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RESUMO 

Uma boa Formação e Socialização da Pessoa com Deficiência 
Intelectual, através da prática do futebol, poderá contribuir para um 
desenvolvimento integral e harmonioso da personalidade e também para uma 
melhor qualidade de vida.          
 Com este Estágio pretendíamos verificar a evolução da Pessoa com 
Deficiência Intelectual, nos treinos e jogos de futebol, ao receberem estímulos 
a nível Cognitivo, Afectivo e Psico-Motor capazes de contribuir e facilitar na sua 
Formação e Socialização.  O grupo foi constituída por 14 indivíduos do sexo 
masculino com Deficiência Intelectual com idades compreendidas entre os 18 e 
os 48 anos que frequentam a (UATL - Unidade de Artes e Tempos Livres da 
APPACDM - Matosinhos). Foram utilizados a nível Psico-Motor, testes de 
diagnóstico de futebol antes da aplicação do programa e observação e 
avaliação, sob o ponto de vista Cognitivo e Sócio-Afectivo. No final da 
intervenção (40 sessões), o grupo foi novamente avaliado relativamente ao 
nível Psico-Motor (conteúdos programáticos do futebol) e também avaliados 
sob o ponto de vista Cognitivo e Afectivo. Posteriormente os dados obtidos 
foram estudados através de uma análise de todas as variáveis observadas e 
foram efectuadas somas para obtenção de scores totais que nos permitiram 
depois comparar o grau de evolução entre os primeiros e os últimos testes. A 
análise descritiva foi efectuada a partir das medidas descritivas básicas, média, 
mínimo e máximo, fizemos ainda uma análise através da observação directa 
das sessões, assim como através de vídeos e fotografias. 

Como conclusão, verificámos que a nossa intervenção foi positiva, 
porque todo o grupo teve evolução, dentro dos valores da Ética Desportiva, da 
sua Formação e Socialização e evolução sob o ponto de vista Cognitivo, 
Afectivo e Psico-Motor. Ao nível Cognitivo, observámos que na ficha da 1ª 
avaliação o grupo obteve um Total de 122 pontos e uma Média de 9 pontos. Na 
última ficha de Avaliação um Total de 158 pontos e uma Média - 11 pontos. No 
domínio Sócio-Afectivo constatámos que na ficha da 1ª avaliação o grupo 
obteve um Total – 391 pontos e uma Média - 28 pontos. Na última ficha de 
Avaliação um Total – 485 pontos e uma Média – 35 pontos. Quanto à dimensão 
Psicomotora verificámos que houve uma evolução da média de 51 para 63 
pontos.           
 Estes jovens são um exemplo de dignidade perante as atitudes e valores 
que revelaram em diferentes situações do treino e do jogo. Assim, com 
responsabilidade e respeito por todos os seus actos estes jovens são mais 
capazes e a sua Formação e Socialização ficou mais enriquecida visando 
assim uma melhor qualidade de vida e inclusão social. 

Palavras-chave: DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, FUTEBOL, FORMAÇÃO, 
SOCIALIZAÇÃO.
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ABSTRACT 

A good Training and Socialization for People with Intellectual Disabilities, 
through the practice of football, may contribute to a full and harmonious 
development of personality and also to a better quality of life.   
 With this teaching practice we wanted to evaluate the evolution of People 
with Intellectual Disabilities, in practice and football games, when they receive  
cognitive, affective and psychomotor stimuli, which can contribute and help in 
their training and socialization. The group consisted of 14 male individuals with 
intellectual disabilities aged 18 to 48 years who attend (UATLA - Arts Unit and 
the Leisure APPACDM - Delhi). Diagnostic tests were used related with 
Psycho-Motor before the football program's implementation, observation and 
evaluation, from the point of view of Cognitive and Socio-Affective aspects. At 
the end of the intervention (40 sessions), the group was again evaluated  
concerning the level Psycho-Motor (syllabus football) and also evaluated from 
the point of view  of  the  Cognitive and Affective aspects. Later on the results 
were studied through the analysis of all the observed variables and sums were 
made to obtain total scores that allowed us then to compare the degree of 
evolution between the first and the last tests. The descriptive analysis was 
made from the basic descriptive measures, average, minimum and maximum. 
we did further analysis  by direct observation of sessions, and through videos 
and photographs.  

As a conclusion, we found that our intervention was positive, because the 
whole group developed, within the range of Sports Ethics, their socialization and 
training and development from the point of view of Cognitive, Affective and 
Psycho-Motor. When we talk about Cognitive level, we observed that the 
schedule for the 1st assessment the group received a total of 122 points and an 
average of 9 points. The last Assessment they had a total of 158 points and an 
average - 11 points. In the Socio-Affective field we came to the conclusion that 
the schedule for the 1st assessment group received a total - 391 points and an 
average - 28 points. The last evaluation test they had a Total - 485 points and 
an average - 35 points. When we talk about Psychomotor there was an 
evolution of the average of 51 to 63 points.      
 These young people are an example of dignity when we talk about their 
attitudes and values shown in different situations of practice and game. Thus, 
with responsibility and respect for all their actions these people have capacities 
and their training and socialization were enriched in order to have a better 
quality of life and social inclusion.  

 

 
Keywords: INTELLECTUAL DISABILITIES, FOOTBALL, TRAINING, 
SOCIALIZATION.        
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RESUMÉ           
 Une bonne formation et socialisation de la personne atteinte d’une 
insuffisance intellectuelle, à travers la pratique du football, pourra contribuer 
vers un développement complet et harmonieux de la personnalité mais aussi 
vers une meilleure qualité de vie.  Avec ce stage nous prétendions vérifier 
l’évolution de la personne atteinte par une insuffisance intellectuelle, aux 
entraînements de jeux de football, à la réception de stimulations au niveau 
cognitif, affectif et psychomoteur capables de contribuer et de faciliter dans sa 
formation et socialisation. Le groupe était composé de 14 individus de sexe 
masculin atteints d’une insuffisance intellectuelle avec une tranche d´âge 
compris entre 18 et 48 ans fréquentant l’ (UATL – Unité d’Arts et de Temps 
Libres de l’APPACDM- Matosinhos). Ont été utilisés au niveau psychomoteur, 
des tests de diagnostic de football avant l’application du programme et 
d’observation de l’évaluation, du point de vue cognitif et socio-affectif. A la fin 
de l’intervention (40 sessions), le groupe a été de nouveau réévalué 
relativement au niveau psychomoteur (contenus programmatiques du football) 
ainsi qu’au niveau du point de vue cognitif et affectif. Postérieurement, les 
données obtenues ont été étudiées à travers d’une analyse de toutes les 
variantes observées et ont été effectuées des sommes pour l’obtention des 
résultats finaux qui nous ont permis par la suite de comparer le degré 
d’évolution entre les premiers et les derniers tests. L’analyse descriptive a été 
effectuée à partir de mesures descriptives basiques, moyenne, minime et 
maxime, nous avons aussi effectué une analyse à travers l’observation directe 
des sessions, ainsi qu’à travers de vidéos et de photographies.  
 En conclusion, nous avons vérifié que notre intervention a été positive, 
car tout le groupe a évolué, à l’intérieur des valeurs éthiques sportives, de sa 
formation, socialisation et d’évolution sur le point de vue cognitif, affectif et 
psychomoteur. Au niveau cognitif, nous avons observé que sur la fiche de la 
première évaluation, le groupe a obtenu un total de 122 points et une moyenne 
de 9 points. Sur la dernière fiche d’évaluation un total de 158 points et une 
moyenne de 11 points. Dans le domaine socio-affectif, nous avons constaté 
que sur la fiche de la première évaluation le groupe a obtenu un total de 391 
points et une moyenne de 28 points. Sur la dernière fiche d’évaluation un total 
de 485 points et une moyenne de 35 points. Quand à la dimension 
psychomotrice, nous avons vérifié qu’il y a eu une évolution de la moyenne de 
51 vers 63 points. Ces jeunes sont un exemple de dignité face à des attitudes 
et des valeurs qui se sont révélées lors de différentes situations à 
l’entraînement et au jeu. Ainsi, avec responsabilité et respect de tous leurs 
actes, ces jeunes sont plus forts, leur formation et socialisation sont plus 
enrichies visant ainsi une meilleure qualité de vie et d’insertion sociale. 

Mots-clés : INSUFFISANCE INTELLECTUELLE, FOOTBALL, FORMATION, 
SOCIALISATION.
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1.1. Enquadramento 

Dadas as características únicas e diferentes dos indivíduos com 

deficiência intelectual, devem as instituições responsáveis pela sua formação 

adaptar-se às verdadeiras necessidades, motivações e interesses da(s) 

pessoa(s) a quem se destina(m), potenciando dessa forma, a sua 

sociabilização e valorização das suas competências pessoais e sociais, 

objectivando uma boa socialização, abrangente e condigna, com vista à sua 

futura inserção na comunidade local e sociedade em geral, com vista a uma 

maior qualidade de vida pessoal, interpessoal e social, seja em relação a si 

mesmo, seja em relação aos seus pares, família ou meio onde se insere.  

Como referem os estudos realizados por Sprinthall & Collins (1994), as 

relações interpessoais entre o jovem, a sua família e colegas podem ter 

influência na forma como o jovem se vê a si próprio, desempenhando, 

simultaneamente, um papel fundamental ao nível de aquisição e 

desenvolvimento da sua identidade, que abrange o seu passado, o seu 

presente e o seu futuro 

Segundo Santos (1989) o desenvolvimento e vivências dos nossos 

jovens podem fomentar a sua formação educativa, contribuindo, 

simultaneamente, para o desenvolvimento pessoal de cada indivíduo 

interveniente, conquistando e reforçando, positivamente, a sua identidade 

própria em termos psicológicos, comportamentais, interpessoais e sociais 

perspectivando o auto-reforço de competências pessoais e sociais importantes 

para uma frutífera e eficaz futura inserção e socialização. 

