcado pelo mesmo número de perguntas do 

grupo anterior. Por fim, a partir do testemunho do último grupo entrevistado, pretende-

se percecionar os sentimentos que o treinador deposita nos seus atletas e como encara 

as suas deficiências, grupo que se encontra envolvido por 4 perguntas. 

                  Como terceira entrevista esta reserva-se aos representantes do projeto3, 

sendo a entrevista marcada equitativamente por 6 grupos, na qual os dois primeiros já 

se encontram explicados, assim sendo parte-se para o terceiro grupo, este referente às 

competências profissionais dos representantes, grupo englobado por 3 perguntas. De 

seguida, apresentemos o grupo no qual se pretende identificara razão do envolvimento 

dos representantes no projeto, bem como as esperanças que são nele depositadas, 

grupo circunscrito a 7 questões. Seguidamente, demarca-se o quinto grupo com o 

objetivo de entender os significados atribuídos à modalidade pelos mesmos, grupo 

demarcado a 6 perguntas. O sexto e último grupo tem como objetivo percecionar que 

emoções estão subjacentes face aos atletas expostos no projeto, assim como as suas 

deficiências, delimitado por 4 questões. 

 
2 Anexo 11: página CXXXVIII 
3 Anexo 13: página CXLII 



 

XXXVIII 
 

                   Quarta e penúltima entrevista, esta dedicada ao criador do projeto4, é a 

entrevista mais curta sendo ela constituída por apenas 4 grupos, como já anteriormente 

foi mencionado. O criador do projeto apresenta atualmente três cargos face ao mesmo, 

sendo eles o de representante, atleta e criador do projeto, sendo que este respondeu a 

três das entrevistas referidas. Assim sendo, o primeiro grupo mantém-se igual apenas 

por formalidade e por obrigatoriedade. Desta forma, apresenta-se o segundo grupo que 

se centraliza no porquê da existência do projeto, sendo este grupo constituído por 3 

questões, no terceiro grupo demonstra-se a atribuição de sentimentos do mesmo ao 

projeto desenvolvido, constituindo-se apenas este grupo por 2 perguntas e como último 

grupo pretendeu-se analisar o relacionamento com os restantes membros do projeto, 

grupo constituído igualmente como o anterior referido. 

                  Por fim, e para fechar a descrição detalhada de todas as entrevistas, é imposta 

uma última entrevista voltada ao presidente do clube5, entrevista delimitada por 6 

grupos, sendo o terceiro referente às competências profissionais do mesmo, empregue 

este por 3 interrogações, aprofundando insere-se um quarto grupo destinado à 

compreensão do envolvimento do mesmo e o que este espera face ao projeto aceite, 

grupo delineado por 6 questões, quinto e penúltimo grupo remete-se à expressão de 

conhecimentos sobre a modalidade constituído este por 5 impasses e como desfecho 

temos o último grupo destinado ao conhecimento do presidente do clube aos seus 

atletas, este circunscrito a 4 perguntas. 

 

 

 

 

 

 
4 Anexo 15: página CLI 
5 Anexo 17: página CLVII 
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2.4 Método qualitativo empregue 
 

                       O presente estudo é fundamentado no método qualitativo, este que não 

se foca nas análises estatísticas, mas sim em entender as emoções como os 

comportamentos humanos, centralizando-se na compreensão do sentido de tais ações 

como na explicação a que levam a tais atos.  

                        “A abordagem de natureza qualitativa surgiu da inquietação de cientistas 

que queriam alcançar a compreensão do homem como um sujeito social e 

contextualizado numa sociedade com história, valores, significados e intenções que 

constroem a subjetividade dos atos humanos.” (Biasoli-Alves; Romanelli, 1998). Assim, 

o método qualitativo trabalha com valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e 

opiniões, aprofundando a complexidade dos fenómenos, factos e processos, de forma a 

estabelecer inferências e atribuir significados ao comportamento. Desta forma, este 

método enquadra-se perfeitamente no objetivo do trabalho presente, no qual se 

pretende compreender de que forma a influência do desporto contribui para a inclusão 

pessoal e social dos atletas portadores de deficiência, como ainda entender o processo 

de interiorização de pensamentos que estes apresentam face aos olhares das pessoas 

que não possuem qualquer tipo de deficiência. 

                    Por fim, relativamente ainda ao método qualitativo é de se notar que a sua 

maior vantagem consiste em apresentar um critério de validade e cientificidade que é 

pensada como uma forma de regulação da abstração e não sinónimo de modelos nem 

normas rígidas. Este modelo apresenta como objetivo principal a compreensão e a 

explicação da realidade estudada, sendo muitas vezes o método pretendido e utilizado 

na Sociologia, ciência que apresenta maioritariamente o objetivo de promover a 

explicação de sentimentos e comportamentos. 

                    Quanto às técnicas, a principal técnica utilizada na presente investigação é a 

entrevista semi-diretiva de caráter qualitativo, que também é designada como um 

"modo" de recolha de dados, sendo empregue em forma oral, efetuada cara a cara entre 
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o investigador e o seu interlocutor, no qual é promovida a constante interação entre 

ambos. 

                     Uma vez realizada a entrevista, empreende-se a análise documental, análise 

que procede-se á numa espécie de diagnóstico de conteúdo que incide sobre os 

materiais que disponibilizam a informação sobre o tema que se investiga. Neste âmbito, 

“os investigadores passaram a atribuir maior atenção ao comportamento humano, aos 

seus valores, às suas crenças, tornando-se, então, necessário adequar os instrumentos 

ao objecto de estudo” (Ruquoy, 1997). “Nesta perspetiva, a entrevista mostrou-se como 

o instrumento mais adequado para o nosso estudo, na medida em que, através dela, há 

uma maior facilidade em se aceder à perspetiva dos entrevistados, pois os dados das 

entrevistas revelarem experiências, opiniões, sentimentos e conhecimentos” (Patton, 

2002), “e pelo facto destas permitirem chegar ao desconhecido, ao não visto” (Pais, 

1998).  

                    Por fim, é de salientar que existem vários tipos de entrevista, sendo que 

neste estudo foi administrada a entrevista semiestruturada, uma vez que permite à 

pessoa entrevistada a construção do seu pensamento em torno do objeto perspetivado 

e que, por outro lado, permite eliminar do campo de interesses diversas considerações 

que não interessam ou que não são relevantes para o estudo em causa, ao mesmo 

tempo que permite aprofundar alguns aspetos que não estão tão percetíveis, e não são 

pertinentes para o tema em questão. 
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2.5 Suportes das técnicas anteriormente 

utilizadas 
 

                     Neste tópico, é de realçar os métodos de suporte às técnicas anteriormente 

referidas, começando pela entrevista evidenciamos o suporte maioritário dessa técnica, 

que se trata do guião. Neste contexto, enceta-se o uso não obrigatório da ordem 

disposta das respetivas questões, isto porque a entrevista deve ser uma técnica que 

deve potenciar a conversa de uma forma aberta, sendo dada a oportunidade da fala ao 

entrevistado. Desta forma, esta técnica não deve estar circunscrita apenas ao guião, mas 

sim à oportunidade espontânea de cada entrevistado se exprimir e de refletir. 

                      Ao recorrer a este tipo de técnica, deve-se ter em conta o fator surpresa, 

pois pode acontecer que a pessoa entrevistada esteja a confrontar a questão efetuada 

pela primeira vez, o que implica momentos de reflexão, momentos que servem 

sobretudo para a reunião e organização do seu pensamento. Aqui, pode-se falar da 

observação direta e das anotações, estas que acabam por contribuir para os detalhes da 

informação, ou seja, a observação da expressão facial que o interlocutor exprime 

quando se efetua uma determinada pergunta como a anotação da mesma podem 

detalhar posteriormente se a pessoa apresentou dificuldade, hesitação, alegria, entre 

outras inúmeras emoções, estas que podem contribuir para o esclarecimento da sua 

própria resposta, como pode ainda contribuir para uma exteriorização mais adequada 

da mesma. 

                    Perante o que foi retratado, constata-se que o êxito da entrevista depende 

da capacidade do locutor para explorar e comunicar os seus próprios pensamentos e 

reflexões, como da aptidão que o entrevistador apresenta em fornecer um nível de 

expressão satisfatório e da sua capacidade de descodificação do que o interlocutor 

exprime. Também aqui é importante demonstrar a eficácia do guião, no contexto que 

este deve conter perguntas diretas e fáceis de compreender por parte do entrevistado, 

para além de que este deve ser bem formulado e conciso na informação que o 

entrevistador pretende obter. Quanto às anotações, estas são importantes para o 
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fornecimento de informações detalhadas (como das emoções que o interlocutor 

apresenta ao dar determinada resposta) e as quais se encontram dependentes da 

capacidade de perceção do entrevistador que por sua vez está subjacente à sua 

capacidade de observação. 

                   “Diante de tais factos, torna-se necessário ter atenção que temos que 

reconhecer a impossibilidade de descobrir o que na realidade as pessoas pensam, já que 

as contradições entre o que se diz, o que se faz e o que se pensa são bastante conhecidas. 

No entanto, o papel discursivo na produção da vida social deve ser igualmente 

reconhecido, pois mesmo as inconsistências e contradições revelam-se pertinentes no 

âmbito de qualquer pesquisa” (Pais, 1998). 

                   Na elaboração do guião para a entrevista deste trabalho, foram incluídas 

também algumas perguntas mais pessoais, de forma a conhecer um pouco da realidade 

de cada entrevistado. É de salientar que, devido à delicadeza de alguns tópicos, 

procedeu-se à formulação das questões de modo a estas serem mais subtis e menos 

invasivas, evitando causar qualquer tipo de constrangimento. 
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2.6 Aplicação das técnicas 
 

                        Posteriormente à elaboração do guião da entrevista foi realizado um pré-

teste com um atleta, este não pertencente à amostra, com o intuito de se verificar quais 

as dúvidas que se podiam desencadear das questões pretendidas, como para se verificar 

a eficiência do gravador de voz utilizado. Como não houve indícios de dúvidas e de 

impercetibilidades, procedeu-se então à sua aplicação à amostra respetiva. As 

entrevistas foram realizadas entre os meses de novembro do ano de 2019 e julho do 

ano de 2020, em dia, hora e local marcados antecipadamente pelos envolventes. Foi 

previamente selecionado um local que privilegiasse a criação de um ambiente favorável, 

para que os entrevistados se sentissem confortáveis e se exprimissem de forma 

descontraída, assegurando a privacidade e o sossego.  

                       As entrevistas foram realizadas de forma individual, de modo a garantir que 

só o entrevistado e o entrevistador tivessem acesso à informação obtida, de forma a 

não proporcionar qualquer tipo de constrangimentos, influências ou mesmo omissão de 

pensamentos e factos nas respostas. Em cada uma das entrevistas foi procurado não 

interferir ou condicionar as respostas providenciadas pelos entrevistados, deixando-os 

pronunciarem-se de forma livre. 

                       A reformulação das perguntas ou a introdução de outras surgiu sempre que 

se sentiu a necessidade de esclarecimento ou aprofundamento das mesmas, não foi 

preciso redirecionar a entrevista para o tema interrogado, uma vez que não houve 

tentativa de fuga às perguntas pretendidas, tornando-se fácil o encaminhamento da 

entrevista. As entrevistas foram previamente esclarecidas através do modelo de 

consentimento informado, sendo este consentimento informado, livre e 

esclarecido,6como devidamente gravadas em registo de áudio, com o prévio pedido de 

autorização7, método que foi empregue em todas as entrevistas feitas, garantindo o 

anonimato e a estrita confidencialidade das respostas. Após a realização das entrevistas, 

 
6Anexo 1: página LXXIII 
7 Anexo 2: página LXXIV 
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estas foram transcritas e devidamente analisadas em toda a sua informação. Desta 

forma, garantiu-se a credibilidade da recolha dos dados. O tempo aproximado de cada 

entrevista foi de 15 minutos. 

 

2.7. Análise da informação 
 

                       "A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de tratamento de 

informação mais utilizadas na investigação empírica no âmbito das ciências sociais e 

humanas. É uma técnica de tratamento de informação, podendo integrar-se em 

qualquer dos grandes tipos de procedimentos de investigação empírica" (Vala, 1986), 

assim a análise de conteúdo trata-se de um conjunto de diversas técnicas que permite 

analisar e identificar as informações adquiridas através de procedimentos sistemáticos 

e objetivos, permitindo uma melhor descrição do conteúdo anteriormente analisado. É 

de salientar que existem diversas técnicas para a recolha de informação, sendo que 

estas devem-se ajustar consoante o seu investigador, o tema pretendido, como o 

objetivo da própria investigação. 

                       A análise de conteúdo envolve-se com diferentes características, como a 

avaliação, a interpretação e a caracterização ou codificação de um texto, seja ela um 

texto de artigo, livro, noticiário, entre outros, ou mesmo de uma entrevista ou relato 

acerca de um facto.  

                       "O tratamento do material recolhido equivale a codificá-lo, e a codificação 

corresponde a uma transformação (efetuada segundo regras especificas) dos dados" 

(Bardin, 2006). "Este tratamento promove o entendimento de uma representação do 

conteúdo, bem como da sua expressão, sendo possível a clarificação das características 

do texto, que podem ser úteis como índices. Podemos dizer que através da aplicação 

desta técnica de análise de conteúdo das respostas, o investigador constrói conceitos 

sobre aquilo que julga serem as ideias dos entrevistados – Categorias de Respostas." 

(Monteiro, 2012). 
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                              No entanto, em qualquer lugar a análise de conteúdo, deve ser sempre 

completa, clara, relevante e fiel, procurando constantemente pela busca de 

cientificidade e objetividade, tendo também intrinsecamente uma componente 

qualitativa e outra quantitativa, no entanto é de realçar que no estudo presente optou-

se sobretudo pela vertente qualitativa, refletindo-se sobretudo na qualidade do 

conteúdo, tendo em conta a fundamentação da identificação da análise temática.   

                             "Assim sendo, define clareza como um conceito que depende sempre de 

um modo de interpretação aceite; completa, pois é necessário garantir aspetos dos 

dados que eventualmente não foram tomados em consideração; relevante dependendo 

da aceitabilidade dos resultados quer por outros investigadores, quer pelos seus 

potenciais utilizadores; e fiel, pois de uma análise depende a sua capacidade de poder 

ser repetida levando aos mesmos resultados". (Monteiro, 2012). Posto isto, é de se 

relembrar que uma grande fonte de informação do estudo efetuado foi disponibilizada 

através das várias entrevistas aos membros integrantes do projeto. 

                           Após efetuados os procedimentos metodológicos anteriormente 

mencionados, começaram a surgir interrogações sobre como utilizar a informação 

disponibilizada através destes procedimentos, para tal e como o objetivo do estudo era 

analisar o projeto, sendo que este seria maioritariamente analisado à luz daquilo que os 

seus membros iriam dizer, foi na técnica de análise de conteúdo que se encontrou a 

solução para o problema descrito, desta forma e como solução de demonstrar "a 

realidade" passada pelos membros do projeto, surgiu a ideia de não só pôr as entrevistas 

efetuadas em anexo, como inserir algumas das informações facultadas nestas no 

processo de análise do respetivo projeto. 

                        “Se é verdade que toda a lógica do discurso, todo o contínuo da fala detém 

uma espécie de força de segurança que deriva do seu próprio encadeamento discursivo, 

também é certo que a análise de conteúdo é o estilhaçar desta unidade encadeada; é 

um desvelar do sentido; é uma sequência de fragmentos cortados, um esquartejamento 

de uma unidade de sentido que dá lugar, sub-repticiamente, a outros sentidos 

(interpretativos) ”. (Pais, 2004, p.105). 
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Introdução ao Capítulo 3 
 

                            Terminado o capítulo 2, referente à metodologia, inicia-se assim mais 

um capítulo, sendo este referente ao relatório de estágio, onde se fará a análise do 

procedimento do mesmo, indicando tanto as tarefas realizadas pelo estagiário, como a 

estrutura da organização, bem como parte da sua história, entre outros. 

                         Desta forma, este capítulo procurará incidir-se sobre o que foi feito nas 

500 horas de contrato, ou seja, no protocolo comum designado entre a Instituição e a 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), de forma a dar a conhecer a 

estrutura e o funcionamento da Instituição respetiva, assim como as tarefas que foram 

atribuídas ao estagiário. 

                       Assim, e de acordo com o que foi mencionado, o capítulo iniciará com uma 

breve análise à história da entidade acolhedora, sendo que em seguida será efetuada 

uma descrição da estrutura do presente relatório. Posteriormente, será realizada uma 

reflexão sobre a importância do relatório de estágio profissional e como conclusão uma 

exposição sobre o funcionamento da mesma, indicando ainda de que forma o estágio 

pode ser pertinente para uma empregabilidade futura. 
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Capítulo 3: Relatório de estágio 
 

3.1 Breve enquadramento geográfico da freguesia 

de Valadares 

 

                       Tal como o nome da entidade acolhedora "Valadares Gaia Futebol Clube" 

indica, esta coletividade situa-se em Valadares, sendo esta uma antiga freguesia 

portuguesa do conselho de Vila Nova de Gaia, que apresenta 4,94 km² de área e cerca 

de 10 678 habitantes, segundo os censos de 2011.Atualmente, esta freguesia foi unida 

à freguesia de Gulpilhares, formando a União de Freguesias de Gulpilhares e Valadares. 

                      A freguesia de Valadares dista precisamente 6 km da sede do conselho e 12 

km da cidade do Porto. É também relevante afirmar que esta freguesia se encontra 

limitada a norte pela freguesia da Madalena, a este com a freguesia de Vilar do Paraíso, 

a sul com a freguesia de Gulpilhares e a oeste com o oceano.  

 

3.2 História da entidade acolhedora 

"Valadares Gaia Futebol Clube" 
 

                     Como mencionado em cima, o Valadares Gaia Futebol Clube, também 

caracterizado por VCFG, é um clube português com sede na freguesia de Valadares, no 

concelho de Vila Nova de Gaia, do distrito do Porto, tendo a sua origem num outro clube 

que se intitulava por Clube Futebol de Valadares, CFV.  

                     Este último clube (Clube Futebol Valadares) foi fundado a 6 de outubro de 

1930, precisamente com a modalidade de futebol a qual se uniu à Associação de Futebol 

do Porto. Com o passar dos anos, o clube foi integrando modalidades como o 

basquetebol, o andebol, o atletismo, o hóquei em patins e o ciclismo. 

                           A antiga sede do clube localizava-se na Rua Manuel Moreira da Costa 

Júnior e o seu antigo estádio designava-se então “Campo do Mocho”. O clube ainda 
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usufruía do lema "Com Fé Venceremos", o qual pretendiam representar através das 

cores amarela e azul dos seus equipamentos. 

                         Em 1947, a coletividade chegou à final do campeonato nacional de 

juniores, derrotando o FC Porto por 2-1, sendo que a 4 de setembro de 1990 ainda 

eliminou o Club Sport Marítimo que então, tal como hoje, competia pelo escalão 

principal do futebol português, graças a este grande feito o clube foi presenteado com 

uma capa de jornal, com o título: “A TAÇA DEVE ESTAR LOUCA". 

                        “Sempre na vanguarda, em 1996, o clube acolhe uma equipa feminina de 

futebol, das poucas que até então eram existentes em Portugal. Na época de 1997/1998 

surge a primeira equipa na modalidade de Futsal.” (Baptista, 2019). 

Por fim, e como reflexo da crise em Portugal, que afetou todos os setores económicos, 

inclusive o maior patrocinador do clube - a "Cerâmica de Valadares”, que devido à crise 

entrou em processo de falência e, por conseguinte, potenciou dívidas no clube, vendo-

se este forçado a sair da cena desportiva portuguesa. 

                     "Como consequência desta página negra na história clubística de Valadares, 

e para preencher um vazio que se tinha instalado na vila, no dia 17 de Junho de 2011 é 

fundado, pelo ainda atual presidente, Ex.mo Sr. José Manuel Costa Soares, o Valadares 

Gaia Futebol Clube (VGFC) que, como é óbvio, integra toda a história passada do Clube 

Futebol Valadares tendo agora, como lema, a expressão “Juntos Somos Mais Fortes”. 

(Baptista, 2019). 

                      O facto de muitos duvidarem que seria possível atingir os feitos antigos, fez 

com que se gerasse uma situação conflituosa no clube, que levou a algum afastamento 

da população. No entanto, o Valadares Gaia Futebol Clube criou já a sua própria 

identidade onde já conquistou alguns interessantes sucessos como a conquista do 

campeonato, na época de estreia da equipa de futebol sénior da Divisão de Honra da 

Associação de Futebol do Porto o que veio novamente a reconciliar laços outrora já 

formados. 

                       Hoje em dia, a “nova casa” do clube integra juntamente o estádio onde são 

realizados os jogos, como a própria sede do Complexo Desportivo de Valadares, que por 
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sua vez se trata do meu próprio local de estágio, situando-se esta na cidade de Vila Nova 

de Gaia, na Rua da Carreira Funda, 188, apartado 16, 4405-541. Uma vez que este 

complexo ainda é recente e encontra-se inacabado, muitos dos objetivos do clube vão 

contra à própria construção, como por exemplo efetuar a cobertura das bancadas, 

melhorar as infraestruturas do clube, estas que conduzirão a uma melhor gestão de 

recursos humanos, à participação ativa em eventos festivos internos e externos de 

forma a que possam envolver toda a comunidade. 

                         Ainda é de se salientar que "quando se fala da direção que fundou o VGFC, 

fala-se em diretores não profissionais, pessoas que maioritariamente trabalhavam pelo 

“amor à camisola”, oferecendo vontade e disponibilidade, e que, pelo muito que fizeram 

não foram nunca ressarcidos. O KICK OFF do projeto ficou a dever-se a um mediador de 

seguros que foi auxiliado por empresários, engenheiros, e também desempregados, 

evidenciando-se, desde logo, o não profissionalismo da instituição." (Baptista, 2019) 

                       Contudo, é de registar que o Valadares Gaia Futebol Clube, com o passar 

dos anos, foi sofrendo uma evolução organizativa, a qual potenciou o número acrescido 

de jovens atletas em ambos os géneros e, na modalidade de futebol, como 

consequência, salientam-se as boas prestações dos seus seniores masculinos e das duas 

equipas femininas. 