Através da prática do Futebol por estes jovens, procuramos atingir um 

leque diversificado de capacidades e de funções que os possam conduzir à 

obtenção dos objectivos pretendidos. 

Assim procuramos preparar convenientemente estes jovens do ponto de 

vista funcional, psicológico e sociológico. É com grande capacidade de 

liderança, que gerimos o grupo, os seus conflitos e ao mesmo tempo manter 

um bom relacionamento entre todos 
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Procuramos sempre seleccionar de uma forma criteriosa os objectivos, 

os exercícios e os comportamentos a adoptar pelos jovens jogadores no 

processo de treino, para que posteriormente possam vir a ter êxito. 

Paralelamente, desenvolvemos competências de comportamentos e atitudes 

que estes deveriam ter perante as diversas e complexas situações que surgem 

no treino e no jogo.  

De acordo com Garganta e Pinto (1994) os jogadores têm de saber o 

que fazer, para depois elegerem o como fazer, utilizando a resposta motora 

mais adequada à situação que lhe for apresentada. Assim, com a aplicação do 

nosso programa os nossos jovens sentem-se mais confiantes quer a nível 

físico e psicológico o que vai levar a uma melhor qualidade de vida e a uma 

mais fácil socialização. 

 

1.2. Pertinência e Âmbito do Estudo 

A pertinência do presente estágio, prende-se com a importância de 

compreender a abrangência dos efeitos psicológicos comportamentais, 

interpessoais sociais através da prática do Futebol com cidadãos com 

Deficiência Intelectual (DI), a partir da prática e experimentação sistematizada 

de treinos e jogos de Futebol. 

Este estudo pretende analisar e compreender toda esta abrangência 

face ao cidadão com DI, nomeadamente à sua Formação e Socialização 

através da prática do Futebol (tal como os sujeitos do grupo deste estudo), de 

forma a contribuir e a servir como um alerta, como uma preocupação sobre o 

contexto actual acerca da sua Formação e Socialização. 

Por conseguinte, os resultados deste estudo podem contribuir para uma 

reflexão crítica sobre o actual funcionamento acerca da Formação e 

Socialização do DI, destinada a esta franja populacional, nas instituições e 

entidades onde eles são utentes, para que seja promovida no sentido de 

redimensionar a prática existente, em consonância com a estrutura legal e 

conceptual que a suporta.  
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A Constituição da Republica Portuguesa, consagra no artigo 71º do 

Decreto-Lei nº 247/89 de 5 de Agosto “o direito da pessoa deficiente à plena 

participação na vida social e á igualdade de direitos e deveres como os demais 

cidadãos, sem quaisquer limites, que não sejam os decorrentes da natureza e 

extensão da sua deficiência”. 

Constitui ao Estado a efectivação deste direito estando mesmo obrigado 

a definir medidas políticas e a promover programas que permitam concretizar o 

objectivo primordial da reabilitação em termos de integração, formação e 

integração do cidadão DI.  

Relativamente à promoção da Formação, Desenvolvimento e 

Socialização do cidadão com DI na Associação de Pais e Amigos do Cidadão 

com Deficiência Mental (APPACDM) de Matosinhos, tivemos como finalidade 

potenciar e desenvolver as possibilidades de desenvolvimento pessoal e social, 

através de um conjunto variado de acções que visam contribuir, para a 

melhoria do desempenho físico, psicológico e social, com vista a uma maior 

facilidade de socialização e à sua efectiva integração na sociedade. 

O presente estudo assenta, assim, na seguinte problemática: será que a 

prática sistemática do Futebol produz alterações positivas ao nível psicológico 

e social, e evolutiva no sujeito com DI? 

Com base neste enquadramento teórico e na problemática acima 

estruturada, configuram-se as seguintes questões de investigação do estudo: 

 (i) - Será que o contacto e a prática sistemática do Futebol, produzem 

efeitos positivos ao nível do comportamento e interacção psicossocial no 

sujeito com DI , designadamente no meio familiar e profissional? 

(ii) - Será que o contacto e a prática sistemática do Futebol, produz uma 

evolução significativa em termos de desenvolvimento e socialização no sujeito 

com DI? 

Este estudo pressupõe contribuir para um maior conhecimento sobre os 

efeitos psicossociais que a prática sistematizada do Futebol pode promover no 

sujeito com DI. Para a sustentabilidade e verificação da problemática e das 
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questões de investigação, acima apresentadas delineiam-se os seguintes 

objectivos do estudo: 

 (i) - Verificar se a prática sistemática do Futebol interfere positivamente 

no desenvolvimento Psico-Motor, Cognitivo e Sócio-Afectivo do sujeito com DI; 

(ii) - Verificar se a pratica sistemática do Futebol interfere, positivamente, 

na socialização do sujeito com DI. 

 

 

1.3. Estrutura do Trabalho 

A fim de podermos compreender e organizar adequadamente, o 

objectivo e questões formuladas no presente estágio, optamos pela seguinte 

estrutura, que passamos a apresentar: 

Capítulo 1 - Justifica a pertinência deste estágio e assume um carácter 

meramente introdutório, em relação ao quadro de referência, e objectivos do 

problema formulado.  

Capítulo 2 - Constitui a base teórica que sustenta todo o trabalho e 

procura clarificar as questões respeitantes à Influência de um programa de 

futebol na Formação e Socialização do Deficiente Intelectual.  

Capítulo 3 – Descreve os Objectivos Gerais e Específicos do programa 

de futebol para o grupo de Deficientes Intelectuais da APPACDM de 

Matosinhos. 

Capítulo 4 – Apresenta as opções metodológicas adoptadas na 

realização do trabalho e as questões relacionadas com o grupo. Com base na 

metodologia usada, consideramos três fases: 

A primeira fase consistiu no cumprimento de um programa de futebol 

adaptado ao grupo em questão. Na segunda fase, adoptaram-se fichas para 

analisar o desenvolvimento Cognitivo e Sócio-Afectivo, em todos os treinos e 

jogos. A terceira e última fase, consistiu na realização de jogos e convívios com 

equipas convidadas. 



Introdução 

7 

Capítulo 5 – Consta na apresentação dos resultados, em referência ao 

quadro teórico estabelecido, descrevendo-os, interpretando-os e comparando-

os. 

Capítulo 6 – Refere as principais conclusões em função dos resultados 

obtidos e aponta para algumas sugestões. 

Capítulo 7 – apresenta a bibliografia consultada para a realização deste 

estágio. 
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2.1. Deficiência Intelectual 

2.1.1. Definição e Classificação da Deficiência Intelectual 

A definição de Deficiência Intelectual foi sofrendo ao longo dos tempos 

diversas alterações terminológicas inerentes à evolução das culturas e das 

sociedades. E foi sendo encarada de acordo com as necessidades, os 

interesses e as preocupações da sociedade, assim como com as tradições e os 

conhecimentos de cada época. 

Dos finais do séc. XIX até à 2ª Grande Guerra, temos um período 

caracterizado por preocupações de definição e classificação da, Deficiência 

Mental (DM) em que surgiram diversas tomadas de posição que conduziram as 

controversas com consequências sociais e educacionais 

Do pós-guerra até à actualidade, surge um outro período em que houve 

uma evolução científica e uma maior participação do movimento humanitário, 

em defesa dos grupos minoritários e dos seus direitos na sociedade, Morato 

(1995). Nos anos cinquenta todas as definições de DM incluem o conceito de 

funções adaptativas e o tratamento do indivíduo com DM, Sherril (1998). Surge 

assim como factor de grande relevo o desenvolvimento de uma política 

nacional para combater a deficiência quer a nível dos agentes educativos, quer 

governamentais. 

A partir de 1959, a American Association on Mental Retardation 

(AMMR), sediada em Washington, e posteriormente a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) vieram reforçar a relação entre adaptação e aprendizagem e 

fizeram referência ao comportamento adaptativo como elemento de definição 

da DM Morato et al. (1996). Neste grupo inserem-se, segundo Pacheco & 

Valência (1997) pessoas que não são, claramente, deficientes mentais, mas 

sim indivíduos com problemas de origem cultural, familiar ou ambiental, os 

quais podem desenvolver aprendizagens sociais e de comunicação pois têm 

capacidades para se integrar no mundo laboral. Contudo, apresentam um 

atraso mínimo nas áreas perceptivas e motoras e, em geral, não apresentam 

problemas de adaptação ao ambiente. 
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Verifica-se que o conceito de DM modificou-se em termos de 

terminologia, relativamente aos indivíduos que se desviam do que se determina 

como “normais” (deficientes, inadaptados, diferentes excepcionais, especiais) 

devido às mudanças da sociedade e a um maior consenso geral relativamente 

a este problema. Dado se ter fomentado uma maior investigação junto desta 

população e pelo incremento de toda uma maior atenção humana, social e 

educacional face a esta. 

A Classificação da Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados com a Saúde (CID), fornece códigos relativos à classificação de 

doenças e de diversos sinais, sintomas, aspectos anormais, queixas, 

circunstâncias sociais e causas externas para ferimentos ou doenças. A cada 

estado de saúde é atribuída uma categoria única à qual corresponde um 

código, que contém até 6 caracteres. Tais categorias podem incluir um 

conjunto de doenças semelhantes. A CID é publicada pela OMS e é usada 

globalmente para estatísticas de morbilidade e de mortalidade, sistemas de 

reembolso e de decisões automáticas de suporte em medicina. O sistema tem 

a função de permitir e promover a comparação internacional da colecção, 

processamento, classificação e apresentação do tipo de estatísticas supra-

citado. A CID é uma classificação base da Família Internacional de 

Classificações da OMS. A CID é uma revista periódica e encontra-se, à data 

(Novembro de 2006), na sua décima edição. A CID - 10, como é conhecida, e 

foi desenvolvida em 1992 para registar as estatísticas de mortalidade. 

Actualizações anuais (menores) e trianuais (maiores) são publicadas pela 

OMS. 

O Sistema 2002 da AAMR que foi criado em 1876 e vem desde então, 

liderando o campo de estudo sobre DM, definindo conceitos, classificações, 

modelos teóricos e orientações de intervenção em diferentes áreas. 