                       Ainda é de salientar o aspeto e o foco mais relevante deste trabalho sendo 

este o meu foco de tese e o motivo da minha passagem por este grandioso clube o 

âmbito da responsabilidade social mais recente do mesmo, este que se deve à promoção 

e criação de uma equipa de futebol de 7 para atletas portadores de paralisia cerebral. 
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3.3 Informações do novo projeto de 

responsabilidade pública assumido pelo  

Valadares Gaia Futebol Clube 
 

                       Como já fora referido algumas vezes, este novo projeto de 

responsabilidade pública assumido por este clube foi um dos principais motivos que me 

levou a estagiar na presente entidade, pois me pareceu um projeto inovador e bastante 

interessante, de modo que levou o meu interesse em investigar e analisar o mesmo. 

                      O projeto desempenha como principal objetivo a criação de uma equipa de 

futebol de 7 para atletas portadores de deficiência de modo a que estes possam ter uma 

atividade física frequente, da mesma forma que promove a competitividade da 

coletividade. Esta encontra-se ainda na sua fase inicial, sendo que ainda não foi realizado 

nenhum jogo oficial, nem jogo de treino, tendo até hoje os atletas apenas treinado, 

treinos que se realizam duas vezes por semana: à segunda-feira e quinta-feira das 

21h00às 22h30.  

                       No que concerne à visão estratégica deste projeto, segundo o criador e 

responsável do mesmo, passou por cativar antigos atletas portadores de deficiência, 

uma vez que este se encontrava já envolvido nesta esfera desportiva e já dispunha de 

contactos de ex-jogadores, o que facilitou bastante a tarefa, para além do contacto com 

os atletas, o mesmo ainda menciona que fora necessária a criação de parcerias com 

associações de Gaia, para que fosse possível a captação de novos atletas. 

                       O objetivo principal do criador e responsável era então a criação da equipa, 

no entanto ao propor um projeto como este o mesmo teve de refletir numa forma de 

potenciar e beneficiar a instituição em questão. Assim sendo, e de forma a preencher os 

requisitos, o referido considerou que ao adquirir atletas com experiência, tendo estes já 

participações em competições de alto nível, incidindo os mais jovens, estes otimizariam 

a sua coragem e a sua determinação, projetando-se com maior facilidade na adquisição 

de competências físicas e táticas.  
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3.4 Horário e tarefas de funcionamento do 

complexo desportivo de Valadares 
 

                         O complexo desportivo de Valadares apresenta o seu horário de 

funcionamento normal de abertura às 14 horas da tarde de segunda e terças-feiras, 

sendo que às quartas, quintas e sextas-feiras, abre às 9 horas da manhã, devido ao treino 

da equipa sénior. Assim, após a abertura do estabelecimento, a primeira tarefa que se 

desempenha é a preparação dos equipamentos e material de treino da equipa 

mencionada (equipa principal), esta que tem treino marcado para as 10 horas, sendo 

que o mesmo se prolonga até às 12 horas. 

                          Entretanto, enquanto se realizam os respetivos treinos, outros 

funcionários e auxiliares exercem outras funções como a preparação dos materiais para 

os treinos que se realizam da parte da tarde, no caso dos dias em que o estabelecimento 

abre da parte da manhã, podem estar a decorrer reuniões entre dirigentes ou apenas 

trabalho de escritório dos mesmos. 

                         Uma vez terminado o treino dos seniores, encontra-se uma carrinha 

preparada para encaminhar os mesmos ao seu local de residência. Posto isto, segue-se 

uma pequena pausa para almoço.  

                         Às 14 horas, como é habitual todos os dias da semana, o estabelecimento 

retoma a sua atividade, verificando e preparando os restantes preparativos para os 

treinos que advêm, treino que se inicia às 15 horas e que se restringe aos sub 19 ou aos 

sub 23 masculinos, dependendo do dia e do plano que determinaram anteriormente, 

terminando o mesmo por volta das 17:30 horas, assumindo posteriormente o treino da 

parceria do clube, a Dragon Force, iniciando a sua respetiva atividade às 18 horas 

prolongando-se esta até às 20:00 horas. Importa realçar que uma vez que o complexo 

desportivo apresenta três campos de treino, sendo eles respetivamente um campo de 

5, outro de 7 e outro de 11, há treinos sobrepostos, dividindo-se os escalões pelos 

campos existentes, sendo que os diversos escalões femininos assumem a sua atividade 
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às 19 horas prolongando-se até às 22 horas, enquanto isso enquadra-se aqui o novo 

projeto de responsabilidade pública assumido pelo clube, iniciando a sua atividade por 

volta das 21 horas até as 22:30 horas à segunda e quintas-feiras, assumindo nestes dias 

o controlo do campo de 7, uma vez que a equipa assume a modalidade de futebol de 7 

para pessoas portadoras de paralisia cerebral. 

                     A entidade tem assim o seu fecho por volta das 23:15 horas, sendo que é 

possível que nos restantes dias em que a equipa de futebol de 7 para pessoas portadoras 

de deficiência não apresentam treino, a entidade possa fechar um pouco mais cedo. 

                      Quanto aos jogos oficiais, sabe-se que normalmente quando a equipa 

sénior do clube joga em casa, o seu jogo costuma realizar-se aos domingos por volta das 

15 horas, sendo que este pode ser modificável de acordo com a decisão dos seus 

responsáveis, o mesmo que se sucede nos jogos oficiais dos outros escalões, que apesar 

destes normalmente terem lugar ao sábado em horários a determinar, podem mudar 

de dia de acordo com as decisões dos mesmos. 

                        Por fim, é importante salientar que de 15 em 15 dias é realizada uma 

reunião de Direção, que normalmente ocorre por volta das 21 horas, onde é discutida a 

distribuição de balneários para os respetivos treinos, decidida sempre antecipadamente 

de acordo com as caraterísticas de género e de número de atletas de cada escalão. 
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3.5 Descrição das tarefas realizadas durante o 

período de estágio 
 

                       Antes de mais, convém referir que o desempenho de todas as tarefas 

realizadas foi executado no estabelecimento de estágio, sendo que este se trata do 

complexo desportivo de Valadares, o qual já fora anteriormente mencionado, no 

entanto é de salientar ainda a data em que tudo teve início, situando esta no dia 7 de 

janeiro de 2020. 

                      Uma vez efetuada a linha introdutória, passemos à descrição das tarefas 

realizadas, sendo que todas as tarefas estarão ligadas à formação da nova equipa, como 

do novo projeto de responsabilidade social assumido pelo Valadares Gaia Futebol Clube, 

projeto que se centra na criação de uma equipa de futebol de 7 para pessoas portadoras 

de paralisia cerebral. Assim sendo, numa primeira etapa, a minha primeira tarefa 

consistiu em efetuar a inscrição oficial da equipa na PCAND, de modo a que esta tivesse 

seguro, para tal foi necessário o preenchimento online de uma ficha individual para cada 

atleta onde era necessário preenchê-la com os seus números de identificação, 

igualmente com uma fotocópia do cartão de cidadão e ainda um eletrocardiograma que 

é requerido de forma anual. No entanto, é de realçar que nesta última imposição surgiu 

um problema, pois este eletrocardiograma encontrava-se vencido, ou seja, por outras 

palavras, encontrava-se inválido por ser correspondente ao ano de 2019. Desta forma, 

foi necessária a marcação de uma consulta médica de maneira a realizar este último 

passo. No entanto até hoje a tarefa não foi concluída pois a consulta não se chegou a 

concretizar devido à paragem desportiva que decorreu ao nível mundial, em que a causa 

para tal efeito se deveu à existência de um novo vírus, designado por COVID 19, também 

conhecido por Corona Vírus. 

                            Numa segunda tarefa, foi-me imposta a inscrição da equipa 

anteriormente referida, num torneio denominado por Licaf 2020 8que se realizaria no 

dia 9 de abril no estádio do Algarve em Loulé. Para o cumprimento desta tarefa, foi 

 
8
Torneio do Algarve direcionado para pessoas portadoras de deficiência. 
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necessário o aviso prévio aos atletas de forma a saber quem teria interesse e 

disponibilidade para a participação do mesmo. Assim, estabeleceu-se um prazo de 

forma a que cada um desse resposta, enquanto isso e já próximo da data limite da 

entrega da ficha de inscrição para o torneio recorri à criação de um Word onde tive que 

efetuar uma tabela, fornecendo o nome completo de cada atleta, como o número de 

cartão de cidadão e identificação de deficiência de cada um, contudo surgiu uma 

problemática, esta que se centrava no número mínimo de atletas proposto pelo torneio, 

consistia em ter 10 atletas, e o clube até à data dispunha apenas de 9 atletas propostos 

a ir, sendo que alguns deles não deram uma resposta. No mesmo dia, liguei aos atletas 

que ainda não tinham respondido e consegui mais 2 jogadores predispostos a participar, 

preparei assim a respetiva ficha de inscrição e falei com o responsável do projeto, o qual 

ficou de me confirmar se ainda haveria transporte - um autocarro fornecido pela Câmara 

Municipal de Gaia. Passado umas horas, alcancei a resposta que a possível participação 

no torneio teria que ser descartada, pois já não havia transporte devido à resposta tardia 

de alguns atletas. 

                            De forma a contornar o problema da segunda tarefa, eu e um dos 

responsáveis do projeto, apresentámos a ideia de o próprio clube proceder à realização 

de um torneio pré-definido para pessoas portadoras de deficiência, de forma a 

concretizar o primeiro torneio da equipa pelo clube de Valadares e assim a ideia foi 

transmitida aos dirigentes, que aceitaram com o acordo de ser eu e o criador e atleta do 

projeto a proceder à criação de toda a estrutura organizacional do torneio como da sua 

agenda, assim como sermos ambos a efetuar os respetivos convites, o contacto com as 

equipas que pretendíamos que participassem. Toda esta organização exigiu uma intensa 

pesquisa de forma a que fossem encontradas 8 equipas para que se pudesse assim 

realizar o torneio pretendido. E assim se constituiu a terceira tarefa, tarefa que foi 

totalmente realizada no plano teórico, na medida em que todos os documentos 

relativamente à concretização do respetivo evento foram realizados, no entanto, mais 

uma vez no plano prático a tarefa não se realizou, não devido a qualquer problema da 

instituição ou dos atletas, mas devido ao novo problema mundial, que tem surgido nos 

últimos meses, a pandemia COVID 19, pandemia que pôs o Estado em alerta máximo 
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em todo mundo, terminando assim com o meu estágio e de muitos outros, fazendo com 

que esta última tarefa se encontre adiada até ordem em contrário. 

                      É de realçar que devido à pandemia do COVID 19, duas das três tarefas 

impostas não se realizaram, sendo a sua concretização adiada. 

 

3.6 Importância do estágio no mundo profissional 

 
                    O motivo de escolha entre dissertação e relatório de estágio focou-se 

sobretudo na acumulação de experiência profissional, de forma a que fosse possível 

experienciar um dos muitos papéis que o sociólogo pode vir a desempenhar numa 

instituição, assim se baseou a minha escolha pelo relatório de estágio, esta que se 

diferencia apenas da dissertação, na componente de estágio, consistindo este num 

mínimo de 500 horas e na descrição e impacto do mesmo, conduzindo assim talvez a 

uma pequena diferenciação na componente teórica, sendo que esta pode ser um pouco 

mais curta na medida em que será mais tarde recompensada com detalhes e descrições 

da instituição onde o estágio se concretizou. 

                        Assim sendo, e voltando ao que referi em cima, o principal motivo da 

minha escolha resume-se preferencialmente à acumulação e à preparação para o 

mundo laboral, de forma a contribuir futuramente para a profissão que vier a 

desempenhar, uma vez que o mesmo contribui para a construção da identidade 

profissional do docente, no qual possibilita uma maior aproximação com o meio que um 

dia me poderei inserir, tanto ao nível de instrumentalização como ao nível inter-

relacional.  

                          Drucker (1993) defende o pressuposto de que a escola deixou de ser a via 

privilegiada da educação e de que o ensino não pode continuar a ser uma regalia apenas 

das escolas, já que ele precisa de se propagar a toda a sociedade. A educação tem de 

mudar e, como tal, o autor apresenta duas mudanças imediatas. A primeira defende que 

as organizações empregadoras devem transformar-se em instituições de aprendizagem 
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e ensino. A segunda defende que as instituições de ensino devem fomentar a primeira 

ideia, trabalhando cada vez mais em parceria com os empregadores e as suas 

organizações. A aprendizagem não se pode prender apenas com a estrutura regular da 

oferta da educação, devendo sim alargar-se a um conjunto de outras atividades de 

formação. “Para que isso seja possível, é necessário propor a flexibilização da oferta de 

cursos com a criação de parcerias entre os prestadores de serviços educativos (escolas, 

universidades, entre outros) e a sociedade civil (empresas, associações locais, etc.), 

facilitando assim a aprendizagem no local de trabalho" (Neves, 2011). 

                          Resumindo, o estágio prepara-nos de certa forma para um futuro laboral, 

que nos traz impactos maioritariamente positivos, na medida em que nos prepara para 

o futuro profissional, fornecendo-nos a perspetiva de uma visão mais ampla daquilo que 

podemos esperar e que podemos vir a realizar. 
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Introdução ao Capítulo 4 

 

                           Neste último capítulo, serão submetidas as conclusões obtidas por parte 

da população-alvo, população esta que foi por mim entrevistada e interrogada sobre 

alguns aspetos da sua necessidade de atividade física, assim como sobre os significados 

que atribuem ao novo projeto decorrente por parte do clube que agora integram, a par 

do mesmo, achei ainda relevante entender e analisar parte dos problemas diários que 

estes atletas enfrentam e que efeitos estes retêm quer na sua vida quotidiana como na 

prática da mesma atividade física que fora anteriormente mencionada. 

                         Noutro setor, questionar-nos-emos sobre a concretização deste novo 

projeto até aos dias de hoje, mencionando igualmente os pontos que ainda faltam limar, 

refletindo sobre os mesmos, assim como nos obstáculos que se instalaram ao longo 

desta sua jornada. 

                          No entanto ainda será realizada uma conclusão global, que aborde estes 

três temas anteriormente refletidos, de forma a sintetizá-los. Por fim, será realizada uma 

pequena mensagem de sensibilização à criação deste novo projeto como aos atletas e 

outros envolvidos no mesmo. 

                         É de se destacar a importância deste capítulo, uma vez que este integra 

os relatos e opiniões dos respetivos envolvidos. Os relatos serão acompanhados por 

algumas histórias da vida dos mesmos, para além desta comunicação e envolvência ser 

prioritária e manifestar a sua grande importância no desempenho do papel como 

sociólogo, uma vez que o que aqui se encontra se retrata como o principal objeto de 

estudo da área sociológica. 
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Capítulo 4: Conclusões 
 

4.1 A necessidade da atividade física na vida dos 

atletas, segundo relatos dos mesmos 
 

                            Neste ponto serão analisados os dados fornecidos pelos atletas que 

foram obtidos através das entrevistas, sendo que este se trata de uma das secções mais 

importantes do meu trabalho, e uma vez que o novo projeto assumido pelo clube de 

Valadares Gaia Futebol Clube se salienta como um projeto beneficiário a estes 

indivíduos teria todo o meu interesse em interrogar os mesmos sobre os efeitos 

benéficos que a atividade lhes pode fornecer. 

                           Assim sendo, e com base nos mesmos, a conclusão que considero mais 

importante é que a atividade física para muitos resulta numa reabilitação, quer ao nível 

físico, como ao nível mental. Começando pelo nível físico, restringe-se principalmente à 

necessidade de fisioterapia semanal, de forma a reforçar os movimentos dos membros 

prematuros, pois se os mesmos não forem sujeitos a movimentos ou à subjugação por 

parte de técnicos ou dos mesmos, esses membros serão duplamente afetados, podendo 

mesmo perder parte da sua elasticidade, como a parte da sua força restante, 

enquadrando-se aqui um dos principais fatores essenciais para a prática de atividade 

física por parte de indivíduos portadores de deficiência, reforçando desta forma a 

importância da criação do respetivo projeto. O Projeto envolve uma equipa de futebol 

capaz de integrar estes indivíduos promovendo a sua atividade e que inconscientemente 

acaba por ter um efeito enriquecedor nos seus membros, sobretudo nos membros que 

se encontram afetados devido à sua deficiência, para além do enriquecimento muscular 

e elástico dos seus membros, proporciona igualmente uma calendarização com que 

muitos sonhavam, calendarização que envolve o encontro da equipa duas vezes 

semanais, no qual é promovido o contacto social entre os mesmos como a realização 
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pessoal de cada um (sendo que muitos sempre tiveram o sonho de se envolver numa 

equipa de futebol). 

                       Ao nível mental, os benefícios são igualmente excecionais: pude verificar, 

através dos seus relatos, que para além da concretização de um sonho, muitos 

assumem-se como mais perto de serem "normais", sentimento este que passa primeiro 

por serem capazes de se constituírem parte de uma equipa, coisa que se concebe como 

pouco possível, devido à ausência de desporto dirigido a pessoas portadoras de 

deficiência, nomeadamente à modalidade em questão, outros mencionam que anos 

atrás, quando o FC Porto assumiu a posse de uma equipa para indivíduos portadores de 

deficiência, apenas havia três equipas a participar no campeonato nacional e que duas 

delas pertenciam ao mesmo clube (FC Porto, equipa A e equipa B), este que se dividiu 

em duas equipas para tentar que o campeonato fosse assim mais equilibrado e de certa 

forma para que se parecesse mais com um campeonato (palavras dos atletas), 

posteriormente, no último ano desta equipa, o FC Porto não realizou qualquer tipo de 

campeonato, sendo que um ano mais tarde esta mesma equipa se desmembrou 

acabando com a modalidade, sendo esta seis meses mais tarde reativada pelo Valadares 

Gaia Futebol Clube. 

                            No que diz respeito aos benefícios mentais, estes ainda se prolongam, 

sendo que os atletas reforçam a ideia do seu crescente nível de felicidade, como bem-

estar, ainda referindo a energia acumulada, relatam que se sentem muito mais aliviados 

e de certa forma libertados em parte da sua rotina monótona anterior à participação na 

modalidade, alguns chegam mesmo a mencionar o bom humor e o crescimento do 

sentimento de se sentirem mais perto de ser "um indivíduo normal". 
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4.2 Sentimentos da população-alvo respetivamente 

à modalidade lecionada 

 

                           Seguindo a linha de raciocínio e continuando com o foco na entrevista, 

tanto os atletas como os responsáveis foram questionados sobre os seus sentimentos 

face ao projeto que se tem vindo a desenvolver, cujas respostas foram diversas. 

                           No que diz respeito aos atletas, alguns acreditam na credibilidade do 

projeto e esperam resultados benéficos, entre eles o desejo mais citado é o de 

competição, onde seja realizado um campeonato ou situação próxima, que permita 

suscitar a sensação de adrenalina, ou seja, mais do que um treino, algo que represente 

um jogo oficial, o qual se pode ganhar ou perder, circunstância que leve os jogadores a 

estarem constantemente motivados e a se esforçarem ao máximo, por outras palavras 

o que a sociedade designa por torneio, onde várias equipas disputam de igual para igual 

a classificação mais alta que se possa atingir.  

                          Outro desejo, embora se encontre ligado ao primeiro, é o de realizar 

competições internacionais, isto é, a maior parte dos elementos desta equipa 

envolvente no projeto, de responsabilidade pública do clube de Valadares Gaia Futebol 

Clube, tratam-se de ex-atletas, que jogam a respetiva modalidade há vários anos, 

independentemente das paragens que a modalidade tem vindo a sofrer, participando 

muitos deles na Seleção Nacional Portuguesa, esta que em tempos remotos participava 

em torneios internacionais. Ora, a Seleção Nacional perdeu o seu treinador e 

responsável o ano passado, ao mesmo tempo que o FC Porto desmanchou a equipa, pois 

os responsáveis desta eram os mesmos da Federação Nacional. Deste modo, muitos dos 

atletas veem este projeto como uma oportunidade de reabilitação da respetiva 

Federação, envolvendo-se assim “de corpo e alma” no projeto com a ideia de alcançar 

este sonho maior, este que envolve o regresso à competição internacional, de acordo 

com os próprios atletas, admite-se ainda que a classificação para os paralímpicos que se 
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realizariam em Tokyo deste mesmo ano (2020) tinha sido obtida pela Seleção 

Portuguesa em torneios anteriores. 

                                 Atletas mais velhos e que já se encontram na modalidade há mais 

anos, apresentam algumas descrenças no projeto, na medida em que mencionam que 

o seu percurso desportivo não tem sido nada fácil, expressando o desapoio, quer por 

parte do governo, como por parte da sociedade, refletindo e apoiando-se na quantidade 

de vezes que a modalidade já foi desmanchada e reabilitada, referindo que a sua 

reabilitação é sempre incerta e não duradoura. Assim, os mesmos afirmam que mais 

vale não ter muita esperança e estar sempre preparado para o pior, aliás um dos atletas 

refere ainda que adora a modalidade, mas que devido ao percurso desportivo que esta 

tem vindo sempre a enfrentar, que se tem dedicado mais a outra modalidade, sendo 

esta na qual deposita as suas esperanças, apesar de continuar a participar na 

modalidade de futebol de 7. 

                                Quanto aos responsáveis, estes afirmam que estão satisfeitos com os 

atletas envolvidos e que se sentem confiantes face ao projeto que construíram, no 

entanto mencionam que há ainda muito por fazer e a melhorar, mas que tal leva tempo 

e acarreta despesas, considerando que os atletas não se podem deixar desmotivar, 

apelando à sua presença assídua, referindo que estão a fazer tudo para melhorar e 

avançar com o projeto em questão.  
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4.3 Problemas diários face às deficiências 

apresentadas pelos atletas 

 

                          Os problemas diários enfrentados pelos atletas são vários e cada um deles 

vai de acordo com a deficiência de cada um, para tentar fazer um retrato imaginário, as 

diversas deficiências apresentadas pelos mesmos vão de braços a pernas, sendo que 

alguns ainda apresentam um pequeno problema intelectual, este não profundo. 