Paralelamente, dedica-se à produção de conhecimentos, à publicação e 

divulgação de manuais contendo avanços e informações relativos à 

terminologia e classificação. Desde o primeiro manual, editado em 1921, 

surgiram revisões na seguinte ordem cronológica: 1933, 1941, 1957, 1959, 

1961, 1973, 1977, 1983, 1992 e o actual, de 2002, a ser tratado neste trabalho. 



Revisão da Literatura 

13 

O Sistema 2002 consiste numa concepção multidimensional, funcional e 

bioecológica de DM, agregando sucessivas inovações, reflexões teóricas e 

empíricas em relação aos seus modelos anteriores. Apresenta a definição de 

DM, (expressão adoptada pelos seus proponentes): “é caracterizada por 

limitações significativas no funcionamento intelectual e no comportamento 

adaptativo, como expressado nas habilidades práticas, sociais e conceituais, 

originando-se antes dos dezoito anos de idade” (Luckasson et al., 2002, p. 8). 

Depreende-se da definição que a DM não representa um atributo da pessoa, 

mas um estado particular de funcionamento. O processo de diagnóstico, 

segundo o Sistema 2002, requer a observação dos seguintes três critérios: (i) o 

funcionamento intelectual; (ii) o comportamento adaptativo, e (iii) a idade de 

início das manifestações ou sinais indicativos de atraso no desenvolvimento. 

Para que o diagnóstico se aplique, é necessário que as limitações intelectuais e 

adaptativas, identificadas pelos instrumentos de mensuração, sejam 

culturalmente significadas e qualificadas como deficitárias. Alguns parâmetros 

influenciam essa qualificação: 

(i) Os padrões de referência do meio circundante, em relação ao que 

considera desempenho normal ou comportamento desviante;  

(ii) A intensidade e a natureza das demandas sociais;  

(iii) As características do grupo de referência, em relação ao qual a 

pessoa é avaliada;  

(iv)  A demarcação etária do considerado período de 

desenvolvimento, convencionada e demarcada nos dezoito anos 

de idade. 

Os indicadores da deficiência devem manifestar-se, portanto, na infância 

ou adolescência. A definição proposta e o modelo teórico multidimensional da 

AAMR (2002), explicam a DM segundo cinco dimensões, que envolvem 

aspectos relacionados à pessoa; ao seu funcionamento individual no ambiente 

físico e social; ao contexto e aos sistemas de apoio. Estes são caracterizados 

como se segue: 
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Dimensão I: Habilidades Intelectuais 

A inteligência é concebida como capacidade geral, incluindo “raciocínio, 

planeamento, solução de problemas, pensamento abstracto, compreensão de 

ideias complexas, rapidez de aprendizagem e aprendizagem por meio da 

experiência” Luckasson e al. (2002, p. 40). 

As habilidades intelectuais são objectivamente avaliadas por meio de 

testes psicométricos de inteligência. No Sistema 2002 a dimensão intelectual é 

um dos indicadores de deficit intelectual, considerado em relação às outras 

dimensões. A mensuração da inteligência contínua embora importante, não é 

suficiente para o diagnóstico da deficiência. Enquanto o Sistema 92 da AAMR 

adoptava o valor do QI como índice de demarcação da avaliação intelectual. 

Segundo Luckasson et al. (1992, p. 5) a DM “é definida como uma dificuldade 

fundamental em aprender e desempenhar certas habilidades da vida diária”. 

Certas capacidades são especificamente afectadas e outras poderão não ser. 

A DM é caracterizada por um funcionamento intelectual inferior à média, isto é, 

definido como um resultado de QI de aproximadamente 70 a 75 ou abaixo, 

baseado na avaliação que inclui um ou mais testes de inteligência que deverão 

ser revistos por uma equipa multidisciplinar. Existem limitações intelectuais que 

ocorrem ao mesmo tempo do que as limitações das habilidades adaptativas, 

estas estão mais próximas das limitações intelectuais. As evidências das 

adaptações habilitativas são necessariamente as funções intelectuais isoladas 

para um diagnóstico da DM. As limitações funcionais têm de existir em pelo 

menos duas áreas de habilidades adaptativas, mostrando uma limitação 

generalizada e reduzindo a probabilidade de erro. 

As avaliações das funções têm de ser referenciadas para a idade 

cronológica. A DM manifesta-se antes dos 18 anos e é a partir desta idade que 

os indivíduos na nossa sociedade assumem o estatuto de adultos, enquanto 

noutras sociedades, um critério de idade diferente poderá ser mais apropriado.  

O Sistema 2002 tem em conta medida do desvio-padrão e estabelece 

como ponto de definição duas unidades de desvio-padrão abaixo da média, em 
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testes padronizados para a população considerada. São recomendados no 

processo avaliativo os seguintes requisitos:  

(i) A qualidade dos instrumentos de medida, considerando a validade 

dos testes e a adequação de seu uso;  

(ii) A qualificação do avaliador para a aplicação e interpretação dos 

resultados dos testes;  

(iii) A selecção dos informantes quanto à sua legitimidade para 

fornecer dados sobre a pessoa que está sendo diagnosticada; 

(iv) A contextualização ambiental e sociocultural na interpretação dos 

resultados do processo avaliativo;  

(v) A história clínica e social do sujeito;  

(vi) As condições físicas e mentais, que possam interferir nos 

resultados das habilidades intelectuais. 

Os critérios objectivos, próprios das medidas psicométricas e das 

escalas de mensuração, são recomendados pela AAMR, porém considerados 

insuficientes para o diagnóstico da deficiência mental. 

Dimensão II: Comportamento Adaptativo. 

O comportamento adaptativo é definido como o “conjunto de habilidades 

conceituais, sociais e práticas adquiridas pela pessoa para corresponder às 

demandas da vida quotidiana” (Luckasson et al., 2002, p. 14). Limitações 

nessas habilidades podem prejudicar a pessoa nas relações com o ambiente e 

dificultar o convívio no dia-a-dia. As habilidades conceituais, sociais e práticas 

constituem áreas do comportamento adaptativo, explicadas a seguir:  

(i) Habilidades conceituais – relacionadas aos aspectos académicos, 

cognitivos e de comunicação, por exemplo: a linguagem 

(receptiva e expressiva); a leitura e escrita; os conceitos 

relacionados ao exercício da autonomia. 
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(ii) Habilidades sociais – relacionadas à competência social, por 

exemplo: a responsabilidade; a auto-estima; as habilidades 

interpessoais.  

 

(iii) Habilidades práticas – relacionadas ao exercício da autonomia, 

por exemplo: as actividades de vida diária; as actividades 

ocupacionais; as actividades que promovem a segurança pessoal. 

A definição de DM proposta no Sistema 2002 diferencia-se do 

Sistema 92 quanto às habilidades adaptativas, já que este especifica essas 

habilidades em 10 grupos, a serem avaliadas sem instrumentos objectivos de 

mensuração, enquanto o Sistema 2002 indica a avaliação objectiva do 

comportamento adaptativo, categorizado em 3 grupos. Essa diferenciação 

pode ser constatada comparando-se as definições de DM dos dois sistemas 

como já referimos nas páginas anteriores. 

O Sistema 2002 indica para a avaliação do comportamento adaptativo 

a utilização de instrumentos objectivos de mensuração. 

As limitações no comportamento adaptativo são determinadas 

quantitativamente, levando em conta os resultados obtidos nos instrumentos 

de mensuração. A demarcação de referência situa-se em duas unidades de 

desvio-padrão abaixo da média do grupo de referência.  

 

Dimensão III: Participação, interacções, papéis sociais.  

Essa dimensão ressalta a importância da participação na vida 

comunitária. Em relação ao diagnóstico da DM, dirige-se à avaliação das 

interacções sociais e dos papéis vivenciados pela pessoa, bem como sua 

participação na comunidade em que vive. A observação e o depoimento são 

procedimentos de avaliação indicados para essa dimensão, tendo em vista a 

consideração dos múltiplos contextos envolvidos e a possibilidade 

diversificada de relações estabelecidas pelo sujeito no mundo físico e social. 
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Dimensão IV: Saúde.  

As condições de saúde física e mental influenciam o funcionamento de 

qualquer pessoa, facilitando ou inibindo as suas realizações. A AAMR (2002) 

indica a necessidade de contemplar, na avaliação diagnóstica da DM, 

elementos mais amplos, de modo a incluir factores etiológicos e de saúde 

física e mental. 

 

Dimensão V: Contextos.  

A dimensão contextual considera as condições em que a pessoa vive, 

relacionando-as com qualidade da vida. Os níveis de contexto considerados 

estão de acordo com a concepção de Bronfenbrenner (1979), incluindo: (i) o 

microssistema: o ambiente social imediato, envolvendo a família da pessoa e 

os que lhe são próximos; (ii) o mesossistema: a vizinhança, a comunidade e 

as organizações educacionais e de apoio; (iii) o macrossistema: o contexto 

cultural, a sociedade, os grupos populacionais. Na avaliação diagnóstica são 

consideradas as práticas e valores culturais; as oportunidades educacionais, 

de trabalho e lazer; as condições contextuais de desenvolvimento da pessoa; 

as condições ambientais relacionadas ao seu bem-estar, saúde, segurança 

pessoal, conforto material, estímulo ao desenvolvimento e as condições de 

estabilidade. A avaliação dos contextos prescinde da utilização de medidas 

padronizadas, prevalecendo critérios qualitativos e de julgamento clínico.  

DM e DI são duas denominações para o mesmo conceito, no entanto, 

na actualidade o termo mais adequado é DI. Assim sendo, a AARM, em 2007, 

modificou a denominação para Associação Americana sobre Deficiência 

Intelectual e Desenvolvimento (AAIDD). A substituição do termo "Deficiência 

Mental" por "Deficiência Intelectual" não alterou a definição básica do conceito 

nem se reflectiu numa mudança de visão e abrange a mesma população de 

indivíduos que foram previamente diagnosticados com DM ou que foram 

elegíveis para este diagnóstico, mas considera a pessoa como um todo e 

tendo em conta o meio envolvente à mesma.  

         Relativamente ao papel que desempenham na definição de DM e DI, a 

AIDD, mais antiga do mundo organização da Deficiência Intelectual, tem 

desempenhado um papel importante na evolução das ideias e abordagens 
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sobre a DI.  De facto, a associação, fundada em 1876, reviu a sua definição de 

Deficiência Mental dez vezes entre 1908 e 2002. A primeira definição de 

Deficiência Mental era centrada na inadaptação do indivíduo ao ambiente 

social.  Posteriormente, os conceitos abrangeram uma abordagem médica  

(hereditariedade e patologia). Os testes de inteligência, com vista a 

determinação do Quociente de Inteligência (QI) tornaram-se uma forma de 

definir o grupo e classificar as pessoas dentro dela. Em 1992, houve uma 

grande mudança, quando AAIDD adicionado à reorientação e à definição de 

Deficiência Intelectual uma nova forma de reflectir e entender o conceito, 

afastando-se do processo diagnóstico que identificava défices exclusivamente 

com base na pontuação dos testes inteligência realizados, passando a ter em 

consideração tanto aspectos sociais como ambientais e a dar maior ênfase a 

programas que proporcionassem aos indivíduos com DI, apoio adaptado, a 

ajudá-los a alcançar seu mais alto nível de funcionamento. Desde 1992, que a 

associação tem trabalhado para desenvolver e aperfeiçoar esta mudança 

paradigmática.  No seu mais recente manual acerca do Deficiente: Definição, 

Classificação e Sistemas de Suporte, publicado em 2002, a discussão do 

sistema de apoio foi revista. O próximo manual em que "deficiência mental" é 

universalmente substituído por "deficiência intelectual", está programado para 

lançamento em 2010. 

Após um longo percurso, a OMS (2003) desenvolveu, recentemente, 

uma classificação internacional para a aplicação em vários aspectos de saúde, 

designada por Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde (CIF). Esta classificação representa uma revisão da Classificação 

Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens (ICIDH), 

publicada, anteriormente, pela referida organização com carácter experimental, 

em 1980. Segundo Luckasson et al. (1992, cit. Alonso et al., 2001 p. 6) “a 

Deficiência Mental caracteriza-se por um funcionamento intelectual 

significativamente inferior à média, que geralmente coexiste com limitações em 

duas ou mais das seguintes áreas de competências adaptativas: comunicação; 

independência pessoal; vida diária; competências sociais; utilização da 

comunidade; autonomia; saúde e segurança; capacidades académicas 
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funcionais; tempo livre e trabalho. A DM deve manifestar-se antes dos 18 anos 

de idade”. 

A CIF foi desenvolvida durante os últimos cinco anos e, após diversos 

estudos em campos sistemáticos e consultas internacionais, foi aprovada pela 

Quinquagésima Quarta Assembleia Mundial de Saúde para utilização 

internacional em 22 de Maio de 2001 (resolução WHA54.21). Esta classificação 

vem, também substituir termos anteriormente utilizados como: “deficiência”, 

“incapacidade” e “limitações” “desvantagem”, alargando o âmbito da 

classificação de modo a permitir a descrição de experiências positivas. 

É importante notar que nesta classificação, a CIF não classifica pessoas, 

mas descreve a situação de cada pessoa dentro de uma gama de domínios de 

saúde ou relacionados com a saúde. Além disso, a descrição é sempre feita 

dentro do contexto dos factores ambientais e pessoais. A classificação define 

os componentes da saúde e alguns componentes de bem-estar relacionados 

com a saúde (tais como educação e trabalho).  

Vem sendo de grande importância, desde o Sistema 92 da AAMR, o 

papel desempenhado pelos sistemas de apoio no bem-estar do Deficiente 

Intelectual. Os apoios são identificados como mediadores entre o 

funcionamento do sujeito e as cinco dimensões focalizadas no modelo teórico., 

Os apoios, quando necessários e devidamente aplicados, desempenham papel 

essencial na forma como a pessoa responde às demandas ambientais, além de 

propiciarem estímulo ao desenvolvimento e à aprendizagem da pessoa com DI 

ao longo da vida. 

Segundo sua intensidade, os apoios podem ser classificados em: 

(i) Intermitentes: são episódicos, disponibilizados apenas em 

momentos necessários, com base em demandas específicas. 

Aplicados particularmente em momentos de crise ou períodos de 

transição no ciclo de vida da pessoa; 

(ii) Limitados: são caracterizados por sua temporalidade limitada e 

persistente. Destinam-se a apoiar pequenos períodos de treino ou 
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acções voltadas para o atendimento a necessidades que 

requeiram assistência temporal de curta duração, com apoio 

mantido até sua finalização; 

(iii) Extensivos: são caracterizados por sua regularidade e 

periodicidade (por exemplo, diariamente, semanalmente). 

Recomendados para alguns ambientes (escola, trabalho, lar), sem 

limitações de temporalidade; 

(iv) Duradouros: são constantes, estáveis e de alta intensidade. 

Disponibilizados nos diversos ambientes, potencialmente durante 

toda a vida. São generalizados, podendo envolver uma equipa 

com maior número de pessoas. 

Para Turk (2003), o modelo de apoio proposto pela AAMR nos Sistemas 

92 e 2002 representa um paradigma inovador. Dá sentido ao diagnóstico, cujo 

objectivo principal consiste em identificar limitações pessoais, a fim de 

desenvolver um perfil de apoio adequado. Apoio esse que se aplica às 

seguintes áreas: desenvolvimento humano; ensino e educação; vida pessoal; 

vida comunitária; emprego/trabalho; saúde e segurança; comportamento; vida 

social; protecção e defesa. 

Thompson et al. (2002) validaram uma escala com uma tipologia de 

áreas de apoio, categorizada em quatro componentes:  

(i) Experiências e metas de vida; 

(ii)  Intensidade dos apoios necessários;  

(iii)  Plano de apoio;  

(iv)  monitoramento do processo. 

Segundo a AAMR (2002), a ênfase no sistema de apoio coaduna-se com 

o conceito de zona de desenvolvimento próximo de Vygotsky (1994), 

considerando-se com base nesse conceito a distância entre a independência 

da pessoa e os níveis de solução de problemas. Essa consideração transforma 

a perspectiva da posição puramente quantitativa para uma concepção sócio-

histórico-cultural, dando-lhe amplitude em direcções a aspectos 

epistemológicos e empíricos que podem conduzir a novas práticas sociais. 
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O DSM-IV publicado em 1994, anterior ao Sistema 2002 da AAMR, é 

uma classificação categorial que estabelece categorias descritivas com base 

em sintomas e comportamentos, agrupando-os em síndromes ou transtornos 

(não necessariamente mentais). A inclusão do DM entre suas categorias deve-

se a essa abrangência, não significando sua identificação como transtorno 

mental. 

O DSM-IV adoptou do Sistema 92 a terminologia DM, bem como sua 

definição: funcionamento intelectual significativamente abaixo da média, 

acompanhado de limitações significativas no funcionamento adaptativo, em 

pelo menos duas das seguintes áreas de habilidades: comunicação, 

habilidades sociais/interpessoais, académicas, uso de recursos comunitários, 

auto-suficiência, trabalho, lazer, saúde e segurança. O início deve ocorrer 

antes dos dezoito anos de idade (Lucksson et al., 1992, p. 5). 

Para ajustar a categoria da DM ao formato de critérios, como aplica aos 

transtornos mentais incluídos em sua categorização, os autores do DSM-IV 

consideraram: 

(i) As limitações do funcionamento intelectual, como critério A; 

(ii) As limitações nas habilidades adaptativas, como critério B; 

(iii) A idade de início das manifestações ou sinais da deficiência, 

como critério C. 

A AAMR, em manuais anteriores e no Sistema 92, recomenda a medida 

de QI como critério quantitativo do DM, considerando como ponto delimitador o 

valor de QI 70-75. Esse critério também foi indicado pelo DSM-IV.  Por outro 

lado, o DSM-IV continua adoptar uma classificação de DM proposta pelo 

manual da AAMR de 1959, definindo as seguintes categorias:  

(i) DM leve (nível de QI 50-55 até aproximadamente 70); 

(ii) DM moderado (nível de QI 35-40 até 50-55);  

(iii) DM severo (nível de QI de 20-25 até 35-40);  

(iv) DM profundo (nível de QI abaixo de 20 ou 25). 
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O DSM-IV acrescenta uma categoria – DM de gravidade não específica, 

aplicando-a quando as condições deficitárias da pessoa não permitem 

mensuração da inteligência. Segundo Ballone (2003), a característica essencial 

da DM é quando a pessoa tem um funcionamento intelectual significativamente 

inferior à média, acompanhado de limitações significativas no funcionamento 

adaptativo em pelo menos duas das seguintes áreas de habilidades: 

comunicação, habilidades sociais, académicas relacionamento interpessoal, 

uso de recursos comunitários, auto-suficiência, trabalho, lazer, saúde e 

segurança. A diferença mais relevante entre o Sistema 92 da AAMR e o DSM-

IV é no uso desta classificação para os níveis de deficiência. Daí que, desde 

1992 até o momento actual, a AAMR venha desaconselhando as referidas 

categorias e substituindo-as por uma categorização dirigida à intensidade das 

necessidades de apoio. 

A CID-10 consiste num sistema categorial de descrições diagnósticas 

com base na organização de síndromes. A exemplo do DSM-IV, é um modelo 

teórico que se caracteriza por uma inspiração organicista e sua afinidade com o 

DSM-IV resulta de intercâmbio entre seus colaboradores. 

Em relação à Deficiência Mental, a CID-10 admite a mensuração de QI 

como definidora da deficiência e, com base nesse índice, aplica seu sistema de 

classificação. Tal como o DSM-IV adopta a classificação proposta pela AAMR 

de 1959 a 1983, com algumas reformulações: 

(i) DM leve;  

(ii) DM moderado;  

(iii) DM grave;  

(iv) DM profundo;  

(v) Outra DM;  

(vi) DM não especificada.  