                           A maior parte dos atletas apresenta um lado prematuro, sendo que estes 

membros afetados são as pernas e os braços variando o lado, podendo ser o lado 

esquerdo ou direito o lado afetado, que são distinguidos por uma massa muscular 

bastante inferior ao membro não afetado, o mesmo não se refere apenas à massa 

muscular mas também ao aumento da sua vulnerabilidade, diminuindo igualmente a 

sua força e a sua elasticidade. A maior parte dos atletas que apresenta esta deficiência 

apenas se distingue de uma pessoa dita "normal", pelo mesmo ocorrido, no entanto há 

um exemplo ainda na equipa que para além deste problema manifesta igualmente o 

problema intelectual não profundo. 

                           O grupo sobre o qual me irei debruçar posteriormente separa-se do 

primeiro pelo seguinte aspeto: antes de apresentar um membro superior e um membro 

inferior afetado, apresenta ambos os membros inferiores, ou seja, as duas pernas, sendo 

que a explicação relativa à sua vulnerabilidade, elasticidade e força é igual à da referida 

anteriormente.  

                         Outra das deficiências observáveis não se refere a nenhum membro 

existente, apenas se evidencia no que diz respeito ao processo cognitivo, apresentando 

o tal grau intelectual não profundo, assumindo os mesmos problemas de coordenação 

em alguns dos exercícios, o último problema identificado não se deve a membros 

prematuros nem a problemas de intelectualidade, mas sim, ao problema de tremuras 

em que os atletas não conseguem ter controlo sobre o seu corpo e evidenciam pequenas 
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contraturas e tremores involuntários apresentando igualmente problemas de 

coordenação. 

                            Posto isto, os problemas diários dos mesmos são vários, de acordo com 

a deficiência de cada um, ou seja, os que apresentam um lado prematuro, apresentam 

problemas nomeadamente que envolvam atividades nas horas de refeição, como cortar 

carne, passar líquidos de uma garrafa para um copo, entre outros, no que diz respeito a 

atividades que envolvam pesos também é um problema diário que os afeta, o mesmo 

se evidenciando no seu equilíbrio estando estes mais propensos a cair para o lado que 

se encontra afetado. No que se refere ao desporto, sem dúvida que se encontra na 

rotatividade do corpo para o lado sensibilizado, como na velocidade sendo que esta 

pouco é afetada, enquanto aos atletas que apresentam ambas as pernas penalizadas, os 

seus problemas baseiam-se no equilíbrio, sendo este caso pior ainda nos que apenas se 

encontram afetados de um único lado. Este últimos, durante as entrevistas, chamaram-

me a atenção para o caso dos transportes públicos, não especificamente relacionado 

com o problema de equilíbrio, que também foi evidenciado, mas para o caso destes 

sofrerem muito mais desgaste no processo de se encontrar apenas de pé, face aos pesos 

o problema encontra-se apenas no seu deslocamento, quanto à atividade física estes 

sofrem mais desgaste do que qualquer outro devido à utilização das pernas, como se 

evidencia a falta de equilíbrio e velocidade reduzida. 

                            Quanto aos que apresentam movimentos involuntários, o problema 

segundo os mesmos reside em apresentarem-se em sítios desconhecidos ou que 

apresentem pessoas desconhecidas, situações que os deixam desconfortáveis e 

envergonhados, aumentando esses mesmos movimentos, referindo ainda que esses 

movimentos podem afetar as atividades relacionadas com as refeições, como pegar em 

copos, na prática desportiva não manifestam qualquer tipo de problemas. Por fim, os 

que apresentam problemas intelectuais, no dia a dia podem ter problemas com certas 

explicações de execução de tarefas e nos casos mais graves de terem mesmo um 

supervisor a comandá-los, enquanto no que diz respeito ao desporto os mesmos têm 

dificuldade no desempenho de eventuais exercícios propostos. 
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4.4 História e pontos de concretização do projeto de 

responsabilidade pública assumido pelo  

Valadares Gaia Futebol Clube 
 

                                 Quanto à materialização do projeto, pode-se afirmar que a sua 

concretização até hoje apenas se realizou pela metade, devido a inúmeros 

inconvenientes, começando pelos pontos que se concretizaram é de se realçar que o 

projeto se iniciou no mês de setembro de 2019, iniciando-se com uma pequena reunião 

entre os responsáveis da criação do projeto e uma amostra de ex-atletas, que outrora 

tinham feito parte da equipa de futebol de 7 do FC Porto, no entanto para se perceber 

um pouco da história e envolvimento por parte destes, passo a referir parte da génese 

deste projeto.  

                             Assim sendo, a formação deste projeto deveu-se sobretudo a uma 

experiência de estágio em que um dos estagiários fazia parte da equipa do FC Porto, 

mais concretamente da sua modalidade adaptada de futebol, este que desempenhava 

a função de estagiário na instituição de Valadares de forma a poder dar concretização à 

sua licenciatura em Gestão do Desporto. Enquanto desempenhava tal tarefa, o 

estagiário mantinha a sua prática desportiva, esta que se conservava na sua ex-equipa 

(FC Porto), equipa que na época ainda executava a sua prática desportiva, no entanto 

durante a execução do estágio, a equipa desfez-se, proporcionando assim a ideia do 

estagiário, propondo o projeto que até então se tem vindo a desenvolver na instituição 

Valadares Gaia Futebol Clube, que aceitou rapidamente, pedindo ao mesmo um 

mapeamento de detalhes do projeto. E assim o ex-atleta passou a sua ideia para o papel, 

recebendo no final a aprovação total para o desempenho do mesmo, sendo que a sua 

amostra baseava-se nos contactos que dispunha da sua ex-equipa e mencionando aos 

mesmos o que se tinha proposto realizar, a respetiva amostra interiorizou a ideia de 
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forma positiva manifestando a sua vontade de envolvência, comparecendo meses mais 

tarde à tal reunião anteriormente mencionada.  

                                   Na reunião, realizaram-se as devidas apresentações, quer por parte 

dos atletas, como de todos os envolvidos, discutindo-se a disponibilidade dos mesmos 

para se efetuarem os respetivos treinos, que se sucederam após esta reunião. Desde 

esse momento, a equipa tem correspondido ao desafio que lhe foi lançado, treinando 

semanalmente, assumindo a responsabilidade de participar ativamente nos treinos. 

Portanto, a tarefa inicial foi assim concluída, tarefa que se dedicava à criação e atividade 

desportiva semanal por parte da nova equipa. No entanto, outras tarefas foram 

propostas, mas ainda não tiveram a sua concretização, como os jogos treino, jogos que 

corresponderiam ao confronto da equipa confinada com outras equipas, confrontos que 

apesar de serem amigáveis iriam suscitar e promover a competitividade, sendo este um 

dos fatores mais apreciados e pretendidos por estes jovens atletas, mas que até então 

não passam de desejos inconcebíveis. Contudo, nesta área foi proposto algo maior, na 

medida em que o clube lançou a ideia de participar num torneio no Algarve, que teria 

lugar no mês de abril, torneio que se encontrava direcionado a pessoas portadoras de 

deficiência. Este acabou por não se realizar por resposta tardia dos próprios atletas, 

sendo que mais tarde o torneio acabou por não se suceder, devido à situação a que se 

tem assistido, em que a pandemia COVID-19 afetou e parou os setores de todo mundo, 

inclusive o universo desportivo.  

                                 Como último ponto, e antes de acontecer a situação atual provocada 

pela referida pandemia, é de relevar o esforço da instituição de Valadares e do criador 

do projeto em questão, pela audácia que têm vindo a desempenhar, pois depois da 

tardia resposta dos atletas, o que levou a que não se conseguisse o aluguer do 

transporte que desempenharia a função de dirigir os mesmos ao torneio referido, o 

criador e um dos representantes, de forma a contornar a situação, propuseram-se 

realizar um torneio idêntico na casa do clube (Valadares Gaia Futebol Clube), torneio 

que eu mesmo com o respetivo criador do projeto concebemos, estabelecendo todos 
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os contactos. No entanto, este torneio sofreu o seu adiamento devido à mesma situação 

pandémica já referida.  

                             Concluindo, este tem sido um ano muito difícil, devido à situação em 

que se vive, em que é necessário o confinamento em casa, assim como à paragem 

obrigatória da maioria dos setores de trabalho, inclusive a área desportiva. Assim sendo, 

e devido a estas complicações, que até agora não apresentam solução, arrisco a afirmar 

que o clube, como outros tantos, teve de adiar a concretização dos seus projetos e dos 

seus ideais, não sendo de todo um problema das instituições, mas de uma situação que 

nunca se pensou vivenciar, todavia, quando a situação melhorar, acredito que se 

prossiga com a concretização do mesmo, não obstante, em pouco tempo de existência, 

o projeto já desempenhou tarefas bastante satisfatórias. 

 

4.4 Conclusão global e mensagem de sensibilização 
 

                           A conclusão aqui a reter deve-se principalmente aos benefícios da 

envolvência desportiva por parte das pessoas portadoras de deficiência, ou seja, está 

cientificamente comprovado que a atividade física é benéfica para toda a gente, 

independentemente dos problemas que estas possam apresentar e coincidentemente 

esta atua de forma positiva de acordo com quem a pratica. Desta forma, sendo esta 

prática propícia ao não aparecimento ou à redução de certas doenças, de que forma 

esta será ainda mais útil para as pessoas que apresentam deficiência de membros 

prematuros? Parte desta resposta foi respondida nas entrevistas propostas a membros 

que apresentam estas vulnerabilidades, que mencionaram que tal prática leva ao 

fortalecimento e à maior elasticidade destes mesmos membros prematuros, respostas 

que não envolveram nenhum conhecimento científico e que apenas se baseiam no 

senso comum, e mesmo assim que já demonstraram capacidade de manifestar parte da 

sua condescendência. No entanto, também podem surgir dúvidas, as quais foram 

mencionadas: será que do ponto de vista clínico, a atividade física ou a competição entre 

membros portadores de deficiência não poderá ser maléfica para os atletas? A esta 
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pergunta e com base em relatórios médicos dos atletas envolvidos e não utilizando 

ninguém que não faça parte da população-alvo com quem estabeleci contacto, posso 

referir seguramente que não, pois os mesmos para participarem em tal cena desportiva, 

têm de apresentar antes da sua participação desportiva um relatório médico, no qual 

afirmam a autorização médica, para além de serem diagnosticados os benefícios que a 

atividade traz ao atleta, que se envolverá em tal prática, para além disso, estes ainda 

são sujeitos anualmente a um eletrocardiograma para que seja devidamente controlada 

a sua saúde.  

                                 De acordo, com o que foi dito, a envolvência e a existência das 

modalidades adaptadas deviam constituir-se como um fator de crescimento e de 

reconhecimento por parte dos responsáveis de cada país, como por parte da sociedade, 

promovendo a sua divulgação, assim como a sua prática, o seu investimento económico, 

tal como sugere a prática desportiva federada para pessoas ditas "normais". É de referir 

que a paixão pela competitividade é idêntica, quer no desporto normal, como no 

desporto adaptado, merecendo assim um equilíbrio igualitário, de forma a que sejam 

concebidos direitos iguais. 

                                  Em Portugal, o desporto adaptado e projetos que envolvem este 

mesmo universo desportivo são muito escassos, como a sua divulgação e 

reconhecimento, sendo que muitos atletas se encontram apenas a concretizar 

fisioterapia, sem terem oportunidade de se envolverem numa prática de 

competitividade desportiva, sendo a mesma um desejo inalcançável. Assim, o Valadares 

Gaia Futebol Clube assumiu a responsabilidade de um projeto que até hoje poucos 

clubes não quiseram despender meios para assumir. 

                                 Para finalizar, é de se refletir que a dificuldade diária enfrentada por 

um indivíduo com deficiência não pode ser medida, nem de acordo com o mesmo tipo 

de deficiência, pois até essas variam, apresentando graus de mobilidade e de 

elasticidade diferentes, cada indivíduo é único, como a respetiva deficiência que 

apresenta, não devendo este ser desvalorizado de forma nenhuma. 
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Anexo 1 

Modelo de consentimento informado: 

Consentimento Informado, Livre e Esclarecido 

 

O meu nome é Ricardo Santos França e sou aluno do 2º ano do Mestrado de Sociologia, 

da Faculdade de Letras da Universidade do Porto – FLUP. 

No âmbito do trabalho final da Dissertação de Mestrado, encontro-me a realizar uma 

tese designada por Inclusão, Desporto e Deficiência, esta que apresenta como objetivo 

compreender o projeto em desenvolvimento providenciado pelo Valadares Gaia Futebol 

Clube, de modo a prosseguir este estudo tenciono compreender a inclusão dos 

participantes deste projeto.  

Neste sentido, venho solicitar a sua participação neste estudo, de forma anónima e 

confidencial.  

Para tal, solicito a sua autorização, compreendendo que:   

• A minha participação neste estudo é voluntária; 

• A minha participação implica aceitar a aplicação de entrevistas para recolha de 

informação;  

• Posso recusar-me a colaborar nesta investigação, ou retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, sem quaisquer consequências negativas;   

• Toda a informação obtida no presente estudo será confidencial e os dados 

recolhidos não serão utilizados para outros fins além da investigação em causa. 

 

Assinatura 

 

_________________________________________________ 

Data: ______/_______/_______ 
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Anexo 2 

Modelo de pedido de autorização 

Pedido de Autorização 

 

 

 

Eu, Ricardo Santos França, com a finalidade de realizar a dissertação de Mestrado em 

Sociologia, tendo como tema Inclusão, Desporto e Deficiência solícito autorização de 

vossa excelência para entrevistar e gravar entrevistas.  

Tendo em conta as razões de deontologia profissional, será garantida a absoluta 

confidencialidade dos entrevistados. Agradeço, desde já, toda a colaboração prestada. 

 Com os melhores cumprimentos,  

Pede deferimento, 

 

 

________________________________________________  

(Ricardo Santos França) 
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Anexo 3 

 

Guião de entrevista individual aos jogadores – Projeto Valadares Gaia Futebol Clube: 

Reabilitação da modalidade de futebol para jogadores de paralisia cerebral 

 

Tema: Inclusão, desporto e deficiência 

Objetivos gerais: 

- Captar o percurso desportivo dos atletas e de que forma este contribuiu e influenciou 

a sua realidade; 

- Compreender quais as dificuldades destes atletas quer na modalidade quer no seu dia-

a-dia; 

- Levantamento de informação sobre o significado que os atletas atribuem quer á 

modalidade, quer ao clube que lhes permitiu regressar á competitividade; 

 

1. Apresentação do entrevistador como da pesquisa a ser realizada 

 

1.1.  Apresentação do Entrevistador; 

1.2.  Exposição do tema do trabalho como dos objetivos da entrevista; 

1.3.  Garantia da confidencialidade; 

1.4.  Solicitação de autorização para a gravação da entrevista; 

 

2. Descrição do entrevistado 

 

2.1.  Que idade tem? 

2.2.  De onde és natural?  

- Sítio onde mora; 

2.3.  Que profissão desempenhas? 
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- Se estuda ou se trabalha e em quê; 

 2.4. Que expetativas tens face ao futuro? 

                   - Como se imagina daqui a alguns anos, se quer continuar a fazer a mesma 

coisa ou se tem ambições de fazer algo diferente (a nível de profissão)?  

2.5. Qual achas que seria a qualidade que melhor te descreveria? 

3. Constatação do percurso desportivo dos atletas e de que forma este contribuiu 

e influenciou a sua realidade; 

 

3.1.  Como soubeste da existência da modalidade?  

3.2.  Há quanto tempo praticas futebol de paralisia cerebral? 

3.3.  Como se chamava a primeira equipa que jogaste? 

3.4.  Lembraste onde foi o teu primeiro treino? 

3.5.  Como foi o teu primeiro treino?  

- Se foi treino especializado com exercícios específicos ou se foi um treino 

normal com exercícios normais?   Que tipo de exercícios fez? 

3.6. Quanto tempo treinou na ex. equipa? 

           3.7. Antes do teu clube atual ter assumido este projeto, quanto tempo tiveste sem 

treinar? 

           3.8. De que forma achas que o futebol é benéfico para ti, quer para o teu estado 

físico como mental? 

4. Ostentação fase aos agentes de socialização 

 

4.1. De que forma a tua família influência a tua participação na modalidade? 

- Se apoia a tua participação ou se é contra e o porquê na tua opinião de isso 

acontecer?  

4.2.  Os teus amigos sabem que praticas uma modalidade de desporto 

adaptado? 
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- Se sim, o que achas que pensam de tal facto? 

4.3.  Na escola, maioritariamente em educação física os professores tinham 

algum cuidado especial contigo? 

- Se te proibiam de realizar alguma das tarefas mandadas aos outros alunos, 

se desempenhavas tarefas diferentes dos outros?  

             4.4. De que forma influência a opinião dos outros na prática da modalidade que 

praticas? 

                   - Se já pensaste em desistir da respetiva modalidade por algo que foi dito, 

seja por parte dos teus familiares, amigos, ou outra pessoa qualquer? 

 

5. Compreensão de sentimentos e significados atribuídos às dificuldades dos 

atletas quer na modalidade, quer no seu dia-a-dia. 

 

5.1.  Quais são as maiores dificuldades que passas no teu dia-a-dia? 

- Por exemplo andar de transportes públicos ou conduzir, tarefas em casa, 

etc. 

5.2.  Que dificuldades mais sentes na prática da modalidade? 

5.3.  Tens vergonha em apresentar te em alguns sítios devido á tua 

deficiência? 

5.4.  O que achas que melhoraria na tua vida se não tivesse nenhum tipo de 

deficiência?  

5.5.  Achas-te inferior a uma pessoa que não possuía deficiência alguma? 

5.6.  Há alguma coisa que a tua deficiência te impossibilite de fazer? 

- Se existe alguma coisa que não possas mesmo fazer devido á deficiência 

que possuis e se há gostarias de a poder fazer ou é uma situação indiferente 

para ti? 

             5.7. Incomoda-te falar sobre a tua deficiência? 
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6. Assimilação de informação sobres os significados que os atletas atribuem á 

modalidade como ao clube que lhes permitiu regressar á competitividade; 

 

6.1.  O que representa a modalidade do futebol adaptado para ti? 

6.2. Porquê futebol e não outra modalidade? 

6.3.  Como te sentiste quando soubeste que ias voltar a poder praticar esta 

modalidade? 

6.4.  Para além deste clube tens mais alguma ambição desportiva? 

- Se há outro desporto que gostavas de praticar, se há qual?     Ou até se 

gostavas de praticar esta mesma modalidade mas noutra circunstância, por 

exemplo seleção ou algum torneio internacional)? 

 6.5. Que expetativas apresenta face ao clube que tomou esta iniciativa? 

                      - O que esperas que o clube faça daqui para a frente, o que pretendes que 

seja feito?          (Exemplo: Torneio, jogos amigáveis, eventos desportivos, etc.). 

6.6. Como te sentes neste clube?  

                      - Achas que foste bem integrado? 

6.7. Como te relacionas com o resto dos teus companheiros?  

                       - Se te dás bem com os outros jogadores e até mesmo com as restantes 

pessoas que acompanham o projeto? 

6.8. Desde que este novo projeto iniciou, a equipa tem sido reformulada?  

                       - Se há novos jogadores ou se são os mesmos jogadores de sempre? 

6.9. Que significado tem para ti a reativação da modalidade do futebol 

adaptado?  

                      - Como te sentiste quando te disseram que irias poder voltar a praticar a 

modalidade? 
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6.10. Que jogo ou torneio te marca mais até hoje?  

6.11. Que mensagem gostarias de deixar ao teu clube e á tua equipa técnica? 
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Anexo 4 

 

Guião de entrevista individual ao treinador – Projeto Valadares Gaia Futebol Clube: 

Reabilitação da modalidade de futebol para jogadores de paralisia cerebral 

 

Tema: Inclusão, desporto e deficiência 

Objetivos gerais: 

- Entender as competências profissionais do treinador como ter em conta o seu percurso 

no campo desportivo; 

- Compreender o que levou o treinador a envolver-se neste projeto e que atitudes é que 

este apresenta face ao mesmo; 

- Entender que significado apresenta a modalidade de desporto adaptado para este; 

- Captar os sentimentos do treinador face aos atletas expostos como às suas 

deficiências; 

1. Apresentação do entrevistador como da pesquisa a ser realizada 

 

1.1.  Apresentação do Entrevistador; 

1.2.  Exposição do tema do trabalho como dos objetivos da entrevista; 

1.3.  Garantia da confidencialidade; 

1.4.  Solicitação de autorização para a gravação da entrevista; 

 

2. Descrição do entrevistado 

 

2.1.  Que idade apresenta? 

2.2.  De onde é natural?  

- Sítio onde mora; 

2.3.  Que profissão desempenha? 
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- Se estuda ou se trabalha e em quê; 

            2.4. Que expectativa tem face ao futuro? 

                   - Como se imagina daqui a alguns anos?  

2.5. Qual acha que seria a qualidade que melhor o descreveria? 

3. Compreensão das competências profissionais do treinador tendo em conta o 

seu percurso no campo desportivo. 

 

3.1. Tem alguma profissionalização como treinador? 

- Se tem, há quantos anos é que a exerce? 

3.2. Como se vê enquanto treinador de uma equipa portadora de deficiência? 

                      - Se esperaria algum dia que tal situação acontecesse, se acha que é uma 

tarefa mais simples ou mais complexa do que treinar uma equipa normal? 

3.3. Apresenta alguma especialização desportiva com indivíduos portadores de 

deficiência? 

                     - Se sim, em que modalidade era, como se chamava a primeira equipa que 

treinou e há quantos anos foi o sucedido? 

                  - Se não, o que sente em relação a este desafio que lhe foi entregue? 

 

4. Compreensão do envolvimento do treinador no projeto presente e que 

esperanças deposita face ao mesmo; 

 

4.1.  Como soube da existência deste projeto? 

4.2.  Como é que se veio a envolver no mesmo? 

- Alguém o convidou, voluntariou-se, o projeto também teve a sua 

envolvência e ajuda desde o inicio, …? 
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            4.3. O que levou a aceitar a sua parceria no projeto? 

                   - Se achou um projeto benéfico para a cidade, se o que motivou foi a 

solidariedade, entre outros? 

            4.4. O que espera do projeto daqui para a frente? 

            4.5. Que relação tem com os representantes e com o criador deste projeto? 

 

5. Assimilação de significados da modalidade presente para o treinador; 

 

5.1. O que o motivou a aceitar treinar uma equipa para indivíduos portadores 

de deficiência? 