Admitindo o carácter sumário da classificação, os autores da CID-10 

admitem a necessidade de um sistema mais amplo e específico para a DM. 
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Proposta pela OMS, a CIF foi publicada em 2001 e é um instrumento de 

classificação utilizado como complemento à CID-10, que ultrapassa a visão 

apenas médica, incluindo a perspectiva social e ambiental. Adopta, como o 

Sistema 2002, o conceito de funcionalidade. 

A CIF organiza-se em duas partes, com seus respectivos componentes: 

Parte 1: (i) Funções do corpo e estruturas do corpo: refere-se às funções 

fisiológicas dos sistemas corporais (inclusive as funções mentais), bem como 

às suas partes estruturais ou anatómicas, tais como órgãos e membros; (ii) 

Actividades e participação. Quatro pontos estão relacionados à Parte 1: 

mudanças na função e na estrutura do corpo; capacidade e desempenho. 

Parte 2: (i) Factores ambientais; (ii) Factores pessoais. Um ponto está 

associado à Parte 2: facilitadores ou barreiras existentes nos factores 

ambientais. 

A DM pode acarretar problemas significativos à pessoa nos seguintes 

aspectos: (i) capacidade de realizar e funcionalidade; (ii) capacidade de 

realizar, devido a limitações na actividade de um modo geral; (iii) 

funcionamento no meio físico e social, devido a restrições de participação. 

A CIF, para além de factores pessoais, abrange importantes domínios 

contextuais do convívio humano: a família, a educação, o trabalho e a vida 

social. 

 O Sistema 2002 da AAMR e a CIF, dada a sua contemporaneidade, têm 

em comum   a perspectiva funcionalista, ecológica e multidimensional. 

A definição de DM é convergente e consensual entre os diversos 

sistemas de classificação internacionais, uma vez que existe acção articulada 

entre seus elaboradores com essa finalidade.  

A AAMR tem sido referência relativamente ao diagnóstico e classificação 

da DM, atendendo a que sua última versão foi posterior à publicação do DSM-

IV e da CID-10. 
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Relativamente à DM, verificam-se desvantagens conceituais e 

metodológicas na CID-10, admitidas pelos próprios colaboradores. A mais 

recente publicação da CIF pela OMS tende a suprir esse carácter restritivo da 

proposta, mas carece ainda de divulgação e apropriação por parte de 

especialistas e pesquisadores. 

O DSM-IV utiliza contribuições teóricas da AAMR no seu sistema 

categorial de classificação, tal como a definição de DM do Sistema 92 e aplica, 

ainda, a classificação de DM proposta no manual de 1959, não recomendada 

desde 1992: (i) DM leve; (ii) moderada; (iii) severa; (iv) profunda (acrescida da 

categoria não específica). Similarmente, a CID-10 adopta a mesma 

classificação, apesar da introdução de pequenas alterações. 

A CIF complementa a CID-10, em termos de classificação, podendo fazê-

lo também em relação ao DSM-IV. Por outro lado, a associação entre o 

Sistema 2002 e a CIF merece a atenção dos profissionais, por oferecer um 

referencial teórico importante para o entendimento da DM e constituir 

instrumentos para o seu diagnóstico. 

Entender a DM como categoria diagnóstica é ponto de partida para vários 

procedimentos: identificação, intervenção, apoio, promoção de cuidados e 

atendimento. Estes procedimentos influenciam um numeroso contingente de 

pessoas com DM, bem como a qualidade de vida de seus familiares.  

 

2.1.2. Etiologia da Deficiência Intelectual 

Para se determinar as causas da DI, foram vários os autores a investigar 

e a abordar a etiologia da DI. Assim apareceram melhores meios e medidas de 

prevenção e intervenção. O estudo da etiologia da DI tem como ponto de 

incidência toda a necessidade de se poder prevenir e intervir junto de indivíduo 

deficiente. Neste ponto, vamos descrever as principais causas da DI, no que se 

refere aos factores: (i) - Genéticos (genopatias e cromossomopatias) e (ii) - 

Extrínsecos (pré-natais, peri-natais, pós natais e psico-afectivos). Segundo 

Morato (1999), a DI pode ter origem em várias etiologias. Assim durante a 
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formação e o desenvolvimento do cérebro o aparecimento de qualquer 

problema poderá estar na origem da DI. Assim, será necessário fazer de uma 

forma pormenorizada uma avaliação correcta da criança e dos seus pontos de 

desenvolvimento como sendo: visão; motricidade fina; motricidade global; 

audição; linguagem; comportamento e a adaptação e exame neurológico. 

Quando a DI é detectada deve-se fazer de imediato uma avaliação 

correcta por uma equipa interdisciplinar, sócio-médico-psicopedagógica ou 

terapêutica, com o objectivo de se chegar com segurança a um diagnóstico e a 

partir daqui estabelecer todo um programa de estimulação precoce e também 

um programa de apoio à família.  

Foram muitas as perspectivas de alguns os autores ao longo do tempo 

acerca deste tema.  

Segundo Grossman 1977 (cit. KirK & Gallagher, 1987) a AAMR deu a 

conhecer nove agentes como sendo os causadores da DI: infecção e 

intoxicação (Síndrome fetal alcoólico, envenenamento por chumbo e rubéola); 

trauma ou agente físico; metabolismo e nutrição; doença cerebral grave; 

influência pré-natal desconhecida; anormalidade cromossómica (Síndrome de 

Down, fenilcetanúria, herança poligénica); distúrbios de gestação; retardamento 

recorrente de distúrbios psiquiátricos e influências ambientais. 

Nos anos oitenta, a etiologia da DI incluía os factores genéticos, 

progenéticos e extrínsecos Sánchez e Alonso (1986) assim: 

Factores genéticos: a origem da deficiência está na transmissão da 

herança genética. Estes factores actuam antes da gestação. Estes poderão ser 

factores genéticos não específicos (poligénicos) e factores genéticos 

específicos (síndromes devido a uma aberração cromossómica (Síndrome de 

Down), síndromes devido a deficiência especifica dos genes e síndromes 

devido a uma influencia genética como a epilepsia.   

Factores progenéticos: estes factores têm como base o estudo do fundo 

genético hereditário de uma população, o porquê da sua evolução e das 
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influências mutagénicas a que pode estar sujeito (isto ao nível do casal, família 

e do indivíduo). 

Factores extrínsecos. Estes factores estudam toda  a história do 

indivíduo ou seja todos os acidentes a que este esteve sujeito desde o 

momento da concepção, ao longo dos diversos estádios da vida intra-uterina, 

no parto e até ao fim da primeira infância. Estes factores são: 

Pré–natais (todos os incidentes e acidentes e patológicos ao longo da 

gravidez). 

Peri–natais (o sofrimento do feto durante o parto). 

Pós–natais (todas as lesões do sistema nervoso, infecciosos, tóxicas, 

traumáticas, directas ou indirectas e os factores psico – afectivos.  

Segundo Fonseca (1989) existem vários factores causadores da DI. 

Assim como factores pré-natais apresentam: alterações cromossómicas 

(autossómicas e genossómicas); hemoglobinopatias; embriopatias e fetopatias; 

mães diabéticas ou com doenças crónicas; toxemia gravídica; 

incompatibilidade Rh; mal nutrição; exposição a drogas;  produtos químicos ou 

radiações.  

Seguidamente define e afirma que os factores pré-natais têm duas 

fases: Pré-concepcional e pós concepcional. 

Relativamente aos factores peri-natais, diz que os que se relacionam 

com a deficiência são os que ocorrem durante o parto e da protecção fetal. 

Assim enumera os seguintes: prematuridade; placentopatias; apresentação do 

fecto; traumatismos do parto; hemorragias; rotura precoce das membranas e 

anestesia que pode interferir com o sistema nervoso do recém-nascido. 

Nascimentos múltiplos entre outros, relativamente aos factores neo-

natais, são o que mais peso tem no que diz respeito á etiologia da DI. Assim o 

autor refere: idade do feto; tamanho do feto; efeitos de doenças maternas; 

anoxia; doenças da membrana hialina; incompatibilidade Rh; infecções; 
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doenças metabólicas; hemorragias e convulsões. Refere ainda os factores pós-

natais, dizendo que ao pensarmos sobre os mesmos, estamo-nos a referir ao 

desenvolvimento biopsicossocial da criança e que estes factores ocorrem 

durante a fase de crescimento da criança e que vão depender do meio onde 

ela está inserida, dos adultos que lhe proporcionarão ou não condições de 

aprendizagem de estimulo de afecto de segurança e que possibilitem à criança 

um bom desenvolvimento no plano psicomotor, emocional, linguístico e 

cognitivo. 

Outros autores, como por exemplo Luckasson et al., (1992); Sherril, 

(1998); Peixoto & Reis, (1999), apresentam uma nova definição, dizendo que a 

DI reflecte a acumulação de factores múltiplos e interactivos. Reforçam a ideia 

de que um evento pode ser inerente às causas dão o exemplo de na altura do 

nascimento o peso ser inferior. Isto é considerado um acontecimento biológico, 

mas poderá ser também um problema psicossocial devido à pobreza da família 

e às fracas condições da mãe. 

Segundo Luckasson et al. (1992) refere quatro grupos de etiologias que 

são constituídos por factores Biomédicos, Sociais, Comportamentais e 

Educacionais. 

Factores Biomédicos. Estão relacionados com o processo biológico e as 

desordens genéticas. 

Factores Sociais. Estão relacionados com a família e com a interacção 

social e a estimulação é coordenada por adultos. 

Factores Comportamentais. Estão relacionados com os comportamentos 

de casualidades, como por exemplo o abuso por parte da mãe de substâncias 

tóxicas. 

Factores Educacionais. Aqui temos a considerar que o desenvolvimento 

mental e comportamentos adaptativos dependem muito dos apoios educativos. 

Assim, e de acordo com o exposto, serão muitos os aspectos a desenvolver e a 

implementar. O estudo da etiologia é fundamental para se potencializarem os 

meios de prevenção e intervenção a iniciar por uma aplicação de novos 
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métodos de avaliação, de diagnóstico e de elaboração de instrumentos para a 

população com DI. 

 

2.1.3. Caracterização da Deficiência Intelectual 

Neste ponto iremos fazer uma abordagem à caracterização da DI 

segundo as perspectivas de alguns autores.   

Assim, e segundo a perspectiva de Sherril (1998), mais ou menos 90%  

das pessoas com DI têm debilitações ligeiras e portanto necessitam de apoios 

especiais nas várias áreas educacionais incluindo a Educação Física e 

Desporto.  

Outros autores (Quiroga, 1989, cit. Pacheco & Valencia, 1993; 

Hernández et al., 1998; Fonseca, 2001) referem as características 

comportamentais mais evidentes como sendo as seguintes: pessoais, falta de 

motivação, ansiedade, pouco controlo interior, existência possível de 

perturbações da personalidade, falta de auto-controlo, tendência para evitar 

situações de fracasso mais do que para procurar os êxitos; sociais, têm 

dificuldade em realizar funções sociais, em estabelecer vínculos afectivos, 

atraso evolutivo em situação de jogo, lazer e actividade sexual; físicas, falta de 

equilíbrio e coordenação, dificuldade de manipulação e locomoção. 

No que respeita a características cognitivas de maior evidência na área 

da DI, Sainz & Mayor, 1989 (cit. Pacheco & Valencia, 1993) e Fonseca (2001) 

destacam os seguintes: problemas de memória (activa e semântica); 

problemas de categorização; dificuldades de atenção; auto-regulação; 

aprendizagem escolar; resolução de problemas; défices de linguagem. 

Relativamente à evolução global de uma pessoa com DI e de acordo com 

Pacheco & Valência (1993) processa-se segundo as mesmas etapas de 

qualquer outra pessoa: sensório-motora, operações concretas e operações 

formais. Quando nos referimos ao desenvolvimento da pessoa com DI, não 

devemos enquadra-lo em períodos concretos de aprendizagem, tendo em 

conta só as correntes psicométricas. Será necessário realizar uma avaliação 
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completa, para podermos situar os indivíduos com DI, no processo geral do 

desenvolvimento, assinalando os aspectos positivos, ou seja aquilo que ele é 

capaz de fazer. Ainda e segundo os mesmos autores, podemos classificar as 

dificuldades com que nos deparamos no desenvolvimento da pessoa com DI 

da seguinte maneira: dificuldades de linguagem; dificuldades sensoriais; 

dificuldades nas relações sociais; dificuldades na autonomia e dificuldades 

psicomotoras. 

Pacheco & Valência (1993) referem que tanto nos indivíduos com DI 

como sem ela, o comportamento pessoal e social, varia muito e não se deve 

falar em características específicas comuns. Por outro lado para Jansma e 

French (1994) os indivíduos com DI, poderão ter características sociais em 

comum assim como: aceitar desempenhos de comunicação e socialização; 

adquirir desempenhos vocacionais; quando estão em situações depressivas 

poderão ter necessidade de apoio; muitos poderão viver muito perto daquilo 

que são as pessoas ditas normais. Poderão casar, ter emprego etc. 

De acordo com a perspectiva de Nielsen (1999), refere que ao nível das 

competências académicas, sociais e vocacionais, dependendo do grau 

apresentado (ligeiro, moderado, severo ou profundo), e além das competências 

sociais e da capacidade intelectual dos indivíduos com DI serem menos 

desenvolvidas, não são impedidos de viver uma vida com padrões 

perfeitamente dentro da normalidade.  

Relativamente a Fonseca (2001), este autor refere que os 

comportamentos de maior importância a serem observados sobre a DI estão 

concentrados nas seguintes funções: atenção (dificuldade na selecção, 

focagem e fixação de dados); memória (dificuldade em registar, re-chamar e 

reutilizar a informação); auto-regulação (dificuldade em regular, controlar, 

planificar, verificar e avaliar condutas, ou em aplicar estratégias de 

metacognição; linguagem (atraso ou desvio na linguagem receptiva, integrativa 

e expressiva; aprendizagem escolar (os resultados escolares estão 

dependentes da inteligência. Não é de estranhar que surjam dificuldades de 

aprendizagem globais e não especificas; desenvolvimento pessoal 

(dificuldades em realizar funções sociais, desenvolver auto conceitos e 
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interacções sociais estáveis, dificuldades no que diz respeito a criar vínculos 

afectivos, etc.); motivação (muitas crianças e jovens com DI, mostram uma 

grande desmotivação e um grande desinvestimento devido a todo um percurso 

de insucesso evolutivo). 

 

2.1.4. A influência da Família e da Escola no Desenvolvimento da 

Pessoa com Deficiência Intelectual  

A criança passa os anos mais importantes para a sua formação na 

família. Sabemos, através dos manuais de estudo que o tipo de relação com a 

mãe, influenciará a sua vida de adulto e que o pai é o primeiro modelo de 

autoridade. Giorgi (1975, p. 26) afirma que “a família preside aos processos 

fundamentais do desenvolvimento psíquico e à organização da vida afectiva e 

emotiva das crianças e jovens. Como agente socializador e educativo primário, 

ela exerce a primeira e mais indelével influência sobre a criança e jovem”. Ela 

nasce, cresce e desenvolve-se geralmente na família e no seu seio forma as 

primeiras relações objectais, estrutura a sua personalidade, sente-se protegida 

e tranquilizada, “nos casos em que a família é carente em alguns aspectos, aí 

se originam as suas ânsias e as suas inseguranças, às vezes de uma forma 

que condicionam toda a sua vida” (Giorgi, 1975, p. 27). A literatura é unânime 

em descrever o nascimento de uma criança com deficiência como muito 

traumática para a família. No entanto, Niella (1993) refere que o impacto que 

causa o nascimento da criança com deficiência pode variar com a estrutura, 

crença, compromissos e acções da família. 

Os diferentes compromissos e crenças dos pais, ainda segundo a 

mesma autora, influenciam o tipo de educação que dão aos filhos. Assim uma 

família que valorize essencialmente a capacidade intelectual, ficará muito 

afectada com o nascimento de uma criança com DI. Da mesma forma, uma 

família que valoriza o conformismo e a obediência, ficará muito afectada com 

um filho que apresente comportamentos desajustados. 

Sequeira et al. (1991) dizem que é vulgar os pais, além de se sentirem 

culpados, terem vergonha em relação ao filho. As atitudes parentais têm 
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sempre uma tendência de rejeição: os pais aceitam e amam os filhos mas 

também os rejeitam, já que eles os levam frequentemente a restrições da 

actividade, aumento de responsabilidade e alguns desapontamentos, angústias 

e irritações. 

Mas os pais que têm um filho com qualquer deficiência, têm que 

enfrentar dois desafios suplementares: os elevados custos dos exames 

médicos e psicológicos e o acompanhamento nas idades inferiores, que muitas 

vezes obriga um dos membros da família, regra geral a mãe, a abandonar o 

trabalho. Margerotte (1997), considera que o importante seria que os dois 

progenitores negociassem a sua quota-parte, em termos de equilíbrio 

relativamente à profissão, à vida em família, com os seus constrangimentos 

suplementares causados pela situação de deficiência do filho e do bem estar 

pessoal em termos de “hobbies”, do envolvimento social, da realização social 

etc. O mesmo procedimento devia ter também no que diz respeito à partilha 

das tarefas e das actividades entre pai e mãe.  

Se teoricamente todos concordamos com a necessidade de fazer 

convergir os esforços da escola e dos pais numa acção educativa comum e 

orientada por objectivos coerentes que sirvam o desenvolvimento integral dos 

alunos, sob o ponto de vista prático verificam-se dificuldades reais em 

assegurar a necessária cooperação entre as duas instâncias de socialização 

(Estrela & Villas Boas, 1997). 

A literatura dá-nos conta que neste domínio ainda não se conseguiram 

os resultados desejados, temos de reconhecer que há ainda muitas 

dificuldades que persistem. Muitos professores continuam a manifestar atitudes 

de desconfiança e de resistência a uma maior participação dos pais na vida da 

escola, cuja organização compete tradicionalmente aos professores. Também 

as atitudes dos pais nem sempre favorecem esta cooperação: alguns, por 

desejo de ingerência que ultrapassa os limites do razoável, outros, porque 

descarregam na escola funções que lhes competem, manifestando um 

desinteresse ostensivo em relação a ela; outros ainda, porque na humildade da 

sua condição sócio-económica receiam enfrentar a escola, porque não se 

sentem suficientemente à vontade para interagirem com os professores, nem 
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detentores de saberes para poderem apoiar, em casa, de forma activa, as 

aprendizagens escolares dos seus filhos. 

No estudo que realizou em Portugal, Davies, (1988) cit. por Marques 

(1993), conclui que o afastamento da escola à família é uma realidade com 

incidência tanto nas escolas rurais como urbanas e em todos os níveis de 

ensino, com excepção da educação pré-escolar. 

Referindo-se especificamente à pessoa com deficiência, Mittler (1979) 

aponta como obstáculo à participação dos pais, por parte dos técnicos:  

- ausência de discussão e preparação para a participação dos pais no 

ensino básico; 

- resistência e ansiedade perante a perspectiva de envolver os pais nas 

escolas e nos programas;  

- tendência para exibir a sua especialização e para adoptar uma relação 

didáctica, por vezes autoritária comum aos pais; 

- dificuldade de admitir as suas próprias limitações em conhecimentos e 

capacidades;  

- tendência para exigir demasiado dos pais; 

- incapacidade de tomar em conta a variedade de necessidades e a 

diversidade entre as várias famílias; 

 Como obstáculos que podem ser causados pelos pais considera:  

- incapacidade para enfrentar as exigências que lhes são feitas pelos 

técnicos; 

- dificuldade em conciliar exigências feitas pelo indivíduo deficiente com 

as necessidades de outros membros da família; 

- tendência para valorizar demasiado a especialização dos técnicos, o 

que leva a pensar que a escola deve assumir toda a responsabilidade no 

ensino de aptidões sociais e domésticas; 
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- subestimação das capacidades do seu filho. 