5.2.  Já possuía algum conhecimento sobre a modalidade de futebol 

adaptado? 

5.3.  Que ambição tem para esta nova equipa? 

- Se pretende melhorar apenas a sua qualidade física, se tem ideia mesmo 

em os pôr num nível de competitividade? 

            5.4. De que forma acha o futebol benéfico para estes indivíduos quer a nível físico 

e mental? 

            5.5. Que significado tem para si ser uma das poucas pessoas com possibilidade 

de treinar uma equipa de futebol com indivíduos portadores de deficiência? 

                    - Que emoção tem em afirma-se como o primeiro treinador de uma equipa 

de futebol com indivíduos portadores de deficiência na cidade de Gaia? 

 

6. Captação de sentimentos do treinador face aos atletas expostos como às suas 

deficiências; 

 

6.1. Como vê os seus jogadores enquanto atletas e enquanto indivíduos? 
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- Que sentimentos os seus atletas lhe transmitem no processo de treino e 

fora dele? 

6.2. Tem sido complicado treinar estes indivíduos? 

                     - Se sim, quais foram as suas principais dificuldades? 

6.3. Olhando para a equipa de uma forma geral qual a dificuldade principal que 

é encontrada nos seus atletas? 

                      - Por exemplo: organização, comunicação, velocidade, mudança de direção, 

… 

                6.4. Como acha que os seus jogadores o veem enquanto pessoa e treinador?  

                       - Que perceção acha que os seus jogadores têm sobre si dentro e fora de 

campo? 
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Anexo 5 

 

Guião de entrevista individual aos Representantes do projeto – Projeto Valadares 

Gaia Futebol Clube: Reabilitação da modalidade de futebol para jogadores de 

paralisia cerebral 

 

Tema: Inclusão, desporto e deficiência 

Objetivos gerais: 

- Entender as competências profissionais dos representantes do projeto; 

- Compreender o que levou ao representante a envolver-se neste projeto e que atitudes 

é que este apresenta face ao mesmo; 

- Entender que significado apresenta a modalidade de desporto adaptado para este; 

- Captar os sentimentos do representa face aos atletas expostos como às suas 

deficiências; 

1. Apresentação do entrevistador como da pesquisa a ser realizada 

 

1.1.  Apresentação do Entrevistador; 

1.2.  Exposição do tema do trabalho como dos objetivos da entrevista; 

1.3.  Garantia da confidencialidade; 

1.4.  Solicitação de autorização para a gravação da entrevista; 

 

2. Descrição do entrevistado 

 

2.1.  Que idade apresenta? 

2.2.  De onde é natural?  

- Sítio onde mora; 

2.3.  Que profissão desempenha? 

- Se estuda ou se trabalha e em quê; 
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            2.4. Que expectativa tem face ao futuro? 

                   - Como se imagina daqui a alguns anos?  

      2.5. Qual acha que seria a qualidade que melhor o descreveria? 

 

3. Compreensão das competências profissionais do representante do projeto. 

 

3.1.  Tem alguma profissionalização enquanto representante de um projeto? 

- Se tem há quantos anos é que a exerce ou se já exerceu há quantos anos 

despenhou pela primeira vez esse trabalho? 

3.2. Que tipo de competências acha necessárias para desempenhar tal cargo? 

                  - Responsável, insistente, entre outras, … 

3.3. Enquanto representante e responsável do projeto que dificuldades tem 

enfrentado para desenvolver com este projeto?  

                         - Questões económicas, demográficas, disponibilidade de horários, 

campos, etc.) 

 

4. Compreensão do envolvimento do representante no projeto presente e que 

esperanças deposita face ao mesmo; 

 

4.1.  Como surgiu a existência deste projeto? 

4.2.  Como é que se veio a envolver no mesmo? 

- Alguém o convidou, voluntariou-se, o projeto também teve a sua 

envolvência e ajuda desde o início, …? 

4.3. O que levou a aceitar a sua parceria no projeto? 
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                   - Se achou um projeto benéfico para a cidade, se o que motivou foi a 

solidariedade, entre outros? 

4.4. Antes de aceitar o projeto tinha algum conhecimento face ao desporto 

adaptado?   

                      - Se sim que modalidades e que informações apresentava face a este 

universo desportivo? 

4.5. O que o sensibilizou a aceitar este projeto?  

                    -Algum conhecido seu é portador de deficiência, alguém da sua família, etc. 

 

            4.6. O que espera do projeto daqui para a frente? 

4.7. Que relação tem com os restantes membros do projeto? 

 

5. Assimilação de significados da modalidade presente para o representante do 

projeto; 

 

5.1. O que o motivou a aceitar um projeto no qual envolvesse uma equipa 

para indivíduos portadores de deficiência? 

5.2.  Já possuía algum conhecimento sobre a modalidade de futebol 

adaptado? 

5.3.  Que ambição tem para esta nova equipa? 

- Se pretende melhorar apenas a sua qualidade física, se tem ideia mesmo 

em os pôr num nível de competitividade? 

           5.4. De que forma acha o futebol benéfico para estes indivíduos quer a nível físico 

e mental? 
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           5.5. Que significado tem para si ser uma das poucas pessoas com possibilidade de 

orientar um projeto que envolva uma equipa de futebol com indivíduos portadores de 

deficiência? 

          5.6. Que atitude apresenta face ao universo desportivo na esfera adaptada?  

                - Se considera que este universo desportivo devia ter mais apoios, se é 

importante ou não na vida das pessoas portadoras de deficiência, …? 

 

6. Captação de sentimentos do representante face aos atletas expostos como às 

suas deficiências; 

 

6.1. Como vê os jogadores enquanto atletas e enquanto indivíduos? 

- Que sentimentos os seus atletas lhe transmitem no processo de treino e 

fora dele? 

6.2. Tem sido complicado manter o projeto em desenvolvimento? 

                     - Se sim, quais foram as suas principais dificuldades? 

6.3. O que ambiciona para estes atletas?  

                       - Se ambiciona o desporto competitivo, se apenas pretende jogos 

amigáveis, etc. 

6.4. Como acha que os seus atletas o veem enquanto pessoa?  

                       - Que perceção acha que os seus jogadores têm sobre si? 
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Anexo 6 
 

Guião de entrevista individual ao Criador do projeto– Projeto Valadares Gaia Futebol 

Clube: Reabilitação da modalidade de futebol para jogadores de paralisia cerebral 

 

Nota: O criador do projeto é um dos representantes do mesmo e ao mesmo tempo 

jogador daí a entrevista ser mais curta, uma vez que este indivíduo já forneceu os seus 

dados nas entrevistas realizadas anteriormente   

Tema: Inclusão, desporto e deficiência 

Objetivos gerais: 

- Compreender o porquê da criação do projeto; 

- Entender que sentimentos são expressos face ao projeto desenvolvido; 

- Compreender o relacionamento entre os membros; 

 

1. Apresentação do entrevistador como da pesquisa a ser realizada 

 

1.1.  Apresentação do Entrevistador; 

1.2.  Exposição do tema do trabalho como dos objetivos da entrevista; 

1.3.  Garantia da confidencialidade; 

1.4.  Solicitação de autorização para a gravação da entrevista; 

 

2. Compreensão do porquê da existência do projeto 

 

2.1.  Como surgiu essa ideia de criar este novo projeto? 

2.2.  Que dificuldades enfrentou durante a sua criação?  

- Se foi difícil apresentar o projeto a alguém que atitudes os seus superiores 

tiverem consigo) 



 

XC 
 

2.3. O que espera do projeto de agora em diante?  

                      - Que espera que aconteça ao projeto que fique por aqui que se desenvolva 

a novas pessoas, que receba mais apoios, …? 

3. Atribuição de sentimentos face ao projeto desenvolvido  

 

3.1. Como se sente enquanto criador, representante e atleta deste projeto? 

3.2. O que tem a dizer a outros indivíduos que estejam a planear criar 

projetos?  

- Que conselhos tem para estes indivíduos? 

 

4. Compreensão do relacionamento com os restantes membros do projeto 

 

4.1. Como se relaciona com os restantes membros do projeto?  

4.2. Tem alguma mensagem a transmitir a quem o ajudou e a quem se 

encontra a participar no projeto que criou? 
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Anexo 7 
 

Guião de entrevista individual ao Presidente do Valadares Gaia Futebol Clube – 

Projeto Valadares Gaia Futebol Clube: Reabilitação da modalidade de futebol para 

jogadores de paralisia cerebral 

 

Tema: Inclusão, desporto e deficiência 

Objetivos gerais: 

- Explorar as competências profissionais do presidente do clube; 

- Compreender o envolvimento do mesmo face ao projeto aceitado; 

- Explorar os conhecimentos do presidente do clube sobre a modalidade presente; 

- Captar os sentimentos do presidente do clube face aos atletas expostos como às suas 

deficiências; 

1. Apresentação do entrevistador como da pesquisa a ser realizada 

 

1.1.  Apresentação do Entrevistador; 

1.2.  Exposição do tema do trabalho como dos objetivos da entrevista; 

1.3.  Garantia da confidencialidade; 

1.4.  Solicitação de autorização para a gravação da entrevista; 

 

2. Descrição do entrevistado 

 

2.1.  Que idade apresenta? 

2.2.  De onde é natural?  

- Sítio onde mora; 

2.3.  Que profissão desempenha? 

- Se estuda ou se trabalha e em quê; 
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            2.4. Que expectativa tem face ao futuro? 

                   - Como se imagina daqui a alguns anos?  

2.5. Qual acha que seria a qualidade que melhor o descreveria? 

3. Compreensão das competências profissionais do presidente do clube. 

 

3.1.  Tem alguma envolvência em projetos desportivos para pessoas com 

deficiência? 

- Se não é a primeira vez que aceita desempenhar um projeto para estas 

pessoas, quantos projetos mais é que desempenhou e que modalidades 

adaptadas respondiam?   

3.2. Que tipo de competências acha necessárias para desempenhar tal projeto? 

                  - Responsável, insistente, entre outras, … 

3.3. Enquanto acolhedor e aceitante do projeto no seu clube, que dificuldades 

tem enfrentado com este projeto?  

                         - Questões económicas, demográficas, disponibilidade de horários, 

campos, etc.) 

 

4. Compreensão do envolvimento do presidente do clube no projeto presente e 

que esperanças deposita face ao mesmo; 

 

4.1.  Como surgiu o envolvimento do projeto no seu clube? 

- Como é que lhe surgiu a proposta de ter uma equipa adaptada no seu clube? 

4.2. O que levou a aceitar a sua parceria no projeto? 

                   - Se achou um projeto benéfico para a cidade, se o que motivou foi a 

solidariedade, entre outros? 



 

XCIII 
 

4.3. Antes de aceitar o projeto tinha algum conhecimento face á respetiva 

modalidade adaptada?   

                      - Se sim, de que clube obteve tal conhecimento e que informações 

apresentava face a este universo desportivo? 

4.4. O que o sensibilizou a aceitar este projeto?  

                    -Algum conhecido seu é portador de deficiência, alguém da sua família, etc. 

            4.5. O que espera do projeto daqui para a frente? 

4.6. Que relação tem com os restantes membros do projeto? 

 

5. Assimilação de significados da modalidade presente para o presidente do 

clube; 

 

5.1. O que o motivou a aceitar um projeto no qual envolvesse uma equipa 

para indivíduos portadores de deficiência? 

5.2. Que ambição tem para esta nova equipa? 

- Se pretende melhorar apenas a sua qualidade física, se tem ideia mesmo 

em os pôr num nível de competitividade? 

           5.3.    De que forma acha o futebol benéfico para estes indivíduos quer a nível 

físico e mental? 

           5.4.     Que significado tem para si ser uma das poucas pessoas com possibilidade 

de integrar um projeto no seu clube que envolva uma equipa de futebol com indivíduos 

portadores de deficiência? 

        5.5.      Que atitude apresenta face ao universo desportivo na esfera adaptada?  

                - Se considera que este universo desportivo devia ter mais apoios, se é 

importante ou não na vida das pessoas portadoras de deficiência, …? 
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6. Captação de sentimentos do presidente do clube face aos atletas expostos 

como às suas deficiências; 

 

6.1.  Conhece os seus atletas da modalidade adaptada? 

6.2.  Ambiciona assistir ou já assistiu a algum dos treinos desta equipa? 

6.3. Já obteve conhecimento da saúde física dos seus atletas como as 

deficiências que eles apresentam? 

6.4.  Como acha que os seus atletas o veem enquanto pessoa?  

  - Que perceção acha que os seus jogadores têm sobre si? 
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Anexo 8 

Quadro síntese das entrevistas dos jogadores 

 

Adversidades sentidas 
pelos atletas 

Síntese de respostas a essas 
adversidades 

Principais dificuldades dos 
jogadores na modalidade 

As principais dificuldades dos atletas 
centram-se maioritariamente nas mudanças 

de direção sobre o/os membro/membros 
afetados, sendo que o mesmo se aplica às 

velocidades de reação e á velocidade durante 
todo o movimento, sendo que segundo os 

portadores identificam estes tipos de 
velocidades como inferiores a uma pessoa 

dita “normal”. 

Principais dificuldades dos 
jogadores no dia-a-dia 

No dia-a-dia as dificuldades destes atletas 
situam-se maioritariamente no levantamento 
de pesos, como o equilíbrio, este que muitas 
vezes é assimilado á utilização dos meios de 

transporte públicos, ainda neste tópico é 
mencionado problemas de motricidade fina 

como apertar os cordões e problemas de 
caráter básico, como utilizar a faca para 

partir refeições. 

 
Fatores dos quais se sentem 

maioritariamente 
discriminados 

Há alguns fatores sobre os quais dizem que 
em alguns sítios as pessoas os encaram e 

depositam as suas atenções sobre os 
mesmos devido aos seus problemas visíveis, 

mas a maior penalização que os mesmos 
sentem depara-se no mundo laboral, os quais 

afirmam que muitas das vezes são postos e 
retirados logo da seleção do emprego devido 
às pessoas que os entrevistam acharem-nos 

menos capazes que outra pessoa dita 
“normal”. 
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Principais desejos na 

modalidade 

Evolução na modalidade, ou seja, aumento 
da competitividade e face a isto o aumento 

da calendarização de jogos, e a esperança da 
reativação da seleção nacional. 

 
Principais desejos no dia-a-dia 

Melhoria fase á procura e seleção de 
empregos como esperam um dia uma maior 
adaptação da população dita “normal” aos 

seus problemas. 
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Anexo 9 
 

Nota: É de referir que antes da iniciação de qualquer uma das entrevistas seguintes, foi 

feita uma devida apresentação do entrevistador como do projeto, como ainda do acordo 

de confidencialidade e do pedido de autorização das respetivas entrevistas, posto tal 

termos é que se prosseguiu para este presente passo, no qual se trata da transcrição das 

mesmas. 

 

Entrevista aos jogadores 

 

Entrevista nº1 - 11 ̸11̸ 2019 - Posição em campo: Central 

 

Entrevistador: Que idade tens? 

Entrevistado: Tenho 25 anos. 

Entrevistador: De onde és natural? 

Entrevistado: Do Porto. 

Entrevistador: Que profissão desempenhas? 

Entrevistado: Para já nenhuma.  

Entrevistador: Que expetativas tens para o teu futuro? 

Entrevistado: Ter um emprego. 

Entrevistador: Como te imaginas daqui a alguns anos? 

Entrevistado: Ter um emprego estável e constituir família. 

Entrevistador: Mas relativamente á profissão, que profissão gostarias de vir a 

desempenhar? 

Entrevistado: Qualquer coisa ligada á informática. 
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Entrevistador: Mas tens algum curso nessa área? 

Entrevistado: Sim tenho, gestão de programação de sistemas informáticos. 

Entrevistador: Qual achas que seria a qualidade que melhor te descreveria? 

Entrevistado: Ahhhhh…. Uma qualidade minha? … Animado. Uma pessoa animada. 

Entrevistador: Relativamente ao percurso desportivo, como soubeste da existência da 

modalidade? 

Entrevistado: Soube da existência através de uma ex namorada do meu irmão, que falou 

comigo a dizer que Futebol Clube do Porto na altura tinha desporto adaptado e eu fui lá 

falar com o treinador e depois entrei, depois gostei de lá estar e atualmente ainda 

continuo apesar de já não estar no Porto. 

Entrevistador: Mas sabes como é que a ex namorada do teu irmão soube da existência 

desta modalidade? 

Entrevistado: Ela soube da existência da modalidade, porque ela tem umas amigas lá no 

Porto que a informaram. 

Entrevistador: Há quanto tempo praticas futebol de paralisia cerebral? 

Entrevistado: Salvo erro há 4 anos. 

Entrevistador: Como se chama a primeira equipa em que jogaste este tipo de futebol? 

Entrevistado: Futebol Clube do Porto. 

Entrevistador: Lembraste onde foi o teu primeiro treino? 

Entrevistado: No Vitalis Park. 

Entrevistador: Como foi esse treino? 

Entrevistado: Foi puxadinho, mas acho que correu bem. Superou as minhas expetativas. 
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Entrevistador: Tiveste algum exercício específico, especializado, que tipo de exercícios 

que fizeste? 

Entrevistado: Fizemos uma…, era início da época, fizemos exercício físico, era mais físico 

que com bola. 

Entrevistador: Foi mais físico que jogo, portanto. 

Entrevistado: Sim foi mais físico que jogo normal. 

Entrevistador: Há quanto tempo treinaste na tua ex equipa? 

Entrevistado: Salvo erro ano e meio, dois para aí. 

Entrevistador: Antes do teu clube atual ter assumido este projeto, quanto tempo tiveste 

sem treinar? 

Entrevistado: Tive …, sem contar com a escola, tive … mais ou menos 3 anos 

Entrevistador: Sem contar com a escola? Que escola? 

Entrevistado: Nós treinávamos tipo na escola, em educação física.  

Entrevistador: Ah sim, mas estou a dizer quando a tua equipa parou de treinar?  

Entrevistado: Ah pai 6 meses, meio ano. 

Entrevistador: De que forma achas que o futebol é benéfico para ti, quer para o teu 

estado físico e mental? 

Entrevistado: Ahh… é benéfico para mim, para o problema que tenho neste caso, ajuda 

os meus músculos e sinto me bem ao praticar e a jogar futebol e a nível mental, sinto 

me melhor ainda, quando estou dentro das 4 linhas. 

Entrevistador: Ou seja, ajuda-te a nível físico em questões de mobilidade, não é? 

Entrevistado: Sim, exatamente. 
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Entrevistador: De que forma a tua família influencia a tua participação nesta 

modalidade? 

Entrevistado: Eles veem com bons olhos, a minha participação nesta modalidade, até 

dizem que foi a melhor coisa que me aconteceu até hoje. 

Entrevistador: São a favor, portanto? 

Entrevistado: Sim, sim são a favor. 

Entrevistador: Os teus amigos sabem que praticas esta modalidade? 

Entrevistado: Sim, sabem que pratico e motivam me para eu continuar. 

Entrevistador: O que os teus amigos pensam de tal facto? Já assistiram a futebol 

adaptado? 

Entrevistado: Eles nunca assistiram, mas gostavam porque eu já lhes falei que tive na 

Argentina, no campeonato do Mundo e eles disseram que era uma honra saber que há 

pessoas que apoiam futebol adaptado. 

Entrevistador: Na escola, maioritariamente em educação física, os professores tinham 

algum cuidado especial contigo? 

Entrevistado: Tinham sempre aquele cuidado, mas normalmente, eles para não 

transmitirem aos outros alunos que eu era diferente faziam-me as coisas exatamente 

iguais ao que eles faziam. 

Entrevistador: Ou seja, não te proibiam de atividade nenhuma, de nenhuma tarefa que 

mandava a eles? 

Entrevistado: Não, não, nunca me proibiram de nada, eu às vezes é que lhe dizia que 

não conseguia fazer. 

Entrevistador: De que forma é que influência a opinião dos outros na prática da 

modalidade que práticas? Ou seja, amigos, familiares ou qualquer outra pessoa de que 

forma isso te afeta? 
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Entrevistado: A mim, sinceramente não me influencia de nada, podem falar mal, podem 

falar bem que eu vou continuar sempre, sempre que houver, eu vou continuar sempre. 

Entrevistador: Quais são as maiores dificuldades que passas no teu dia-a-dia, por 

exemplo, transportes públicos, conduzir, andar em escadas, ...? 

Entrevistado: Normalmente, ás vezes costuma ser entrar em transportes públicos, 

quando eles estão cheios, normalmente, porque tenho mais dificuldade em segurar me 

ou … 

Entrevistador: Na estabilidade. 

Entrevistado: Sim, exato, na estabilidade. 

Entrevistador: Que dificuldade mais sentes na prática da modalidade? 

Entrevistado: Ah … se calhar a nível técnico, se calhar, não sei, corrida, em corrida 

também sinto bastante dificuldade. 

Entrevistador: Talvez nas mudanças de direção também, não? 

Entrevistado: Sim, nos movimentos, não são iguais, mas normalmente para o lado 

esquerdo, é o lado que mais sinto dificuldade. 

Entrevistador: Tens vergonha em apresentar-te em alguns sítios devido á tua 

deficiência? 

Entrevistado: Não tenho vergonha, mas tenho sempre receio do que as pessoas possam 

pensar. 

Entrevistador: O que achas que melhoria na tua vida se não tivesses nenhum tipo de 

deficiência? 

Entrevistado: Ah … talvez a nível de emprego, basicamente é isso e alguns olhares de 

outras pessoas em relação á minha deficiência. 

Entrevistador: Achas-te inferior a uma pessoa que não possuía nenhuma deficiência? 
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Entrevistado: Não, não me acho inferior, até acho que nós temos mais possibilidades de 

fazer algo melhor que elas. 

Entrevistador: Alguma coisa na tua deficiência que te impossibilita de fazer, ou seja, tipo 

emprego, algum desporto que quisesses muito fazer, mas que te é impossível, devido 

ao problema que tu tens? 

Entrevistado: A parte das coisas pesadas, porque eu às vezes não consigo pegar com as 

duas mãos nas coisas mais pesadas e aí atrapalha me um bocado. 

Entrevistador: Incomoda-te falar sobre a tua deficiência? 

Entrevistado: Não me incomoda nada, sinceramente não. 

Entrevistador: O que representa a modalidade do futebol adaptado para ti? 

Entrevistado: Shhhh … Numa palavra vou dizer que é tudo, porque as pessoas acreditam 

bastante em nós, pelo menos no projeto em que estamos e penso que é uma coisa muito 

boa. 

Entrevistador: Porquê futebol e não outra modalidade? 

Entrevistado: Porque foi sempre a modalidade que eu gostei. 

Entrevistador: Como te sentiste quando soubeste que irias poder voltar a praticar esta 

modalidade? 

Entrevistado: Shhh … senti-me ótimo, senti que era uma segunda oportunidade e que 

tinha que aproveitar. 

Entrevistador: Para além deste clube, tens mais alguma ambição desportiva, ou seja, se 

há outro desporto que gostavas de praticar e se há qual? Ou até se gostavas de praticar 

esta modalidade mas noutra circunstância? Por exemplo, ouvi falar que feito um torneio 

de futebol de praia. 

Entrevistado: Ah, … o desporto que me via a praticar, que já pratiquei era o ténis de 

mesa, mas vi que a modalidade não era a certa para mim, porque adoro o futebol. 
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Entrevistador: E relativamente ao futebol, tu gostas da forma que tens jogado até aqui? 

Por exemplo gostas de jogar no teu clube como tens jogado até aqui ou gostarias mais 

de ter um torneio ou um calendário de jogos, ou mesmo voltar ao tempo da seleção? 

Entrevistado: Uma pessoa não está mal no clube, primeiro de tudo e temos que pensar 

no clube, mas era sempre bom ter uma liga, digamos, para termos sempre um objetivo 

para com que ir para os treinos. 

Entrevistador: Que expetativas apresentas face ao clube que tomou esta iniciativa? 

Entrevistado: Eu percebi que eles querem pegar em nós, querem ter uma expetativa de 

melhorar e de nos levar á seleção um dia destes. 

Entrevistador: O que esperas que o clube faça daqui para a frente? 

Entrevistado: Eu espero que o clube, consiga fazer tudo o que tem pretendido. 

Entrevistador: Como te sentes neste clube? 

Entrevistado: Sinto-me bem, não conhecia as pessoas, passei a conhecer e são pessoas 

impecáveis. 

Entrevistador: Achas que foste bem integrado, portanto. 

Entrevistado: Sim, sim … 

Entrevistador: Como te relacionas com os teus companheiros? 

Entrevistado: Já é uma relação á bastante tempo e por acaso dou-me bem com todos. 

Entrevistador: Desde que este novo projeto se iniciou a equipa tem sido reformulada? 

Entrevistado: Não, a equipa é sempre a mesma, daí nós nos conhecermos muito bem. 

Entrevistador: Que significado tem para ti a reativação da modalidade? 

Entrevistado: Tem um significado enorme, porque vejo que esta modalidade tem pernas 

para andar. 
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Entrevistador: Que jogo ou torneio te marca mais? 

Entrevistado: Argentina, campeonato do mundo. 

Entrevistador: Mas algum jogo em específico? 

Entrevistado: Na Argentina, só joguei contra uma equipa, que foi a Rússia e foi a melhor 

experiência que já tive. 

Entrevistador: Que mensagem gostarias de deixar ao teu clube e á tua equipa técnica? 

Entrevistado: Para acreditarem em nós, porque nós estamos lá para fazer coisas boas e 

para dizer a toda a gente do clube que estamos cá para grandes coisas. 
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Entrevista nº 2 – 17̸ 11 ̸2019- Posição em campo: Médio direito  ̸Avançado 

 

Entrevistador: Que idade tens? 

Entrevistado: 23. 

Entrevistador: De onde és natural? 

Entrevistado: Gondomar. 

Entrevistador: Que profissão desempenhas? 

Entrevistado: Estudante.  

Entrevistador: Que expetativas tens face ao teu futuro? 

Entrevistado: É assim, não tenho expetativas definidas, mas espero que esteja muito 

diferente do que estou agora. 

Entrevistador: Ou seja, daqui a alguns anos, veste a fazer o quê, a nível de profissão? 

Entrevistado: Pá … vejo-me a fazer algo relacionado com marketing, mas não tenho 

nada pré-definido ainda. 

Entrevistador: Qual achas que seria a melhor qualidade que descreveria? 

Entrevistado: Criatividade. 

Entrevistador: Como soubeste da existência da modalidade? 

Entrevistado: Através de … ahhh… foi o sítio onde eu era acompanhado informou-me 

da existência do desporto.  

Entrevistador: O sítio que foste acompanhado? 

Entrevistado: APPC 

Entrevistador: Ah ok, a associação de paralisia cerebral. Há quanto tempo praticas 

futebol de paralisia? 
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Entrevistado: Pai há 12 anos. 

Entrevistador: Como se chama a primeira equipa em que jogaste? 

Entrevistado: Arda. 

Entrevistador: Lembraste como foi o teu primeiro treino? 

Entrevistado: Foi num pavilhão ao sábado de manhã. 

Entrevistador: Não te lembras do nome do pavilhão? 

Entrevistado: Foi no cerco do Porto. 

Entrevistador: Como foi esse treino? 

Entrevistado: Lembro-me que foi … foi muito á base de fazer equipas e fazer um 

joguinho. 

Entrevistador: Ah foi tipo jogo, não houve exercícios especializados? 

Entrevistado: Não, não. 

Entrevistador: Quanto tempo treinaste na tua ex equipa? 

Entrevistado: Há quanto tempo treinei? Como assim? 

Entrevistador: No porto, quantos anos treinaste lá? 

Entrevistado: Ahhh …. 5 anos, não, não, 4. 

Entrevistador: Antes do teu clube atual ter assumido este projeto, quanto tempo tiveste 

sem treinar, desde que saíste do Porto até vires para Valadares? 

Entrevistado: 1 ano, meio ano. 

Entrevistador: De que forma achas que o futebol é benéfico para ti, quer para o teu 

estado físico como mental? 
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Entrevistado: Sim melhorou me bastante o estado físico e aumentou bastante … sei lá 

a minha autoestima, a minha moral. 

Entrevistador: No teu estado físico o que melhorou em concreto? 

Entrevistado: A nível do meu andar, a definição do meu corpo. 

Entrevistador: Sim, melhorou-te a nível do teu problema não é. De que forma a tua 

família influência a tua prática na modalidade?  

Entrevistado: Ui … de uma forma super positiva, ajudam me sempre que possam no que 

eu preciso e apoiam-me. 

Entrevistador: Os teus amigos sabem que praticas esta modalidade? 

Entrevistado: Sim. 

Entrevistador: O que é que pensam? 

Entrevistado: Apoiam-me completamente e admiram-me. 

Entrevistador: Eles já assistiram a futebol de paralisia cerebral? 

Entrevistado: Não. Só em vídeos. 

Entrevistador: Na escola, maioritariamente em educação física, os professores tinham 

algum cuidado especial contigo? 

Entrevistado: Raramente … não tinham cuidado especial na aula, tinham cuidado em 

dar a nota. 

Entrevistador: Não te proibiam de realizar nenhuma tarefa? 

Entrevistado: Exatamente, não me facilitavam as tarefas, mas faziam no na nota. 

Entrevistador: De que forma é que influência a opinião dos outros na prática da 

modalidade que práticas?  

Entrevistado: De uma forma positiva. 
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Entrevistador: Sim, mas faz de conta se alguém, seja familiar, amigo ou conhecido ou 

até mesmo desconhecido, se tiver uma opinião mais negativa sobre a modalidade, de 

que forma é que isso influência a tua participação na mesma? 

Entrevistado: É assim, nunca me aconteceu, mas não me influência.  

Entrevistador: Não pensavas em desistir? 

Entrevistado: Não, não. 

Entrevistador: Quais são as maiores dificuldades que passas no teu dia-a-dia? 

Entrevistado: Que passo no meu dia-a-dia? 

Entrevistador: Sim, derivado ao problema que tens, por exemplo, seja a subir escadas, 

em transportes públicos, seja a conduzir, seja a levantar pesos, etc.? 

Entrevistado: Sim … eu acho que o meu problema que eu noto mais no dia-a-dia, é a 

parte da visão, de me lembrar de tirar as lentes antes de ir dormir. 

Entrevistadora, não tem nada a ver com o teu problema físico? 

Entrevistado: Não. 

Entrevistador: Que dificuldade mais sentes na prática da modalidade? 

Entrevistado: Resistência e equilíbrio. 

Entrevistador: Lá está, as tuas dificuldades no teu dia-a-dia, podiam ser quando estás 

no autocarro e ele estiver cheio, não te teres onde agarrar? 

Entrevistado: Sim, sim…. E o cansaço, tipo se estiver bastante tempo em pé e assim. 

Entrevistador: Tens vergonha em apresentar-te em alguns sítios devido á tua 

deficiência? 

Entrevistado: Não. 
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Entrevistador: O que achas que melhoria na tua vida se não tivesses nenhum tipo de 

deficiência? 

Entrevistado: Ah… melhoria principalmente a minha infância. 

Entrevistador: Porquê?  

Entrevistado: Porque sinto que foi na altura, que mais sofri de discriminação e sinto que 

era nessa altura que fazia grande diferença. 

Entrevistador: Achas-te inferior a uma pessoa que não possuía nenhuma deficiência? 

Entrevistado: Não. 

Entrevistador: Alguma coisa na tua deficiência que te impossibilita de fazer? 

Entrevistado: Não. 

Entrevistador: Nada, nem profissão, nem nenhuma atividade que tu quisesses praticar? 

Entrevistado: Sim, por aí sim, não é que eu queira, mas para a tropa á cargos no exército 

que não podes ter nenhum problema físico ou de visa, mas nunca deixei de fazer nem 

nada que eu quis, tudo o que eu quero consigo fazer. 

Entrevistador: Incomoda-te falar sobre a tua deficiência? 

Entrevistado: Ah … com certas pessoas, em certos meios. Se for com pessoas que não 

conheça, por exemplo. 

Entrevistador: O que representa a modalidade do futebol adaptado para ti? 

Entrevistado: Ui, representa tudo … representa se calhar uma das únicas razões que me 

faziam se pudesse optar entre nascer com o problema ou nascer sem o problema, era a 

única coisa que me fazia pensar em poder escolher em ter o problema que hoje tenho, 

porque era o mundo … para mim era o mundo. 

Entrevistador: Porquê futebol e não outra modalidade? 

Entrevistado: Porque sempre foi o desporto que mais gostei. 
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Entrevistador: Como te sentiste quando soubeste que irias poder voltar a praticar esta 

modalidade? 

Entrevistado: Ui, bastante bem. 

Entrevistador: Para além deste clube, tens mais alguma ambição desportiva?  

Entrevistado: Sim, voltar á seleção, haver outra vez seleção. Voltar aos campeonatos 

internacionais. 

Entrevistador: Que expetativas apresentas face ao clube que tomou esta iniciativa? 

Entrevistado: Ahhhhh …. Competitividade. Que faça competições. 

Entrevistador: Como te sentes neste clube? Achas que foste bem integrado, portanto. 

Entrevistado: Sim, sim bastante. 

Entrevistador: Como te relacionas com os teus companheiros? Não só jogadores com a 

equipa técnica também?  

Entrevistado: Bastante bem, não sou o melhor amigo de toda a gente, dou me bem com 

toda a gente, não há ninguém que me dê mal ou que não goste. 

Entrevistador: Desde que este novo projeto se iniciou a equipa tem sido reformulada? 

Se tem havido novos jogadores? 

Entrevistado: Não. 

Entrevistador: Que significado tem para ti a reativação da modalidade? 

Entrevistado: Tem a possibilidade de voltar a fazer uma das coisas que mais gosto, que 

é representar a seleção e lá está um objetivo enorme. 

Entrevistador: Que jogo ou torneio te marca mais? 

Entrevistado: Jogo contra o Canadá, em que foi quando entrei pai a um minuto do fim 

e estava empatado e faço a assistência para o 2-1 
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Entrevistador: Isso foi em que torneio? 

Entrevistado: Argentina, campeonato do mundo. 

Entrevistador: Que mensagem gostarias de deixar ao teu clube e á tua equipa técnica? 

Entrevistado: De agora? 

Entrevistador: Sim. 

Entrevistado: Queria deixar uma mensagem de agradecimento, por acreditarem em nós 

e que da nossa e da minha parte, vou fazer tudo o que puder para conseguir levar isto 

para a frente da melhor maneira. 
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Entrevista nº 3- 02 ̸12 ̸2019 - Posição em campo: Guarda-redes 

 

Entrevistador: Que idade tens? 

Entrevistado: Tenho 29 anos. 

Entrevistador: De onde és natural? 

Entrevistado: De Penafiel. 

Entrevistador: Que profissão desempenhas? 

Entrevistado: Neste momento sou estudante e rececionista numa empresa de alugueres 

de campos de futebol.  

Entrevistador: Que expetativas tens para o teu futuro? O que tu pensas como é que 

imaginas daqui a alguns anos a nível de profissão? 

Entrevistado: Ok, a minha... o meu estudo, as minhas habilitações literárias são de 

gestão de desporto, o que gostava de fazer era … algo ligado ao desporto adaptado. 

Entrevistador: Qual seria a melhor qualidade para te descrever? 

Entrevistado: Ahhhhh …. Persistente. 

Entrevistador: Como soubeste da existência da modalidade? 

Entrevistado: Foi na APPC, centro de paralisia do porto, em que a fisiatra me perguntou 

se não gostava de praticar algum desporto e apresentou-me o futebol de 7 para paralisia 

cerebral. 

Entrevistador: Há quanto tempo praticas futebol? 

Entrevistado: Ahhhh… desde 2013, por isso 6 anos. 

Entrevistador: Como se chama a primeira equipa em que jogaste? 

Entrevistado: Arda APPC. 
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Entrevistador: Lembras te onde foi o teu primeiro treino? 

Entrevistado: Foi no pavilhão da escola do Cerco. 

Entrevistador: Como foi o teu primeiro treino? Tiveste algum exercício especializado ou 

foi exercícios normais ou só peladinha? 

Entrevistado: Eu como sou guarda-redes e como naquela altura tínhamos treinador de 

guarda-redes, então no início do treino, 20, 25 minutos, tínhamos o treino específico do 

guarda-redes. 

Entrevistador: Era treino de uma hora ou hora e meia? 

Entrevistado: Hora e meia. 

Entrevistador: Quanto tempo treinaste na tua ex equipa? 

Entrevistado: 2 anos e meio, por aí. 

Entrevistador: Antes do teu clube atual ter assumido este projeto, quanto tempo tiveste 

sem treinar? 

Entrevistado: Sem treinar, ahhh … março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 

pai 9, 6 meses 

Entrevistador: De que forma o futebol é benéfico para ti, quer para o teu estado físico 

e mental? 

Entrevistado: Acho que mentalmente liberta-me a cabeça dos problemas, ah e queria-

me o á vontade de fazer o que mais gosto que é praticar desporto, ah… fisicamente 

sinto-me mais completo, sinto-me mais … mais fisicamente mais estável, não só a parte 

de … físico, mas de saúde, sinto-me muito mais estável. 

Entrevistador: Sim, ajuda-te mais na parte que tens afetada. Também te acaba por dar 

mais mobilidade. 

Entrevistado: Sim… sim. 
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Entrevistador: De que forma a tua família influencia a tua participação nesta 

modalidade, se são a favor ou não, o que eles acharam? 

Entrevistado: Sim, a minha família nunca foi contra eu praticar desporto, porque antes  

do desporto de futebol de 7 para pessoas com paralisia cerebral, pratiquei karaté e 

hóquei patins e a minha mãe e o meu pai e a minha família sempre me apoiaram nesses 

pontos, acho que a família é o suporte das nossas escolhas, na ajuda e nas escolhas que 

fazemos.  

Entrevistador: Os teus amigos sabem que praticas esta modalidade? 

Entrevistado: Sim, sabem e também me ajudam no caso de … 

Entrevistador: E eles já te disseram o que pensam de tal facto?  

Entrevistado: Sim, já, já e das respostas que recebo é um feedback positivo e também 

alinhavam, caso fosse necessário em ajudar em … não só ajudar na parte treino técnico, 

mas também na parte que fosse preciso alguma equipa para jogar, tipo um jogo treino 

que podia ser … podia ser benéfico para a nossa competição. 

Entrevistador: Na escola, maioritariamente em educação física, os professores tinham 

algum cuidado especial contigo? 

Entrevistado: (Ri-se) Ah… acho que a maior preocupação que tive, foi a partir do 

secundário, mas sim claro que os professores de física tinham uma … atenção mais 

elevada a mim que aos meus colegas. 

Entrevistador: Relativamente a isso, eles o que faziam, eles proibiam-te de fazer alguma 

atividade, tinham atenção á tua nota, que espécie de atenção tinham? 

Entrevistado: Eu como tive diversos professores de educação física é difícil responder a 

isso, porque é, é muito geral, mas o que posso dizer é que houve professor que 

adaptavam os exercícios a mim, houve outros que não o faziam, mas que tinham 

atenção ao dar a nota e outros que ok és um aluno como os outros e que tinhas que te 

desenrascar. 
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Entrevistador: Já entendi não tinham qualquer tipo de discrição na nota. De que forma 

é que influência a opinião dos outros na prática da modalidade que prática, já 

responderam da tua família e amigos, mas de um modo em geral se fosse uma pessoa 

de fora e criticasse o desporto adaptado, ficavas triste ou simplesmente não te afetava?  

Entrevistado: Eu sinceramente no meu ciclo induzi pessoas conhecidas, não tenho 

ninguém com essa opinião, mas se soubesse acho que eu, como é aquilo que eu gosto e 

que eu quero, acho que não levava a mal a opinião das outras pessoas, cada um tem a 

sua opinião. 

Entrevistador: Quais são as maiores dificuldades que passas no teu dia-a-dia, derivado 

ao problema que tens? 

Entrevistado: A maior dificuldade é a motricidade fina, é de apertar um botão na camisa, 

de cortar uma carne um bocado mais dura, acho que ai está … pegar numa coisa mais 

pesada se calhar consigo mas tenho mais dificuldade, mas acho que o resto consigo fazer 

tudo, acho que não há mais. 

Entrevistador: Que dificuldade mais sentes na prática da modalidade? 

Entrevistado: As minhas maiores limitações é o lado direito como é óbvio porque é o 

meu lado afetado, acho que na posição que eu estou é complicado defender as bolas 

que vão para o lado direito. 

Entrevistador: Tens vergonha em apresentar-te em alguns sítios devido á tua 

deficiência? 

Entrevistado: Não… eu sou uma pessoa muito sociável, por isso sou também escuteiro, 

coisa que me ajudou também nessa parte … não tenho problemas em entrar em 

nenhum sítio. 

Entrevistador: O que achas que melhoria na tua vida se não tivesses nenhum tipo de 

deficiência? 
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Entrevistado: Se calhar no mundo de trabalho, que talvez me abrisse mais portas na 

minha área que com paralisia, acho que o mundo está a mudar e que a consciência das 

pessoas está a mudar, havendo uma evolução para nós possibilitando a estarmos mais 

capazes para combater o mundo de trabalho. 

Entrevistador: Achas-te inferior a uma pessoa que não possuía nenhuma deficiência? 

Entrevistado: Não. 

Entrevistador: Alguma coisa na tua deficiência que te impossibilita de fazer, algo que 

quisesses fazer, mas que não o possas? 

Entrevistado: Acho que não. 

Entrevistador: Incomoda-te falar sobre a tua deficiência? 

Entrevistado: Não, nunca foi problema, por isso não acho um problema. 

Entrevistador: O que representa a modalidade do futebol adaptado para ti? 

Entrevistado: Acho que a modalidade representa muito, que primeira é a área que eu 

gosto e acho que o futebol adaptado foi uma segunda, terceira família que encontrei na 

vida e é por isso que estou na equipa onde estou e o trabalho que estamos a fazer é 

mesmo por causa disso. 

Entrevistador: Porquê futebol e não outra modalidade? 

Entrevistado: Como já tinha dito … é a modalidade que eu mais me interesso é o futebol, 

é o meu desporto rei e é por isso que não escolho outra modalidade. 

Entrevistador: Como te sentiste quando soubeste que irias poder voltar a praticar esta 

modalidade? 

Entrevistado: Como sabes eu fui o criador do projeto e é aquilo que eu senti no 

momento em que decidi criar o projeto que vim com essa ambição de criar uma equipa 

para dar uma estabilidade á modalidade, que a estabilidade que nós tínhamos era quase 

nula e acho que a criação de outra equipa seria mais benéfico, mas não era só por mim, 
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mas o que eu senti foi uma enorme felicidade, quando toa a gente, todos os jogadores, 

todo o staff, a direção toda do clube que estamos neste momento aceitou o desafio de 

fazer o projeto, foi uma enorme felicidade. 

Entrevistador: Para além deste clube, tens mais alguma ambição desportiva, ou seja, se 

há outro desporto que gostavas de praticar e se há qual? Ou até se gostavas de praticar 

esta modalidade, mas noutra circunstância, por exemplo?  

Entrevistado: Acho que estou contente, na modalidade me que estou, ah… como já te 

tinha dito anteriormente, eu já pratiquei hóquei patins e karaté, senti me muito bem 

nas duas modalidades porque fazia com pessoas normais como era obvio e foi 

aprendendo muita coisa e … mas acho que não trocava nada do futebol de 7 por outra 

modalidade. 

Entrevistador: Que expetativas apresentas face ao clube que tomou esta iniciativa? O 

que esperas que o clube faça daqui para a frente? 

Entrevistado: Eu gostaria que o clube apoiasse a modalidade naquilo que fosse 

necessário, ter capacidade de compreender e de não nos aceitar como os coitadinhos, 

porque nós vamos conseguir tudo, acho que a base disso é o clube dar o apoio logístico 

para a nossa modalidade.  

Entrevistador: Como te sentes neste clube? 