 A investigação científica tem vindo a salientar o papel e a influência dos 

pais no desempenho escolar dos alunos, por isso realça também a 

necessidade de uma ligação mais próxima entre a escola e a família. O futuro é 

um desafio a todos os educadores para que a relação mútua, seja um facto 

quotidiano e real e não um episódio de circunstância. “Tanto os pais como os 

educadores podem precisar de apoio e encorajamento para aprenderem a 

trabalhar em conjunto como parceiros” (Declaração de Salamanca, 1994, p. 

37). 

Escola e família são instituições diferentes, mas ambas estão envolvidas 

na educação de crianças e jovens. Têm finalidades comuns quanto ao seu 

desenvolvimento, que são, essencialmente a potencialização das suas 

capacidades, da promoção da sua socialização e autonomia contribuindo para 

o bem estar da mesma (Sousa, 2000).  

Heleen (1988), cit. por Marques (1993), apresenta uma tipologia para 

envolvimento familiar que parte deste os programas de educação dos pais, até 

à participação na tomada de decisões, incluindo 5 níveis:  

(i) – Participação na tomada de decisões – Representa o nível de 

envolvimento parental máximo em que se pressupõe a existência de 

poder deliberativo dos pais, no seio da escola; 

(ii) – Co-produção – refere-se a todas as actividades desenvolvidas 

na escola em casa e têm como objectivo melhorar a aprendizagem dos 

filhos, abarcando desde o “ensino tutorial em casa e na escola” e o 

trabalho voluntário dos pais na escola;  

(iii) – Defesa do ponto de vista – consiste basicamente na pressão 

que é exercida quer individualmente, quer por grupos organizados de 

pais (associações), sobre os órgãos decisórios; 

 (iv) – Apoio às escolas – Refere-se ao desenvolvimento de esforços 

conjuntos entre pais e professores no sentido de melhorar e escola, 

dotando-a de estruturas de apoio às crianças e jovens, incluindo 
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organizações para a angariação de fundos, de campanhas de educação 

de adultos e de pais e de apoio directo às crianças e jovens; 

 (v) – educação de pais – representa o nível mais baixo em termos de 

envolvimento parental, que consiste em mostrar aos pais os benefícios 

da sua participação e envolvimento. 

Uma vez que a participação dos pais constitui uma componente tão 

importante na qualidade da escola, não se compreende porque continua a ser 

tão escassa? Esta questão talvez encontre resposta no facto de quem nem 

todas as famílias sabem envolver-se nas actividades escolares e nem todas as 

escolas encorajam os pais a fazê-lo (Marques, 1993).  

 

 2.2.  A IMPORTÂNCIA DOS TEMPOS LIVRES NA FORMAÇÃO E 

SOCIALIZAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL   

 

 2.2.1. A Pessoa com Deficiência Intelectual e o valor educativo dos 

tempos livres  

Ao falarmos da importância que tem a Unidade de Artes e Tempos 

Livres (UATL) da APPACDM – Matosinhos, na Formação e Socialização do DI, 

não podíamos deixar de referir que o tempo livre deve corresponder não a um 

tempo vago, mas sim a um tempo ocupado; não a um estado passivo, mas a 

um estado de actividade e não a um oponente mas a um coadjuvante do 

trabalho. 

Assim, para Almeida (1989a), podem distinguir-se no lazer três funções 

importantes, ligadas entre si, mesmo quando alguma delas se torna dominante: 

valorização, repouso e divertimento. 

Segundo o referido autor, a valorização do tempo livre é fundamental 

para desenvolver interesses e aptidões, aumentar e actualizar conhecimentos, 

participar de uma forma mais ampla e mais útil. Em suma, melhorar o estilo de 

vida pessoal e social, na medida em que os jovens fizeram dos tempos livres 
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uma aquisição de valores válidos e essenciais, de diversos graus e os 

assumirem na sua vida, estarão a formar-se integralmente como pessoas e a 

contribuir, em todas as dimensões, para o enriquecimento cultural da 

sociedade a que pertencem. 

É sem dúvida, uma constante da nossa época, viver-se uma certa 

tensão, da qual os jovens não ficam libertos. Surge nos tempos livres, a grande 

oportunidade de quebrar tensões, de recuperar energias, de acabar com o 

cansaço provocado pelo trabalho. Para que tal aconteça não basta mudar de 

actividade, deixar de trabalhar ou dormir o suficiente e bem, mas sim criar 

momentos de silêncio, de descontracção, fazer pausas que não signifiquem 

evasão, mas rigorosamente físico e mental, para o equilíbrio pessoal e para o 

regresso ao trabalho em melhores condições (Almeida, 1989a). Nesta dinâmica 

está implícita a função do repouso a que o referido autor aludiu. 

A necessidade de romper deliberadamente com o quotidiano, para 

vencer a rotina, para ganhar optimismo e alegria, encontra satisfação nas 

formas organizadas de divertimento. Para este autor, a diversão é 

efectivamente recreio, isto é, recriação de disposição e sentimentos, que 

promovam a vida individual e o contacto com os outros. Quando pelo contrário, 

o divertimento leva os jovens à indisciplina, à degradação à frustração, à 

tristeza – os tempos livres ficarão afectados, senão prejudicados de forma 

irreparável. 

Para Neto (1997), a facilidade ou limitação da escolha das actividades 

de lazer, parecem estar relacionadas com condições de vida que são o suporte 

de atitudes, percepções e valores. O contexto social determina em grande 

medida as opções de tempos livres dos jovens de acordo com o 

constrangimento da organização do tempo escolar e familiar. 

Os tempos livres são, em grande medida, um desafio à capacidade 

criadora e imaginação dos jovens, permitindo-lhe fazer as suas descobertas, 

desvendando mundos insondáveis, cultivar o “espírito de equipa”, afirmar – se 

na sua originalidade, entro outros. 
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É no tempo livre que a pessoa tem mais possibilidade de escolher 

livremente o que melhor se adapta à sua personalidade e ao seu interesse. “A 

actividade própria dos tempos livres implica uma adesão voluntária e 

proporciona a satisfação de necessidades mais profundas e o prazer de fazer 

aquilo de que mais se gosta” (Almeida, 1989b, p. 15).  

Para este autor, vive bem o seu tempo livre, não aquele que nada faz, 

mas aquele que sabe e pode libertar-se do seu trabalho habitual, para agir, 

nesse momento, da forma em que melhor se realiza como pessoa e como 

membro da sociedade. 

O tempo livre adquirido perde-se, muitas vezes, por culpa de uma 

planificação inadequada das cidades, dos transportes e de outros serviços 

públicos, das tarefas familiares, da burocracia inútil, etc. Torna-se necessário 

reorganizar as funcionalidades que contribuem para consumir da maneira mais 

absurda, parte considerável do tempo de não trabalho. 

A extensão do tempo livre não se conseguirá por meio de progressiva 

degradação qualitativa de outros tempos e, em especial, do tempo de trabalho, 

mas sim, através de uma programação adequada que tenha em conta as 

diferentes esferas da vida individual e social das pessoas. 

Os tempos livres, são uma realidade suficientemente importante que 

deve ocupar as atenções e motivar os esforços de pais, educadores e 

governantes que, por dever ou função, se encontram comprometidos na 

educação das crianças e dos jovens. Assim, os tempos livres não podem ser 

considerados como algo à parte, mas sim como parte integrante da vida da 

pessoa e em particular do DI. 

É preciso ocupar educativamente os tempos livres dos jovens – 

sobretudo os tempos que correspondem a períodos de ausência dos pais no 

trabalho (Patrício, 1990). 

A importância dos tempos livres é avaliada por alguns pais, pela 

influência que aqueles exercem na vida dos filhos. Outros consideram-nos 

apenas, na medida em que constituem um problema frequentemente incómodo 

e difícil de resolver 
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Mas, tal como refere Neto (1997), o futuro da humanidade deverá passar 

naturalmente por uma aproximação e construção óbvia de uma cultura de 

tempos livres. 

Para os jovens e em particular para os DI, os tempos livres, são um 

desafio à sua capacidade criadora, à sua imaginação, permitindo-lhes, fazer as 

suas descobertas, desvendar mundos insondáveis, cultivar o “espírito de 

equipa” afirmar-se na sua originalidade, etc.. 

Rabanal et al. (1995, p. 56) referem que: “O tempo livre é o marco 

idóneo para a educação de pessoas com ajuda do seu crescimento social, em 

actividades diferentes das escolares, laborais… tendo em conta as seguintes 

características: o contacto humano (…); a intencionalidade (…); a educação 

como processo de optimização, o que implica uma graduação de paços e 

etapas”. Em suma, a educação vai mais além das aprendizagens específicas e 

não pode dar-se sem o contacto e influência de outros. O contacto humano 

deve de ser intencional e, não sendo assim, poderá qualificar-se de informativo, 

mas não de educativo. 

É no tempo livre que os seres humanos podem restabelecer o equilíbrio 

perdido pela não satisfação de determinadas necessidades. 

Como já referimos, a família é um factor preponderante no 

desenvolvimento, formação e socialização da pessoa sem e com DI, onde cada 

membro possui características, atitudes e necessidades diferentes.  

É o primeiro núcleo onde, compartilhando e fomentando a unidade dos 

seus membros, se aceita, respeita e favorece a diversidade. 

É na família que se inicia o processo de socialização. Ela é: portadora de 

um estilo de vida que determina “a adaptação e atitude vital da pessoa com 

deficiência frente à sua deficiência. Núcleo donde esta atitude natural e 

razoável deve ser repartida por todos/os membros (irmãos/as, tios/as, avós, 

etc.) que podem ter influência na pessoas com deficiência” (Rabanal et al., 

1995, p. 41).  
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Perante a presença de uma pessoa com qualquer tipo de deficiência e 

se a família não assimila essa realidade, torna-se vulnerável e as suas 

expectativas alteram-se, produzindo sentimentos complexos, contraditórios e 

difíceis de explicar. 