Entrevistado: O Valadares foi um clube que me acolheu á um ano e meio para fazer o 

meu estágio curricular da faculdade, e sinto me bem porque o clube me presenteou no 

final do estágio pelo trabalho que eu fiz presenteou com dois presentes que nunca me 

vou esquecer que é a realização deste projeto e ter ido á taça de Portugal feminina com 

a equipa sénior, acho que nunca vou achar as palavras indicadas para agradecer ao clube 

por aquilo … 

Entrevistador: Como te relacionas com os teus companheiros, jogadores, equipa 

técnica, etc.? 
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Entrevistado: Ei há dias (riu-se), vou começar pelos jogadores que é mais fácil, há dias, 

não estou a brincar, cada um ter a sua … por sermos assim com incapacidades 

diversificadas, temos uma personalidade muito mais forte, cada um tem a sua 

personalidade forte para combater essa incapacidade e acho que é isso que ás vezes 

choca e pronto, mas geralmente damo-nos todos bem, a equipa técnica é uma pessoa 

que eu quase pouco conheço porque só comecei este ano e o ano passado, ele era o 

coordenador da formação masculina claro do clube, acho que ele gosta mesmo do 

projeto e quer o projeto, nosso diretor é como o treinador foi o presidente que propôs 

essa tarefa e ele pela quarta ou quinta vez aceitou só porque éramos nós, o projeto que 

envolvia este nível, acho que a própria direção do clube aceita o nosso desafio e está 

connosco até ao fim. 

Entrevistador: Desde que este novo projeto se iniciou a equipa tem sido reformulada? 

Entrevistado: A nível de jogadores ah … a nossa tarefa principal quando tivéssemos a 

equipa estável era mesmo isso, desafiar novas pessoas a virem praticar o desporto, ah 

a modalidade, neste momento acho que a única renovação que nós estamos a fazer é 

na junção de aumentar a equipa técnica não só como treinador do guarda-redes como 

uma pessoa conhecida do nosso diretor que nos vai dando apoio mais na parte física, 

mas sim há um aumento na parte técnica só. 

Entrevistador: Que significado tem para ti a reativação da modalidade, como vês esta 

segunda oportunidade? 

Entrevistado: Eu vejo como uma mudança da mentalidade da nossa modalidade, acho 

que nós neste preciso momento precisávamos de uma mudança de mentalidade, acho 

que era o que precisávamos, para alem de pessoas novas e com vontade de criar e de 

avançar com este projeto e acho que isso e é isso que vai mudar o nível da nossa 

competitividade e d inovação para novos projetos, equipas, torneios da modalidade. 

Entrevistador: Que jogo ou torneio te marca mais? 
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Entrevistado: Foi ser mencionado no jogo entre Portugal e Rússia, em que os 

relatadores estavam a elogiar-me e aí senti que o meu trabalho estava a ser 

recompensado. Isto no torneio da Inglaterra. 

Entrevistador: Que mensagem gostarias de deixar ao teu clube e á tua equipa técnica? 

Entrevistado: Acho que a principal a mensagem seria acreditar em nós, o lema do clube 

é juntos somos mais fortes e é mesmo isso, acho que nós como jogadores, equipa 

técnica e como clube vamos ser mais fortes. 
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Entrevista nº 4 – 06 ̸12 ̸2019 – Posição em campo: Médio direito 

 

Entrevistador: Que idade tens? 

Entrevistado: 33. 

Entrevistador: De onde és natural? 

Entrevistado: De Barcelos, sendo que moro em Perafita no momento. 

Entrevistador: Que profissão desempenhas? 

Entrevistado: Estou desempregado.  

Entrevistador: Que expetativas tens para o teu futuro? O que tu pensas como é que 

imaginas daqui a alguns anos a nível de profissão? 

Entrevistado: Encontrar trabalho na minha área, ou seja, a trabalhar como engenheiro 

informático ou em algo ligado a desporto. 

Entrevistador: Qual seria a melhor qualidade para te descrever? 

Entrevistado: Lutador.  

Entrevistador: Como soubeste da existência da modalidade? 

Entrevistado: Através do professor Luís Ferreira que me encontrou na APPC um dia, ele 

na altura era o selecionador nacional da modalidade de futebol de 7 para pessoas 

portadoras de paralisia cerebral e vendo a minha condição física convidou-me para ir 

experimentar. 

Entrevistador: Há quanto tempo praticas futebol? 

Entrevistado: Há 14 anos. 

Entrevistador: Como se chama a primeira equipa em que jogaste? 

Entrevistado: Arda APPC. 
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Entrevistador: Lembras te onde foi o teu primeiro treino? 

Entrevistado: Foi no Cerco no Porto. 

Entrevistador: Como foi o teu primeiro treino? Tiveste algum exercício especializado ou 

foi exercícios normais ou só peladinha? 

Entrevistado: Apenas fiz corrida e jogo. 

Entrevistador: Quanto tempo treinaste na tua ex equipa? 

Entrevistado: 2 anos e meio, talvez. 

Entrevistador: Antes do teu clube atual ter assumido este projeto, quanto tempo tiveste 

sem treinar? 

Entrevistado: 6 meses. 

Entrevistador: De que forma o futebol é benéfico para ti, quer para o teu estado físico 

e mental? 

Entrevistado: A nível físico ganhei mais resistência e mobilidade, a nível mental deu para 

aumentar a autoestima e ajudou a abstrair dos problemas do dia-a-dia. 

Entrevistador: De que forma a tua família influencia a tua participação nesta 

modalidade, se são a favor ou não, o que eles acharam?  

Entrevistado: Sim apoia porque dizem que é bom para manter o corpo ativo e faz bem 

fazer desporto. 

Entrevistador: Os teus amigos sabem que praticas esta modalidade? 

Entrevistado: Sim e apoiam na medida que até acham benéfico para mim. 

Entrevistador: Na escola, maioritariamente em educação física, os professores tinham 

algum cuidado especial contigo? 

Entrevistado: Não, sempre fiz os exercícios que todos faziam. 
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Entrevistador: De que forma é que influência a opinião dos outros na prática da 

modalidade que prática?  

Entrevistado: Não me influencia apenas quero continuar na modalidade como continuei 

até hoje e continuar a ser ativo, no entanto já pensei em desistir, mas por outros 

motivos. 

Entrevistador: Quais são as maiores dificuldades que passas no teu dia-a-dia, derivado 

ao problema que tens? 

Entrevistado: Sem dúvida nas refeições, a partir a comida das refeições. 

Entrevistador: Que dificuldade mais sentes na prática da modalidade? 

Entrevistado: Correr/falta de velocidade. 

Entrevistador: Tens vergonha em apresentar-te em alguns sítios devido á tua 

deficiência? 

Entrevistado: Não, até porque sou uma pessoa que costuma sair bastante e não tenho 

qualquer tipo de problema nisso. 

Entrevistador: O que achas que melhoria na tua vida se não tivesses nenhum tipo de 

deficiência? 

Entrevistado: Mobilidade e mais facilidade de arranjar emprego. 

Entrevistador: Achas-te inferior a uma pessoa que não possuía nenhuma deficiência? 

Entrevistado: Não. 

Entrevistador: Alguma coisa na tua deficiência que te impossibilita de fazer, algo que 

quisesses fazer, mas que não o possas? 

Entrevistado: Apertar cordões/botões, acabo por me adaptar às coisas de maneira a não 

ser preciso fazer, mas sim se consegue-se fazer era mais autónomo. 

Entrevistador: Incomoda-te falar sobre a tua deficiência? 
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Entrevistado: Não. 

Entrevistador: O que representa a modalidade do futebol adaptado para ti? 

Entrevistado: Uma forma de fazer desporto. 

Entrevistador: Porquê futebol e não outra modalidade? 

Entrevistado: Porque é a modalidade que mais gosto. 

Entrevistador: Como te sentiste quando soubeste que irias poder voltar a praticar esta 

modalidade? 

Entrevistado: Contente por continuar a fazê-lo. 

Entrevistador: Para além deste clube, tens mais alguma ambição desportiva, ou seja, se 

há outro desporto que gostavas de praticar e se há qual? Ou até se gostavas de praticar 

esta modalidade, mas noutra circunstância, por exemplo?  

Entrevistado: Em questão de modalidade não, gosto da que pratico e não tenho 

qualquer desejo de a trocar, enquanto circunstância gostaria que a seleção nacional 

fosse reativada e caso isso acontecesse gostaria de ser um dos representantes e jogar 

nos torneios internacionais. 

Entrevistador: Que expetativas apresentas face ao clube que tomou esta iniciativa? O 

que esperas que o clube faça daqui para a frente? 

Entrevistado: Neste momento que haja jogos amigáveis e inscrição em torneios em que 

a equipa possa participar para termos alguma competição. 

Entrevistador: Como te sentes neste clube? 

Entrevistado: Sim sinto-me bem no clube e fui bem integrado apesar de conhecer os 

meus companheiros de jogo á muito tempo já, a equipa técnica tem sido excelente. 

Entrevistador: Como te relacionas com os teus companheiros, jogadores, equipa 

técnica, etc.? 
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Entrevistado: Tenho uma boa relação com todos os companheiros. 

Entrevistador: Desde que este novo projeto se iniciou a equipa tem sido reformulada? 

Entrevistado: Não. São os de sempre, uns mais assíduos que outros, mas os de sempre. 

Entrevistador: Que significado tem para ti a reativação da modalidade, como vês esta 

segunda oportunidade? 

Entrevistado: A continuação de poder continuar a jogar com regularidade e contente 

por ver que ainda não é o fim da modalidade. 

Entrevistador: Que jogo ou torneio te marca mais? 

Entrevistado: A primeira vez que fomos campeões nacionais pela APPC e o torneio de 

Cabo verde. 

Entrevistador: Que mensagem gostarias de deixar ao teu clube e á tua equipa técnica? 

Entrevistado: Agradecer a oportunidade e por não terem deixado a modalidade morrer. 
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Entrevista nº 5 – 9/02 2̸020- Posição em campo: Médio centro 

 

Entrevistador: Que idade tem? 

Entrevistado: 28. 

Entrevistador: De onde és natural? 

Entrevistado: Matosinhos, mais especificamente de Leça da Palmeira. 

Entrevistador: Que profissão desempenha? 

Entrevistado: Neste momento estou a trabalhar numa empresa de produtos de 

ortopedia no qual desempenho funções como assistente de logística, pós-venda e 

assistência técnica.  

Entrevistador: Que expetativas tens face ao teu futuro? 

Entrevistado: Tenho a ambição de me auto sustentar, sem precisar de trabalhar (fala 

enquanto se ri e dá a entender que não tem expetativas face a um futuro). 

Entrevistador: Qual achas que seria a melhor qualidade que descreveria? 

Entrevistado: Racional e companheiro. 

Entrevistador: Como soubeste da existência da modalidade? 

Entrevistado: Soube da existência da modalidade a partir de um convite de um ex-atleta. 

Entrevistador: Há quanto tempo praticas futebol de paralisia? 

Entrevistado: Não consigo dizer precisamente há quantos anos, mas posso dizer que há 

mais de 10 anos. 

Entrevistador: Como se chama a primeira equipa em que jogaste? 

Entrevistado: Futebol clube do Porto. 

Entrevistador: Lembraste como foi o teu primeiro treino? 
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Entrevistado: Sim lembro-me. 

Entrevistador: Como foi esse treino? 

Entrevistado: Lembro-me que foi á base de exercícios com bola simples e logo de 

seguida de jogo. 

Entrevistador: Quanto tempo treinas-te na tua ex equipa? 

Entrevistado: Treinei 8 anos. 

Entrevistador: Antes do teu clube atual ter assumido este projeto, quanto tempo tiveste 

sem treinar? 

Entrevistado: Alguns meses, não me lembro de quantos em específico. 

Entrevistador: De que forma achas que o futebol é benéfico para ti, quer para o teu 

estado físico como mental? 

Entrevistado: Fisicamente traz-me mais malefícios que benefícios, porque devido ao 

problema que apresento depois do treino sinto inúmeras dores na zona da anca, daí 

poder dizer que me “arrebenta a anca toda”, quanto ao estado mental satisfaz-me 

muito, ao ponto de dizer que é uma coisa que necessito daí continuar a praticar o 

desporto mesmo depois das dores que enfrento. 

Entrevistador: De que forma a tua família influência a tua prática na modalidade?  

Entrevistado: A minha família apoia a prática do desporto, sendo mais um benefício á 

prática da modalidade. 

Entrevistador: Os teus amigos sabem que praticas esta modalidade? 

Entrevistado: Sim. 

Entrevistador: O que é que pensam? 

Entrevistado: Apoiam-me também, inclusive pensam que gosto do que faço. 
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Entrevistador: Na escola, maioritariamente em educação física, os professores tinham 

algum cuidado especial contigo? 

Entrevistado: Sim tinham, no entanto, deixavam a decisão de fazer ou não certas coisas 

para mim, ou seja, a decisão acabava sempre por ser minha. 

Entrevistador: De que forma é que influência a opinião dos outros na prática da 

modalidade que práticas?  

Entrevistado: Não me influencia, uma vez que a minha família e amigos apoiam o que 

gosto de fazer a opinião do resto não me diz respeito nem a peço. 

Entrevistador: Quais são as maiores dificuldades que passas no teu dia-a-dia? 

Entrevistado: Não apresento grandes dificuldades assinaláveis. Apenas enfrento as 

mesmas dificuldades de qualquer pessoa. 

Entrevistador: Que dificuldade mais sentes na prática da modalidade? 

Entrevistado: As minhas maiores dificuldades centram-se no pós- treino, nos jogos, as 

tais dores que mencionei, ou seja, fisicamente. 

Entrevistador: Tens vergonha em apresentar-te em alguns sítios devido á tua 

deficiência? 

Entrevistado: Sim. 

Entrevistador: O que achas que melhoria na tua vida se não tivesses nenhum tipo de 

deficiência? 

Entrevistado: Dar-me-ia, pelo menos, a possibilidade de poder jogar futebol federado e 

tentar chegar ao nível profissional. 

Entrevistador: Porquê?  

Entrevistador: Achas-te inferior a uma pessoa que não possuía nenhuma deficiência? 

Entrevistado: Não. 
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Entrevistador: Alguma coisa na tua deficiência que te impossibilita de fazer? 

Entrevistado: Não, faço praticamente tudo. 

Entrevistador: Incomoda-te falar sobre a tua deficiência? 

Entrevistado: Não. 

Entrevistador: O que representa a modalidade do futebol adaptado para ti? 

Entrevistado: Representa a possibilidade de ter competição na modalidade que sempre 

quis praticar. 

Entrevistador: Porquê futebol e não outra modalidade? 

Entrevistado: Futebol é a minha paixão. 

Entrevistador: Como te sentiste quando soubeste que irias poder voltar a praticar esta 

modalidade? 

Entrevistado: Curioso, para saber se haveria competição e se seria algo sério. 

Entrevistador: Para além deste clube, tens mais alguma ambição desportiva?  

Entrevistado: Sim, andebol em cadeira de rodas. Já pratico inclusive. Tenho a ambição 

de voltar a ser campeão de Europa, participar nos paralímpicos e continuar a ser 

considerado o melhor e quiçá, ser profissional, ou ganhar dinheiro com isso. 

Entrevistador: Que expetativas apresentas face ao clube que tomou esta iniciativa? 

Entrevistado: Sinceramente quanto ao futebol, ao clube de Valadares apresento pouca 

expetativa, mas ainda apresento alguma convicção que haja competição a sério, nada 

de amigáveis e eventos só porque sim. Já quanto ao andebol tenho grandes expetativas. 

Entrevistador: Como te sentes neste clube? 

Entrevistado: Sinto a equipa com muito pouca atenção, depois do que prometeram. 
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Entrevistador: Como te relacionas com os teus companheiros? Não só jogadores com a 

equipa técnica também?  

Entrevistado: Bastante bem, dou-me bem com toda a gente. 

Entrevistador: Desde que este novo projeto se iniciou a equipa tem sido reformulada? 

Se tem havido novos jogadores? 

Entrevistado: Não. 

Entrevistador: Que significado tem para ti a reativação da modalidade? 

Entrevistado: Além do significado grande de poder praticar num clube, fazer o que mais 

gosto. 

Entrevistador: Que jogo ou torneio te marca mais? 

Entrevistado: Um jogo contra a Arda, no qual, individualmente estive muito bem e 

coletivamente ganhamos. 

Entrevistador: Que mensagem gostarias de deixar ao teu clube e á tua equipa técnica? 

Entrevistado: De momento, nenhuma. 
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Entrevista nº 6- 02 ̸12 ̸2019 - Posição em campo: Guarda-redes 

 

Entrevistador: Que idade tens? 

Entrevistado: Tenho 29 anos. 

Entrevistador: De onde és natural? 

Entrevistado: De Penafiel. 

Entrevistador: Que profissão desempenhas? 

Entrevistado: Neste momento sou estudante e rececionista numa empresa de alugueres 

de campos de futebol.  

Entrevistador: Que expetativas tens para o teu futuro? O que tu pensas como é que 

imaginas daqui a alguns anos a nível de profissão? 

Entrevistado: Ok, a minha... o meu estudo, as minhas habilitações literárias são de 

gestão de desporto, o que gostava de fazer era … algo ligado ao desporto adaptado. 

Entrevistador: Qual seria a melhor qualidade para te descrever? 

Entrevistado: Ahhhhh … persistente.  

Entrevistador: Como soubeste da existência da modalidade? 

Entrevistado: Foi na APPC, centro de paralisia do porto, em que a fisiatra me perguntou 

se não gostava de praticar algum desporto e apresentou-me o futebol de 7 para paralisia 

cerebral. 

Entrevistador: Há quanto tempo praticas futebol? 

Entrevistado: Ahhhh … desde 2013, por isso 6 anos. 

Entrevistador: Como se chama a primeira equipa em que jogaste? 

Entrevistado: Arda APPC. 
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Entrevistador: Lembras te onde foi o teu primeiro treino? 

Entrevistado: Foi no pavilhão da escola do Cerco. 

Entrevistador: Como foi o teu primeiro treino? Tiveste algum exercício especializado ou 

foi exercícios normais ou só peladinha? 

Entrevistado: Eu como sou guarda-redes e como naquela altura tínhamos treinador de 

guarda-redes, então no início do treino, 20, 25 minutos, tínhamos o treino específico do 

guarda-redes. 

Entrevistador: Era treino de uma hora ou hora e meia? 

Entrevistado: Hora e meia. 

Entrevistador: Quanto tempo treinaste na tua ex equipa? 

Entrevistado: 2 anos e meio, por aí. 

Entrevistador: Antes do teu clube atual ter assumido este projeto, quanto tempo tiveste 

sem treinar? 

Entrevistado: Sem treinar, ahhh … março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 

pai 9, 6 meses 

Entrevistador: De que forma o futebol é benéfico para ti, quer para o teu estado físico 

e mental? 

Entrevistado: Acho que mentalmente liberta-me a cabeça dos problemas, ah e queria-

me o á vontade de fazer o que mais gosto que é praticar desporto, ah… fisicamente 

sinto-me mais completo, sinto-me mais … mais fisicamente mais estável, não só a parte 

de … físico, mas de saúde, sinto-me muito mais estável. 

Entrevistador: Sim, ajuda-te mais na parte que tens afetada. Também te acaba por dar 

mais mobilidade. 

Entrevistado: Sim… sim. 
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Entrevistador: De que forma a tua família influencia a tua participação nesta 

modalidade, se são a favor ou não, o que eles acharam?  

Entrevistado: Sim, a minha família nunca foi contra eu praticar desporto, porque antes  

do desporto de futebol de 7 para pessoas com paralisia cerebral, pratiquei karaté e 

hóquei patins e a minha mãe e o meu pai e a minha família sempre me apoiaram nesses 

pontos, acho que a família é o suporte das nossas escolhas, na ajuda e nas escolhas que 

fazemos.   

Entrevistador: Os teus amigos sabem que praticas esta modalidade? 

Entrevistado: Sim, sabem e também me ajudam no caso de …  

Entrevistador: E eles já te disseram o que pensam de tal facto?  

Entrevistado: Sim, já, já e das respostas que recebo é um feedback positivo e também 

alinhavam, caso fosse necessário em ajudar em … não só ajudar na parte treino técnico, 

mas também na parte que fosse preciso alguma equipa para jogar, tipo um jogo treino 

que podia ser … podia ser benéfico para a nossa competição. 

Entrevistador: Na escola, maioritariamente em educação física, os professores tinham 

algum cuidado especial contigo? 

Entrevistado: (Ri-se) Ah… acho que a maior preocupação que tive, foi a partir do 

secundário, mas sim claro que os professores de física tinham uma … atenção mais 

elevada a mim que aos meus colegas. 

Entrevistador: Relativamente a isso, eles o que faziam, eles proibiam-te de fazer alguma 

atividade, tinham atenção á tua nota, que espécie de atenção tinham? 

Entrevistado: Eu como tive diversos professores de educação física é difícil responder a 

isso, porque é, é muito geral, mas o que posso dizer é que houve professor que 

adaptavam os exercícios a mim, houve outros que não o faziam, mas que tinham 

atenção ao dar a nota e outros que ok és um aluno como os outros e que tinhas que te 

desenrascar. 
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Entrevistador: Já entendi não tinham qualquer tipo de discrição na nota. De que forma 

é que influência a opinião dos outros na prática da modalidade que prática, já 

responderam da tua família e amigos, mas de um modo em geral se fosse uma pessoa 

de fora e criticasse o desporto adaptado, ficavas triste ou simplesmente não te afetava?  

Entrevistado: Eu sinceramente no meu ciclo induzi pessoas conhecidas, não tenho 

ninguém com essa opinião, mas se soubesse acho que eu, como é aquilo que eu gosto e 

que eu quero, acho que não levava a mal a opinião das outras pessoas, cada um tem a 

sua opinião. 

Entrevistador: Quais são as maiores dificuldades que passas no teu dia-a-dia, derivado 

ao problema que tens? 

Entrevistado: A maior dificuldade é a motricidade fina, é de apertar um botão na camisa, 

de cortar uma carne um bocado mais dura, acho que ai está … pegar numa coisa mais 

pesada se calhar consigo mas tenho mais dificuldade, mas acho que o resto consigo fazer 

tudo, acho que não há mais. 

Entrevistador: Que dificuldade mais sentes na prática da modalidade? 

Entrevistado: As minhas maiores limitações é o lado direito como é óbvio porque é o 

meu lado afetado, acho que na posição que eu estou é complicado defender as bolas 

que vão para o lado direito. 

Entrevistador: Tens vergonha em apresentar-te em alguns sítios devido á tua 

deficiência? 

Entrevistado: Não… eu sou uma pessoa muito sociável, por isso sou também escuteiro, 

coisa que me ajudou também nessa parte … não tenho problemas em entrar em 

nenhum sítio. 

Entrevistador: O que achas que melhoria na tua vida se não tivesses nenhum tipo de 

deficiência? 
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Entrevistado: Se calhar no mundo de trabalho, que talvez me abrisse mais portas na 

minha área que com paralisia, acho que o mundo está a mudar e que a consciência das 

pessoas está a mudar, havendo uma evolução para nós possibilitando a estarmos mais 

capazes para combater o mundo de trabalho. 

Entrevistador: Achas-te inferior a uma pessoa que não possuía nenhuma deficiência? 

Entrevistado: Não. 

Entrevistador: Alguma coisa na tua deficiência que te impossibilita de fazer, algo que 

quisesses fazer, mas que não o possas? 

Entrevistado: Acho que não. 

Entrevistador: Incomoda-te falar sobre a tua deficiência? 

Entrevistado: Não, nunca foi problema, por isso não acho um problema. 

Entrevistador: O que representa a modalidade do futebol adaptado para ti? 

Entrevistado: Acho que a modalidade representa muito, que primeira é a área que eu 

gosto e acho que o futebol adaptado foi uma segunda, terceira família que encontrei na 

vida e é por isso que estou na equipa onde estou e o trabalho que estamos a fazer é 

mesmo por causa disso. 

Entrevistador: Porquê futebol e não outra modalidade? 

Entrevistado: Como já tinha dito … é a modalidade que eu mais me interesso é o futebol, 

é o meu desporto rei e é por isso que não escolho outra modalidade. 

Entrevistador: Como te sentiste quando soubeste que irias poder voltar a praticar esta 

modalidade? 

Entrevistado: Como sabes eu fui o criador do projeto e é aquilo que eu senti no 

momento em que decidi criar o projeto que vim com essa ambição de criar uma equipa 

para dar uma estabilidade á modalidade, que a estabilidade que nós tínhamos era quase 

nula e acho que a criação de outra equipa seria mais benéfico, mas não era só por mim, 
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mas o que eu senti foi uma enorme felicidade, quando toa a gente, todos os jogadores, 

todo o staff, a direção toda do clube que estamos neste momento aceitou o desafio de 

fazer o projeto, foi uma enorme felicidade. 

Entrevistador: Para além deste clube, tens mais alguma ambição desportiva, ou seja, se 

há outro desporto que gostavas de praticar e se há qual? Ou até se gostavas de praticar 

esta modalidade mas noutra circunstância, por exemplo?  

Entrevistado: Acho que estou contente, na modalidade me que estou, ah… como já te 

tinha dito anteriormente, eu já pratiquei hóquei patins e karaté, senti me muito bem 

nas duas modalidades porque fazia com pessoas normais como era obvio e foi 

aprendendo muita coisa e … mas acho que não trocava nada do futebol de 7 por outra 

modalidade. 

Entrevistador: Que expetativas apresentas face ao clube que tomou esta iniciativa? O 

que esperas que o clube faça daqui para a frente? 

Entrevistado: Eu gostaria que o clube apoiasse a modalidade naquilo que fosse 

necessário, ter capacidade de compreender e de não nos aceitar como os coitadinhos, 

porque nós vamos conseguir tudo, acho que a base disso é o clube dar o apoio logístico 

para a nossa modalidade.  

Entrevistador: Como te sentes neste clube? 

Entrevistado: O Valadares foi um clube que me acolheu á um ano e meio para fazer o 

meu estágio curricular da faculdade, e sinto me bem porque o clube me presenteou no 

final do estágio pelo trabalho que eu fiz presenteou com dois presentes que nunca me 

vou esquecer que é a realização deste projeto e ter ido á taça de Portugal feminina com 

a equipa sénior, acho que nunca vou achar as palavras indicadas para agradecer ao clube 

por aquilo … 

Entrevistador: Como te relacionas com os teus companheiros, jogadores, equipa 

técnica, etc.? 
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Entrevistado: Ei há dias (riu-se), vou começar pelos jogadores que é mais fácil, há dias, 

não estou a brincar, cada um ter a sua … por sermos assim com incapacidades 

diversificadas, temos uma personalidade muito mais forte, cada um tem a sua 

personalidade forte para combater essa incapacidade e acho que é isso que ás vezes 

choca e pronto, mas geralmente damo-nos todos bem, a equipa técnica é uma pessoa 

que eu quase pouco conheço porque só comecei este ano e o ano passado, ele era o 

coordenador da formação masculina claro do clube, acho que ele gosta mesmo do 

projeto e quer o projeto, nosso diretor é como o treinador foi o presidente que propôs 

essa tarefa e ele pela quarta ou quinta vez aceitou só porque éramos nós, o projeto que 

envolvia este nível, acho que a própria direção do clube aceita o nosso desafio e está 

connosco até ao fim. 

Entrevistador: Desde que este novo projeto se iniciou a equipa tem sido reformulada? 

Entrevistado: A nível de jogadores ah … a nossa tarefa principal quando tivéssemos a 

equipa estável era mesmo isso, desafiar novas pessoas a virem praticar o desporto, ah 

a modalidade, neste momento acho que a única renovação que nós estamos a fazer é 

na junção de aumentar a equipa técnica não só como treinador do guarda-redes como 

uma pessoa conhecida do nosso diretor que nos vai dando apoio mais na parte física, 

mas sim há um aumento na parte técnica só. 

Entrevistador: Que significado tem para ti a reativação da modalidade, como vês esta 

segunda oportunidade? 

Entrevistado: Eu vejo como uma mudança da mentalidade da nossa modalidade, acho 

que nós neste preciso momento precisávamos de uma mudança de mentalidade, acho 

que era o que precisávamos, para alem de pessoas novas e com vontade de criar e de 

avançar com este projeto e acho que isso e é isso que vai mudar o nível da nossa 

competitividade e d inovação para novos projetos, equipas, torneios da modalidade. 

Entrevistador: Que jogo ou torneio te marca mais? 
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Entrevistado: Foi ser mencionado no jogo entre Portugal e Rússia, em que os 

relatadores estavam a elogiar-me e aí senti que o meu trabalho estava a ser 

recompensado. Isto no torneio da Inglaterra. 

Entrevistador: Que mensagem gostarias de deixar ao teu clube e á tua equipa técnica? 

Entrevistado: Acho que a principal a mensagem seria acreditar em nós, o lema do clube 

é juntos somos mais fortes e é mesmo isso, acho que nós como jogadores, equipa 

técnica e como clube vamos ser mais fortes. 
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Anexo 10 

Quadro síntese da entrevista ao treinador 
 

Adversidades sentidas pelo 
treinador 

Síntese de respostas a essas 
adversidades 

Sentimentos e dificuldades 
refletidas pelo treinador 

Quanto aos sentimentos o mesmo salienta 
o fator da motivação, na qual não se 

denota qualquer tipo de modificação fase 
aos treinos ditos “normais” apresentado 

apenas a discrepância da menor exigência 
do mesmo. 

 
Emoções sentidas face ao desafio 

empregue 
 

Focalização da modalidade como uma 
atividade atrativa e desafiante. 

Envolvimento no projeto 
proposto 

Neste tópico o entrevistado manifesta um 
sentimento de realização pessoal e de 

solidariedade, focando-se nos benefícios 
que a modalidade trará para os atletas 

envolvidos. 

Perspetivas futuras 

Aqui é demonstrado a crença na 
realização bem-sucedida do projeto, cujo 
foco é centralizado no desenvolvimento 

progressivo dos atletas enquanto pessoas. 

Ambições depositadas à equipa 

Direcionando-se o mesmo às ambições 
depositadas ao grupo que treina, o 
treinador foca os benefícios que a 

modalidade causa a nível físico-motor e 
consequentemente no acrescido gosto 

pela modalidade. 

 
 

 



 

CXXXIX 
 

Anexo 11 

Entrevista ao treinador 

Entrevista nº 1 – 11/ 05/ 2020 

 

Entrevistador: Que idade apresenta? 

 

Entrevistado: 42 anos 

 

Entrevistador: De onde é natural?  

 

Entrevistado: Vila Nova de Gaia 

 

Entrevistador: Que profissão desempenha? 

 

Entrevistado: Sou professor de educação física. 

Entrevistador: Que expectativa tem face ao futuro, ou seja, de que forma se imagina 

daqui a alguns anos? 

Entrevistado: Mais velho.  

Entrevistador: Qual acha que seria a qualidade que melhor o descreveria? 

Entrevistado: Amigável. 

Entrevistador: Tem alguma profissionalização como treinador? 

Entrevistado: Sim, tenho. 

Entrevistador: E há quantos anos é que a exerce? 

Entrevistado: Há cerca de 6 anos.  

Entrevistador: Como se vê enquanto treinador de uma equipa portadora de deficiência? 

Entrevistado: Enquanto treinador vejo esta oportunidade bastante desafiante, porém 

sinto-me cada vez mais motivado ao exercer este cargo. A nível de treinos sinto que 
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são efetuados de uma maneira idêntica aos normais, em contrapartida, as exigências 

são menores. 

Entrevistador: Apresenta alguma especialização desportiva com indivíduos portadores 

de deficiência? 

Entrevistado: Não. 

Entrevistador: Sendo assim, o que sente em relação a este desafio que lhe foi entregue? 

Entrevistado: Sem dúvida é algo pela qual me sinto bastante desafiado, mas também 

se torna uma atividade bastante atrativa ao longo do tempo. 

Entrevistador: Como soube da existência deste projeto? 

Entrevistado: O clube informou-me. 

Entrevistador: Como é que se veio a envolver no mesmo? 

 

Entrevistado: É um projeto que se foi desenvolvendo de uma forma consistente e 

progressiva, envolvi-me nele uma vez que é um novo desafio pessoal e também porque 

é solidário, fazendo com que possa exercer o meu trabalho enquanto, ao mesmo tempo, 

trago benefícios para um grupo de pessoas. 

 

Entrevistador: O que espera do projeto daqui para a frente? 

Entrevistado: Espero que seja bem-sucedido, e que os meus atletas não só se dediquem 

ao projeto como também se divirtam no mesmo e possam progredir como atletas e 

pessoas, criando laços e obtendo bons momentos. 

Entrevistador: Que relação tem com os representantes e com o criador deste projeto? 

Entrevistado: Tenho uma ótima relação com ambos a nível profissional. 

Entrevistador: O que o motivou a aceitar treinar uma equipa para indivíduos portadores 

de deficiência? 

 

Entrevistado: O gosto que todos partilhámos pelo desporto e a oportunidade da  
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realização de um desafio novo. 

 

Entrevistador: Já possuía algum conhecimento sobre a modalidade de futebol 

adaptado? 

 

Entrevistado: Sim. 

 

Entrevistador: Que ambição tem para esta nova equipa? 

 

Entrevistado: Quero que pratiquem cada vez mais e que consequentemente gostem 

mais de desporto. Também pretendo que desenvolvam as suas capacidades físico-

motoras e acima de tudo, que se sintam bem e confortáveis consigo próprios e estejam 

felizes. 

 

Entrevistador: De que forma acha o futebol benéfico para estes indivíduos quer a nível 

físico e mental? 

Entrevistado: O desporto é de uma importância extrema para qualquer indivíduo, pois 

tirando os benefícios que provoca na saúde e resistência da pessoa em questão, caso 

seja um desporto que seja apreciado por quem o pratique ainda têm bastante influência 

no humor. 

Entrevistador: Que significado tem para si ser uma das poucas pessoas com 

possibilidade de treinar uma equipa de futebol com indivíduos portadores de 

deficiência? 

Entrevistado: Para além de ser um orgulho enorme, é bastante gratificante e é um 

grande motivo de felicidade. 

Entrevistador: Como vê os seus jogadores enquanto atletas e enquanto indivíduos? 

 

Entrevistado: Para além de serem atletas dos quais eu me orgulho bastante, vejo-os 

também como um grupo de amigos que me transmitem alegria e motivação. 

 

Entrevistador: Tem sido complicado treinar estes indivíduos? 
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Entrevistado: Não, de maneira alguma. 

Entrevistador: Olhando para a equipa de uma forma geral qual a dificuldade principal 

que é encontrada nos seus atletas? 

Entrevistado: A principal dificuldade talvez seja a motricidade fina que muitos deles 

apresentam. 

Entrevistador: Como acha que os seus jogadores o veem enquanto pessoa e treinador? 

Entrevistado: Apesar de não ter bem uma perceção sobre o que acham de mim, a nossa 

boa comunicação e os treinos pelas quais passámos dão-me a ideia que gostam de mim 

enquanto treinador e que sabem que podem contar comigo. 
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Anexo 12 

Quadro síntese das entrevistas aos representantes 
 

Adversidades sentidas pelos 
representantes 

Síntese de respostas a essas 
adversidades 

Dificuldades sentidas ao longo 
do desenvolvimento do projeto 

A maior dificuldade sentida centrou-se na 
parte dos patrocinadores, uma vez que 

estes se tratam fundamentais para o 
desenvolvimento de qualquer projeto. 

Surgimento no envolvimento do 
projeto 

Segundo o entrevistado o que levou ao seu 
envolvimento foi sobretudo pelo desafio, 
este que foi proposto pelo presidente do 

clube, uma vez que tinha surgido a conversa 
sobre a possível concretização do projeto 
entre o entrevistado e o seu orientador de 

estágio. 

 
 

Fatores que levaram á 
sensibilização para a criação do 

projeto descrito 

Neste tópico o que se salientou foi a 
dificuldade desta esfera desportiva ter uma 
competição, assim o representante achou 

benéfico e necessário a criação de um 
projeto deste tipo, de forma a influenciar 

novos clubes a fazerem o mesmo para que 
de certa forma se concretizasse o objetivo 

planeado. 

 
Ambições face á equipa 
integrante no projeto 

 
As ambições refletidas neste âmbito 

salientam-se previamente na consolidação 
da equipa como no desenvolvimento físico 

dos seus atletas e posteriormente na 
adoção de outros clubes a integrar este 

mesmo projeto, de forma a constituir uma 
rivalidade face á competição, cenário 

caraterizado por competições de cubes 
normais. 
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Atitude demonstrada á esfera 

desportiva integrada pelo 
projeto em questão 

 
 

Aqui é realçada o défice de atletas na 
modalidade, situação que o representante 

do projeto pretende solucionar com a 
criação do presente projeto, levando á 

adoção do projeto por mais clubes, como já 
anteriormente referido, contribuindo assim 

para o possível aumento do número de 
atletas que pretendem praticar a 

modalidade descrita, no entanto pretende 
ainda o apoio e o conhecimento da 

modalidade por parte de possíveis novos 
patrocinadores de forma a ter um apoio 

financeiro maior como contribuir para a sua 
maior divulgação, levando ao aumento do 

conhecimento da modalidade pelo resto do 
continente. 
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Anexo 13 

Entrevista aos representantes 

Entrevista nº 1 – Representante/ Atleta / Criador – 02  ̸12 ̸ 2019 

 

Entrevistador: Apresentas alguma profissionalização enquanto representante de 

projetos, ou seja, se alguma vez já foste representante ou é a tua primeira vez?  

Entrevistado: É a primeira vez, eu acabei á pouco tempo a licenciatura e foi logo o meu 

projeto, sendo este também o projeto de estágio e é a primeira vez. 

Entrevistador: Que tipo de competências achas necessárias para desempenhar tal 

cargo? 

Entrevistado: Ah… acho que são 4, organização, planeamento, desenvolvimento do 

projeto e a sua avaliação, acho que com estes 4 pontos, acho que são as indicadas para 

o desenvolvimento do cargo. 

Entrevistador: Enquanto representante e responsável do projeto que dificuldades tens 

enfrentado no seu desenvolvimento? 

Entrevistado: Acho que a minha maior dificuldade, é na parte dos patrocínios que nós 

para já não temos muitos e estamos mesmo necessitados a esses mesmos patrocínios. 

Entrevistador: Como surgiu a existência deste projeto? 

Entrevistado: Foi num desafio proposto pelo presidente do clube que me fez, eu 

inicialmente tinha falado com o meu orientador de estágio logo no início da época 

passada, no que ele me disse para ter calma e que depois se veria essa situação, em 

Maio o presidente desafiou-me em realizar um projeto escrito e mostrar para ir a 

aprovação na direção do clube. 

Entrevistador: Tinha algum conhecimento sobre o desporto adaptado? 

Entrevistado: Sim, já tinha conhecimento desse universo, inicialmente não conhecia o 

futebol de 7, a primeira vez que me foi dito foi em 2013 em Agosto, tinha eu 23 anos, 
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mas antes disso o meu conhecimento baseava-se apenas nos desportos mais falados 

como é o caso da natação, o Boccia, o atletismo, acho que são essas 3 os desportos base 

da esfera adaptado, sendo que tomei o seu conhecimento por volta dos 12 13 anos. 

Entrevistador: O que sensibilizou a criar este projeto? 

Entrevistado: Eu achei necessário criar este projeto porque é difícil ter-se competição 

dentro desta modalidade, pelo menos no nosso país e acho que mais um clube mais um 

projeto de uma equipa acho que seria necessário, acho que é mesmo isso, a criação de 

uma nova equipa para se ter vós na modalidade, acho que seria um bem mais 

necessário. 

Entrevistador: Que relação apresentas com os restantes membros do projeto? 

Entrevistado: Eu conheci o presidente de Valadares não só como presidente de 

Valadares mas como pai de um colega e amigo meu e acho que isso também foi um 

facto para aceitação do projeto, com os jogadores e treinador acho que os jogadores já 

são conhecidos ao longo dos anos, sendo que já são 6 anos, praticamente com o mesmos 

e a amizade fica na memória e para sempre, acho que é isso. 

Entrevistador: Que ambição tens para esta nova equipa e o que esperas deles? 

Entrevistado: Acho que menos do que nós fazíamos em termos de competição é 

impossível (refere-se á equipa anterior) porque nós, a equipa basicamente foi toda 

campeã nacional, acho que só dois é que não tiveram essa sorte, esse privilégio, e acho 

que é essa ambição de competição que está a envolver a equipa no projeto. 

Entrevistador: De que forma acha que o futebol é benéfico para estes indivíduos, quer 

a nível físico e mental? 

Entrevistado: A parte psicológica acho que nos liberta muito dos problemas do dia a dia, 

como um desporto normal, acho que a parte psicológica é mais por isso, mais para 

libertar dos problemas, fisicamente, acho que a pratica de exercício físico para nós é 

adequada é benéfica e seria aí que a modalidade desenvolveria a musculatura e a 

motricidade, sendo assim benéfica. 
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Entrevistador: Que significado tem para ti ser das poucas pessoas com a possibilidade 

de orientar um projeto que envolve indivíduos portadores de deficiência? 

Entrevistado: Acho que é muito benéfico para mim, porque não só estou a trabalhar na 

área que eu queria estar a trabalhar, mas também ver o trabalho da equipa para atingir 

os objetivos o que acaba por ser benéfico para mim porque alimenta-me também os 

meus objetivos no trabalho deste projeto. 

Entrevistador: Que atitude apresenta face ao universo desportivo na esfera adaptada, 

ou seja, se considera que este universo ainda é pouco apoiado, se deveria ter mais 

patrocínios, entre outros? 

Entrevistado: Eu vou falar na parte do futebol, que acho que é o défice que estamos a 

ter, melhor é um dos défices que estamos a ter em relação ao desporto adaptado e na 

modalidade que estamos aqui a estudar, acho que a própria modalidade, acho que se 

não é os próprios jogadores a fazerem por tal, se não houver resultados não há 

modalidade, por isso acho que é necessário o trabalho de parcerias e de benefícios 

financeiros que passa mesmo pelos resultados de todos os atletas, isto falando também 

no geral, sendo que o resultado dos atletas preveem de novos benefícios financeiros. 
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Entrevista nº 2 – 01 ̸ 06 ̸ 2020 – Representante e Vice-Presidente de 

Valadares 

 

Entrevistador: Que idade apresenta? 

 Entrevistado: Apresento-me atualmente com 59 anos. 

 Entrevistador: De onde é natural? 

Entrevistado: Sou natural da Madalena, Gaia. 

Entrevistador: Que profissão desempenha? 

Entrevistado: Licenciei-me em Ciências da Educação, na Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação da UP e agora encontro-me a trabalhar como Técnico Superior na 

Gaiurb E.M, trabalhando na UGH, Unidade Gestão Habitacional. 

Entrevistador: Que expectativa tem face ao futuro? 

Entrevistado: Relativamente às expectativas sobre o futuro e, tendo em conta o atual 

contexto, importante é ter saúde e ser feliz na companhia dos meus familiares e amigos 

e continuar com o dinamismo que me caracteriza no Associativismo, seja na Confraria 

da Pedra onde sou o Fundador e Chanceler Presidente desde 12.7.2001, a caminho dos 

vinte anos, seja no Valadares Gaia FC onde sou o responsável pela Área Social onde está 

inserido o Desporto Adaptado e o LAR do Atleta onde temos uns 20 jovens estrangeiros 

a viver durante as 24 horas do dia nos doze meses do ano, para além disso pretendo 

ainda continuar a fazer um trabalho de mérito procedendo com o bom histórico que tive 

até hoje. 

Entrevistador: Pode-me dizer em que consiste esse histórico? 

Entrevistado: Ao longo da minha vida tenho sobretudo praticado o bem e no sucedido 

atingi vários feitos, como ser nomeado de Cidadão de Mérito Municipal, Classe Ouro, do 

Município de Gaia desde 23 de Abril de 2004 pelos relevantes serviços prestados na 
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Educação e, nomeadamente no MAP, Movimento Associativo de Pais onde foi fundador 

de três Associações de Pais, para além disso ainda fui Coordenador da APEVA, em 

Valadares, da MADAPE na Madalena, Presidente do CE da FEDAPAGAIA, Presidente do 

CJD da FRAPP e Membro da AG da CONFAP, Conselheiro do CNE, Juiz Social do Tribunal 

de Família em Representação do Município de Gaia, Membro da CPCJ em representação 

da Assembleia Municipal e, posteriormente da FEDAPAGAIA entre outros cargos 

enquanto membro de vários Conselhos Consultivos de várias Escolas do Ensino Técnico-

Profissional, Básico e Secundário e Ensino Superior. 

Entrevistador: Qual acha que seria a qualidade que melhor o descreveria? 

Entrevistado: Considero que a qualidade que melhor me define será a frontalidade e a 

capacidade de ser amigo e camarada do meu amigo. Ser íntegro. Com valores. Ser 

honesto e verdadeiro na relação com o outro. 

Entrevistador: Apresenta alguma profissionalização enquanto representante de 

projetos, ou seja, se alguma vez já foi representante ou se é a sua primeira vez?  

Entrevistado: Relativamente a este assunto, importa referir que tenho as competências 

da gestão de conflitos que a UP me conferiu enquanto seu formando e que a vida, 

nomeadamente no associativismo onde sempre fui um líder e, agora, também na 

profissão onde sou, direi, um gestor de conflitos me ajuda a compreender esta questão 

que esta subjacente no projeto que foi o motivo da minha entrada na direção do 

Valadares Gaia FC por convite do meu Amigo e Presidente José Manuel Soares que me 

desafiou a agarrar este projeto de, digamos assim, de inserção dos jovens atletas 

portadores de paralisia cerebral no futebol do Valadares Gaia FC. 

Entrevistador: Que tipo de competências acha necessárias para desempenhar tal cargo? 

Entrevistado: Direi que ser persistente, paciente e batalhador na procura de apoios é 

uma das competências para desempenhar o cargo que reputo de muito importante.  
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Entrevistador: Enquanto representante e responsável do projeto que dificuldades tem 

enfrentado no seu desenvolvimento? 

Entrevistado: Na verdade, esta época verdadeiramente atípica e única acabou por 

dificultar e a olhos vistos o normal desempenho enquanto dirigente máximos de um 

grupo de vinte atletas que, são para mim, os meus meninos e, rigorosamente iguais a 

todos e todas atletas que, no Valadares Gaia FC, praticam desporto e, no caso, são mais 

de seiscentos que o fazem dos escalões mais baixos em ternos de idade até aos 

veteranos, homens e mulheres. Conseguimos com a ajuda de todos encontrar horários 

e espaços de treinamento para TODAS e TODOS atletas. 

Entrevistador: Como surgiu a existência deste projeto? 

Entrevistado: Este projeto nasce dum desafio feito por um grupo de atletas que ficaram 

sem hipótese de praticar futebol devido a uma opção de um outro clube e fruto de 

algumas amizades entre atletas acabaram por, repito, fazer o desafio que, de imediato 

agarramos no Valadares Gaia FC. Aliás, a minha vincada vertente na área da 

solidariedade e da ajuda para com os outros e, sobretudo, para com jovens portadores 

de deficiência foi o motivo do convite feito pelo Presidente que, aceitei de olhos 

fechados e com espírito aventureiro, dado que, no momento nem sequer medi as 

consequências que nesta modalidade acabaram por provocar tendo, inclusive, em conta 

o contexto desportivo e social do Clube e da localidade onde estamos inseridos o que, 

obviamente nos coloca em posição desfavorecida quando tentamos encontrar meios 

para nos ajudar a concretizar o desafio que agarramos. Mas, caminharemos firmes e 

rumo ao objetivo que nos norteou aquando da resposta positiva e, aqui mais do que em 

outro qualquer lado, “JUNTOS SEREMOS MAIS FORTES” ... sobretudo para quem nunca 

tinha refletido nesta, ou melhor, sobre esta vertente desportiva. É na verdade 

gratificante ver este grupo de rapazes, mais novos e menos novos empenhados na 

prática desportiva e com muito esforço levarem a cabo essa odisseia desportiva e 

socialmente muito pouco valorizada.  

Entrevistador: Tinha algum conhecimento sobre o desporto adaptado? 
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Entrevistado: Curiosamente, não tenho qualquer conhecido ou familiar nesta área 

desportiva, embora, na verdade, seja muito amigo da causa da deficiência porque tenho 

na CERCIGAIA uma Instituição de referência que, aqui e ali, vou apoiando como posso e, 

sobretudo, com apoios importantes vamos encontrando meios para ajudar. Só como 

exemplo, em maio de 2018 organizei com a Confraria da Pedra um JANTAR SOLDÁRIO 

onde, no final entregamos 17300 euros e onde tivemos a presença de 400 amigos e 

entre eles, um Premio Nobel da Paz que apadrinhou a iniciativa. 

Entrevistador: O que sensibilizou a criar este projeto? 

Entrevistado: Relativamente ao futuro este projeto é para afinar e, obviamente 

continuar com outras bases de apoio onde seja possível passar do treino a uma vertente 

mais competitiva ainda que possa, inclusive, nem ser numa vertente associativa e, 

apenas e só, numa vertente lúdica onde possam ser inseridas outras instituições que, 

inclusive, até podem nem ser com cidadãos portadores de deficiência. E, nesse sentido 

considero ter a solidariedade e respeito pessoal e institucional dos atletas e técnicos 

desta equipa que funciona como um todo e como parte integrante do clube.  

Entrevistador: De que forma acha que o futebol é benéfico para estes indivíduos, quer 

a nível físico e mental? 

Entrevistado: Penso eu e o Presidente que a prática desportiva acaba por permitir aos 

atletas uma melhor capacidade física para poder ultrapassar esta diferença. Seja a nível 

físico ou, sobretudo, a nível mental porque, afinal, é a mente o motor de tudo. No meu 

caso e no do Presidente e, por consequência, o próprio clube encaramos com redobrada 

alegria a continuidade e, obviamente, repito, com uma significativa melhoria das 

condições, sobretudo, na vertente de competição que, nesta área é completamente 

desregulada e sem qualquer apoio das entidades desportivas. Alias, é nossa intenção 

lutar pelo reconhecimento desta atividade sócio desportiva no desenvolvimento físico 

e mental de cada atleta e cidadão. 
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Entrevistador: Que atitude apresenta face ao universo desportivo na esfera adaptada, 

ou seja, se considera que este universo ainda é pouco apoiado, se deveria ter mais 

patrocínios, entre outros? 

Entrevistado: Finalmente vejo estes atletas como nossos iguais e, obviamente, tendo 

em conta as respeitáveis diferenças físicas e intelectuais que vamos com o tempo 

compreendendo mais e melhor e, nesse sentido, tentar continuar na senda de encontrar 

apoios que possam proporcionar uma melhor e mais correta interpretação dos seus 

desejos e, quiçá, objetivos e expectativas. Para isso conto com o inestimável apoio do 

Mister Hélder Ribeiro, do Presidente e demais diretores e, inclusive, dos familiares dos 

atletas. 

Entrevistador: De que forma é que acha que os seus atletas o veem? 

Entrevistado: Claro que espero e desejo que vejam em mim um amigo e, sobretudo, 

líder dum grupo com objetivos comuns e, quiçá, com expectativas mais elevadas 

relativamente aos pressupostos que os fazem, semanalmente, despender tempo e 

energias para esta prática desportiva que é afinal o concretizar dum chavão que é de 

todos querido e que passa muito por ter uma mente sã num corpo são. 
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Anexo 14 

Quadro síntese da entrevista ao criador 
 

Adversidades sentidas pelo 
criador 

Síntese de respostas a essas 
adversidades 

 
Circunstâncias que levaram á 

criação do projeto 

As circunstâncias que levaram à criação 
do projeto foi a própria finalização da 

modalidade de futebol de 7 de paralisia 
cerebral do “Futebol Clube do Porto”, o 
que incentivou o criador a apresentar 

esta nova proposta ao clube de 
Valadares, Gaia Futebol Clube. 

 
Dificuldades sentidas durante a 

criação do projeto 

Segundo o entrevistado os entraves 
impostos à criação do projeto não foram 

grandes, pelo contrário, o projeto foi 
bem aceite e logo assimilado, sendo que 

o clube apresenta um bom código de 
conduta não fazendo qualquer tipo de 

discriminação. 

 
 

Sentimento face aos cargos que 
emprega 

Nesta secção é demonstrado um forte 
sentimento de realização pessoal assim 
como de felicidade pois o gosto que o 
mesmo apresenta pela modalidade é 

partilhado pelas pessoas envolvidas no 
projeto. 

 

 
Conselhos transmitidos pelo 
criador á formação de novos 

projetos 

O principal conselho fornecido tem em 
conta dois focos considerados 

fundamentais:  a determinação e a 
persistência. Para além disto, é 

salientado que deve ser aceite toda a 
ajuda que nos é proporcionada, para que 

desta maneira possamos progredir. 
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Anexo 15 

Entrevista ao criador – 02 ̸ 12̸ 2019 

 

Entrevistador: Como surgiu a ideia de criar este novo projeto?  

Entrevistado: O projeto … a ideia veio do problema que nós estávamos a atravessar do 

clube anterior e surgiu enquanto eu estava a estagiar e foi um desafio do presidente do 

clube que me lançou em que eu aceitei-o em pleno …com pleno pensamento no que 

queria fazer, que era a realização de uma equipa de futebol de 7 para pessoas 

portadoras de paralisia cerebral, que para mim é muito benéfico para o meu futuro e é 

o que me motiva bastante.  

Entrevistador: Que dificuldades encontraste durante a sua criação, não em questões 

económicas nem demográficas, mas na apresentação do projeto aos teus superiores? 

Entrevistado: Ahhhh... por acaso no clube onde o projeto está inserido, acho que não 

houve grandes dificuldades, porque era o próprio clube tem intenções na missão de 

responsabilidade social e assim aceita novos desafios e tudo o que tenha a ver com a 

parte social e a responsabilidade social do clube, o clube aceita, não há qualquer 

discriminação no clube, porque o próprio clube tem o desporto de futebol feminino que 

faz parte da integração das mulheres no futebol e assim aceitou em plenos pulmões o 

departamento de desporto adaptado. 

Entrevistador: Como é que te sentes enquanto criador, representante e atleta do 

projeto? 

Entrevistado: Como é que me sinto?! Sinto-me realizado, ah … porque como jogador 

estou a treinar, estou a praticar desporto, como representante sinto que falta 

pouquíssimo para realizar os objetivos pretendidos para esta época, ah … e como criador 

acho que a realização desses objetivos, acho que demonstra um grande esforço de um 

grande trabalho para mim não só de ser o próprio criador que sou eu neste caso, mas 

do próprio clube e dos próprios atletas, de todos que estão envolvidos neste 

departamento e nesta equipa de futebol de 7. 
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Entrevistador: O que tens a dizer a outros indivíduos que estejam a planear criar 

projetos, que conselhos darias? 

Entrevistado: Conselhos??, ah … acho que perante este tipo de projeto, acho que 

avançar é sempre bom, acho que as pessoas não devem recuar, devem de avançar, 

aceitar tudo que lhe é dado, eu aceitei, o clube ajudou e se for um clube ou uma 

associação com princípios idênticos ao de Valadares Gaia Futebol Clube, acho que bom 

realizar excelentes projetos e espero que no futuro seja concretizado e que haja mais 

equipas para se ter a capacidade de criar uma competição interna. 

Entrevistador: Tem alguma mensagem a transmitir a quem o ajudou e a quem se 

encontra a participar no projeto que criou? 

Entrevistado: Esta parte é para chorar (ri-se), não, não, estou a brincar… claro como é 

óbvio eu agradeço á direção do clube por ter aceitado o projeto, quase não precisava de 

fazer este projeto (mostra-me a discrição e o planeamento do projeto), que é o primeiro 

projeto que mostrei ao presidente e á direção, acho que devo muito a esta direção 

porque outro clube qualquer que estivesse a passar as mesmas dificuldades deste clube 

não aceitaria o projeto devido ás dificuldades mencionadas, dificuldades que tem haver 

com a subida á terceira divisão nacional, para a manutenção de atletas femininas no 

campeonato da primeira divisão e isso tem custos e acho que apesar de tudo a aceitação 

deste projeto é benéfico para todo a gente e assim agradeço, aos atletas e á equipa 

técnica têm o meu maior agradecimento pelo trabalho que estão a fazer e a frequentar 

nos treinos, treinando arduamente para atingir os objetivos. 

 
 

 

 

 



 

CLVI 
 

Anexo 16 

Quadro síntese da entrevista ao Presidente de Valadares Gaia Futebol Clube 

 

Adversidades sentidas pelo 
Presidente de Valadares Gaia 

Futebol Clube 

Síntese de respostas a essas 
adversidades 

Principais dificuldades sentidas no 
envolvimento do projeto 

Nesta área, o Sr. Presidente refere 
sobretudo a insensibilidade de empresários 
nos apoios ao projeto, designando que este 

se deve ao fruto de uma sociedade 
“egoísta”, referindo também a intolerância, 
impaciência e pouca justiça em termos de 

igualdade de direitos. 

 
 
 

Surgimento da envolvência do 
mesmo no projeto descrito 

O surgimento deveu-se acima de tudo pela 
participação de um estagiário que 

colaborou com a equipa técnica feminina 
(sénior), sendo o mesmo que propôs a 

criação do escalão desporto adaptado, no 
qual foi imediatamente aceite, vendo assim 

a proposta como uma forma de 
crescimento do clube como em termos de 

associação desportiva, promovendo o bem-
estar de pessoas, que constantemente são 
discriminadas pela nossa sociedade. Outra 

das razões deveu-se ao "ser diferente", 
como já tinha acontecido no passado 

com o acolhimento no clube do futebol 
feminino, este que também dentro da 

responsabilidade social do clube. 

 
Motivos para a aceitação do 

projeto 

Os motivos aqui referidos centraram-se á 
volta da solidariedade e da 

responsabilidade social enquanto clube 
formador de atletas, no entanto centra-se 

também na reflexão anterior do "ser 
diferente". 

"Um Clube de todos para todos. " 
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Expectativas futuras face ao 

projeto 

Consolidação do mesmo e alargamento dos 
escalões etários, contudo pretende-se 
ainda melhorar a qualidade física como 
promover uma maior autoestima destas 

pessoas, promovendo coincidentemente a 
inclusão social, de forma a aumentar o 

número destas equipas, para que se possa 
suceder uma competição mais sadia, dado 

que os atletas pretendem a mesma 
também, como fator de estímulo. 

Significados atribuídos á 
envolvência no projeto 

Nesta secção, o referido demonstra um 
sentimento de tristeza por ser o único 
clube a fomentar o futebol de paralisia 

cerebral, no entanto também manifesta 
uma grande satisfação por ter sido um dos 
primeiros a ter iniciado, esperando que a 

curto prazo esta esfera desportiva se 
impulsione, de forma a dar uma impulsão 
face á sua competitividade, tornando esta 
esfera desportiva parte de uma sociedade 

mais igualitária, mais justa e fraterna. 

Atitudes demonstradas 
relativamente á esfera do desporto 

adaptado 

 

 

Aqui é referida a sensibilidade maior da 
Câmara Municipal de Gaia, no qual é feito 
um elogio aos superiores que a assumem, 

sendo que na busca de patrocinadores, esta 
foi uma das poucas que se voluntariou até 

agora na ajuda do propósito do projeto 
empregue, no entanto o mesmo (Presidente 

do Valadares Gaia Futebol Clube) refere e 
reflete que o trabalho continuará na busca 
de novos patrocinadores, tendo como foco 
o desenvolvimento e a criação de alicerces 
do projeto, este que coincidentemente se 

liga á esfera do desporto adaptado. 
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Anexo 17 

Entrevista ao Presidente do Valadares Gaia Futebol Clube 

Entrevista nº 1 – 1705  ̸2020 

 

Entrevistado: Que idade apresenta? 

Entrevistador: 49 anos de idade. 

Entrevistado: De onde é natural?   

Entrevistador: Valadares – Vila Nova de Gaia. 

Entrevistado: Que profissão desempenha?  

Entrevistador: Profissional de Seguros. 

Entrevistado: Que expectativa tem face ao futuro?  

Entrevistador: Ambição em termos desportivos, no crescimento do clube, estabilidade 

em termos profissionais. 

Entrevistado: Qual acha que seria a qualidade que melhor o descreveria?  

Entrevistador: Humildade e Resiliência. 

Entrevistado: Tem alguma envolvência em projetos desportivos para pessoas com 

deficiência?  

Entrevistador: Não, é a 1ª vez. 

Entrevistado: Que tipo de competências acha necessárias para desempenhar tal 

projeto? 

Entrevistador: Responsabilidade social do clube, solidariedade e vontade em fazermos 

algo diferente, que promova a inclusão social. 

Entrevistado: Enquanto acolhedor e aceitante do projeto no seu clube, que dificuldades 

tem enfrentado com este projeto?  



 

CLIX 
 

Entrevistador: Algumas, insensibilidade de empresários nos apoios ao projeto, fruto de 

uma sociedade “egoísta”, em que cada um cada vez mais, só olha para o seu umbigo. 

Intolerância, impaciência e pouca justiça em termos de igualdade de direitos, fruto da 

sociedade em que vivemos. 

Entrevistado: Como surgiu o envolvimento do projeto no seu clube?  

Entrevistador: O sermos diferentes, tal e qual como já tínhamos projetado no passado, 

com o acolhimento no clube do futebol feminino, também dentro da responsabilidade 

social do clube, decidimos dar oportunidade a atletas com paralisia cerebral, de 

praticarem desporto e com isto, promover, como referi anteriormente uma melhor 

adaptação á nossa sociedade, promovendo e fomentando assim também uma maior 

inclusão social. 

Entrevistado: Como é que lhe surgiu a proposta de ter uma equipa adaptada no seu 

clube? 

Entrevistador: Pelo facto de já termos um atleta a colaborar com a equipa técnica do 

futebol feminino ( sénior ), o mesmo propôs a criação do escalão desporto adaptado e 

nós aceitamos imediatamente, pela oportunidade que nos estavam a dar, em 

crescermos no clube, enquanto homens, enquanto associação desportiva, promovendo 

o bem estar de pessoas, que constantemente são discriminadas pela nossa sociedade.  

Entrevistado: O que levou a aceitar a sua parceria no projeto? 

Entrevistador: A vontade de fazermos algo diferente, novamente, de nos aproximarmos 

e envolvermos com a sociedade e a promoção do bem estar. 

Entrevistado: Se achou um projeto benéfico para a cidade, se o que motivou foi a 

solidariedade, entre outros? 

Entrevistador: Não só em termos de solidariedade, mas também pela responsabilidade 

social que devemos ter enquanto clube formador de atletas, mas acima de tudo de 

homens e mulheres. 

 



 

CLX 
 

Entrevistado: Antes de aceitar o projeto tinha algum conhecimento face á respetiva 

modalidade adaptada?   

Entrevistador: Não. 

Entrevistado: O que o sensibilizou a aceitar este projeto? 

Entrevistador: A contínua vontade em sermos um clube diferente, tal e qual como 

explicado anteriormente, com a situação do futebol feminino. Um Clube de todos para 

todos.        

Entrevistado: Algum conhecido seu é portador de deficiência? 

Entrevistador: Sim, o Telmo Baptista, que conforme referi, fazia parte da equipa técnica 

feminina. 

Entrevistado: O que espera do projeto daqui para a frente?  

Entrevistador: Consolidar o mesmo, alargando os escalões etários, trazendo mais 

pessoas para o pé de nós. 

Entrevistado: Que relação tem com os restantes membros do projeto? 

Entrevistador: Estamos a iniciar, a começar a estabelecer e fortalecer essas relações. 

Entrevistado: O que o motivou a aceitar um projeto no qual envolvesse uma equipa para 

indivíduos portadores de deficiência?  

Entrevistador: Como referi, a responsabilidade social que temos no clube, a vontade e 

a ousadia em continuarmos a ser um clube diferente dos restantes, privilegiando a 

mesma igualdade de direitos, sem discriminações 

Entrevistado: Que ambição tem para esta nova equipa? 

Entrevistador: Muita ambição e vontade em fazermos as coisas resultar 

Entrevistado: Se pretende melhorar apenas a sua qualidade física, se tem ideia mesmo 

em os pôr num nível de competitividade? 



 

CLXI 
 

Entrevistador: Melhorar a qualidade física é importante, promover uma maior 

autoestima nas pessoas, promover a inclusão social também como já referi e tentar 

naturalmente que hajam mais equipas, para promover a competição sadia, dado que os 

atletas pretendem a mesma também, como fator de estímulo. 

Entrevistado: De que forma acha o futebol benéfico para estes indivíduos quer a nível 

físico e mental?  

Entrevistador: Muito benéfico, pelas razões apontadas anteriormente 

Entrevistado: Que significado tem para si ser uma das poucas pessoas com 

possibilidade de integrar um projeto no seu clube que envolva uma equipa de futebol 

com indivíduos portadores de deficiência?  

Entrevistador: Tristeza por sermos o único clube em Gaia, a fomentar o desporto 

adaptado, mas muitos felizes por termos iniciado, dado o “pontapé inicial” e esperamos 

que a curto prazo outros clubes o façam, assumindo para além da vertente desportiva 

que todos nós (clubes) desempenhamos, a vertente da responsabilidade social, para 

uma sociedade mis igualitária, mais justa e fraterna. 

Entrevistado: Que atitude apresenta face ao universo desportivo na esfera adaptada? 

Entrevistador: Nós vamos ter o apoio da Câmara Municipal de Gaia, porque a esta nossa 

Câmara atual tem uma sensibilidade maior, em virtude de ser gerida por pessoas muito 

humanas, muito próximas e dedicadas a uma causa. Estamos a tentar encontrar mais 

parceiros que se queiram associar a este nosso projeto e estamos a desenvolver o 

mesmo, a fazer fundações e criar os alicerces, como costumo dizer, onde vamos 

construir a nossa casa futura, do desporto adaptado 

Entrevistado: Se considera que este universo desportivo devia ter mais apoios, se é 

importante ou não na vida das pessoas portadoras de deficiência, …? 

Entrevistador: Muito importante, por tudo aquilo que foi dito anteriormente, 

solidariedade, justiça social, não á discriminação, igualdade de direitos, inclusão social, 

etc.  



 

CLXII 
 

Entrevistado: Conhece os seus atletas da modalidade adaptada?  

Entrevistador: Já fui conhecendo alguns. 

Entrevistado: Ambiciona assistir ou já assistiu a algum dos treinos desta equipa? 

Entrevistador: Já assisti a alguns treinos também. 

Entrevistado: Já obteve conhecimento da saúde física dos seus atletas como as 

deficiências que eles apresentam? 

Entrevistador: Sim. 

Entrevistado: Como acha que os seus atletas o veem enquanto pessoa?   

Entrevistador: Penso que boa, mas não serei a pessoa indicada para responder a esta 

questão, mas sim os mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