Se é preocupante para os pais, a situação de os filhos desocupados, 

libertos de horários e trabalhos escolares, pelo que, numa grande parte deles, 

recorre a Instituições de Ocupação de Tempos Livres, a preocupação será 

ainda maior quando se trata de jovens com DI. 

Sendo o trabalho uma actividade importante para a integração social das 

pessoas com DI, há que considerar, em primeiro lugar, que as actividades de 

tempos livres oferecem grandes possibilidades, potenciando e melhorando as 

condições para essa integração social. Assim, trabalho e tempos livres 

completam-se com actividades fundamentais para a integração social das 

pessoas com DI. 

Com frequência, ao lidarmos com jovens com DI, nos retraímos e, por 

vezes, deixamos de comunicar com eles, por desconhecimento, esquecendo, 

esquecendo-nos de que são pessoas. Na maioria das vezes, deixando-nos 

orientar pela imagem que sobre elas se nos oferece a nível “publicitário”, sem 

tentarmos uma aproximação e descobrirmos por nós próprios as suas 

qualidades. 

A cultura a que pertencemos, guia e influencia os nossos actos. 

Tal como referem Rabanal et al. (1995) é frequente ouvir-se que as 

pessoas com deficiência não serão tão boas como as outras nas actividades de 

ócio e portanto não é justo esperar que elas se misturem.  

Os referidos autores consideram isto um perfeito engano, na medida em 

que não são necessárias habilidades especiais para se comunicar através de 

alguma actividade de ócio, tanto mais que há uma grande variedade de 

actividades a que todas as pessoas têm acesso. Deve-se pensar não em quem 

é, mas como agrupar as pessoas através de uma actividade, na eliminação de 

barreiras arquitectónicas e ajudas técnicas, quando necessárias.  
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É por demais evidente, que todo o ser humano tem necessidades que 

devem ser satisfeitas e, quando isso não ocorre, podem produzir-se 

desequilíbrios. 

É no tempo livre que se pode restabelecer o equilíbrio perdido. 

As pessoas com DI possuem exactamente os mesmos direitos e as 

mesmas necessidades de ocupação de tempos livres, brincando, jogando, 

vivendo situações lúdicas.  

Os tempos livres das pessoas com DI, pressupõe os mesmos direitos e 

valores, das que não possui qualquer tipo de deficiência: tempo de diversão, 

expansão, relação, comunicação, formação, etc. Sendo ainda o meio para 

enriquecer e potenciar a integração e normalização dessas pessoas, na 

sociedade. 

Segundo Rabanal et al. (1995), as actividades de tempos livres 

favorecem a integração na diversidade. Para isso, é necessário: uma atitude 

positiva, com vista à integração de todos os membros da comunidade: pais, 

educadores, monitores de tempos livres e participantes; contar com os 

recursos humanos e materiais adequados para oferecer uma boa alternativa a 

todos os participantes; evitar barreiras arquitectónicas de comunicação e 

psicológicas que podem ser as mais perigosas; dispor de orientações e 

programas que favoreçam o desenvolvimento de todos os participantes. 

O tempo livre é um espaço chave para a participação social e 

solidariedade entre as populações. 

A parte lúdica do tempo livre, favorece atitudes positivas. Obriga todos 

os participantes a reflectirem sobre a realidade e formas de vida distintas, 

adaptando as suas capacidades e formas de expressão e de comunicação às 

dos seus companheiros. Contribui para o desenvolvimento e formação integral 

da pessoa e facilita a aprendizagem do comportamento social, que permite a 

adaptação ao sistema. 

É fundamental colaborar e tomar consciência de que as pessoas com DI, 

têm idênticos valores de sensibilidade, espontaneidade, etc., que o resto das 
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pessoas. Assim, o ócio e o tempo livre são, para todas, uma excelente ocasião 

para estimular tais valores, obtendo deles numerosos benefícios, que poderão 

traduzir-se numa melhor preparação para a vida. 

É importante que as pessoas com DI, se integrem nos mesmos grupos e 

processos de animação sociocultural, das pessoas sem deficiência. O tempo 

livre é uma oportunidade privilegiada para a relação entre pessoas com e sem 

DI. A inclusão e a normalização são muito mais que um direito. São uma 

realidade, viável e enriquecedora, para todas as pessoas. 

 

 2.2.2. A importância do jogo nos tempos livres 

O reconhecimento de que o jogo, por si só e sem que tenha 

necessariamente que estar instrumentalizado com conteúdos pedagógicos, 

intencionalmente associados, é uma actividade insubstituível na formação e 

socialização do sujeito com DI e constitui outros dos factores de potenciais da 

pedagogia do ócio. O jogo não é a única actividade, mas uma das mais 

paradigmáticas do tempo livre (Rovira & Trilla, 1996). 

Antes de o tempo livre se ter convertido num tema pedagógico, já o jogo 

tinha sido considerado e instrumentalizado sob uma perspectiva educativa. 

Haywood et. al. (1991) citados por Pereira e Neto (1994), definem o jogo 

como uma importante característica das práticas dos tempos livres. 

A convenção do Direito das Crianças, admite-o implicitamente no 

enunciado do Artigo 31º: “Os Estados reconhecem à criança e ao jovem o 

direito ao repouso e aos tempos livres, o direito de participar em jogos e 

actividades recreativas próprias da sua idade e de participar livremente na vida 

cultural e artística”. Com ela, a necessidade de tempo livre e a sua orientação 

formativa, serão formalmente reforçadas. 

As qualidades de presença de intervenção do adulto, são sempre 

determinantes, para que a criança e o jovem possa dispor de tempo livre. 
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Quando as crianças e os jovens têm tempo livre, tempo para sentir e 

reflectir, vemo-las jogar. 

O jogo é a actividade por excelência das crianças e jovens saudáveis 

que gozam de tempo livre. A criança e o jovem perplexo ou assustado não 

brinca (Santos, 1993). 

Embora numerosos autores sejam bastante críticos quanto á sua 

interpretação, o certo é que todos eles reconhecem a importância do jogo no 

desenvolvimento, formação, socialização na ocupação da criança, do jovem e 

do adulto. 

As teorias psicológicas que explicam o jogo como uma actividade 

preparatória para a vida adulta, têm destacado o seu importante papel, no 

processo de desenvolvimento, da criança e do jovem, quer no âmbito social, 

quer no intelectual, físico, moral e afectivo (Rovira & Trilla, 1996).  

O jogar faz parte da vida e não deve ser abandonado só por que se 

cresce. 

Para Caballero (1991), o jogo tem de ser aceite como uma actividade do 

desenho curricular, que abarque todos os níveis de escolarização. Trabalho e 

jogo devem de aparecer integrados no currículo escolar, conseguindo que o 

trabalho na escola seja percebido por todos, educadores e educandos, como 

um trabalho gratificante que cubra, em primeiro lugar, as suas necessidades 

pessoais. 

Kishimoto (1994), valoriza o jogo pelo seu potencial para a 

aprendizagem moral, integração da criança e do jovem no grupo social e como 

meio para aquisição de regras. Considera ainda, que as habilidades e os 

conhecimentos adquiridos no jogo, preparam para a vida adulta e para o 

desempenho no trabalho.  

São vários os autores que destacam o jogo como uma ocasião de 

aprendizagem e preparação para a vida. O sentido desta dimensão abrange 

todas as interpretações que acentuam a preparação para a vida através da 

imitação, as que destacam a estruturação da personalidade e também aquelas 
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que consideram o jogo, como uma forma de consolidar a aprendizagem (Llera, 

1991).  

 O jogo é, por excelência, uma das actividades próprias do tempo livre. 

Preenche o vazio da vida adulta e, através dele, as crianças e jovens vão 

tomando contacto com tudo o que os rodeia.     

 “…no e pelo jogo, aprende-se a produzir sociedade…” (Reis, 1992, p. 

47). 

 

 2.3.  O FUTEBOL NA FORMAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DO 

DEFICIENTE INTELECTUAL 

 

 2.3.1.  O Futebol  

O jogo de futebol é um desporto colectivo e, segundo Teodorescu 

(1983), tem um carácter lúdico, em que os jogadores que constituem as duas 

equipas, encontram-se numa relação de adversidade típica não hostil, 

denominada de rivalidade desportiva. 

Este jogo, como todas as práticas desportivas de maneira geral, tem 

como principal atracção, a necessidade de as pessoas se movimentarem. 

Durante um jogo de futebol, existe um confronto directo entre duas equipas que 

procuram planificar e coordenar as suas acções de modo a actuar uma contra 

a outra, acções estas determinadas pelas relações antagónicas (ataque contra 

defesa), representando, neste contexto, uma forma de actividade social, 

através das manifestações apresentadas a cada momento da partida, a 

cooperação entre os elementos participantes, que é constituída pela “luta” 

contra a equipa adversária (oposição), que procuram coordenar as suas 

acções visando desarticular essa cooperação.  

O jogo apresenta um conjunto de situações diversas que ocorrem 

durante uma partida: que, são os inúmeros problemas que deverão ser 

resolvidos pelos elementos das equipas, através de acções que deverão ser 

eficazes para que tenham êxito. O futebol é, a modalidade desportiva que mais 
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atrai praticantes e espectadores em todo o mundo, sendo assim um agente 

socializador. Ele consegue manter juntos e unidos: ricos e pobres, doentes e 

sadios, dominantes e dominados, mostrando nem que seja por alguns 

momentos, uma homogeneidade, igualando todos em torno de um objectivo. 

O futebol é uma fonte de individualização e apresenta a possibilidade de 

expansão individual, que permite o cidadão comum, tornar-se uma estrela de 

futebol, e a oportunidade de atrair a atenção como pessoa. Importantes na 

nossa sociedade, pontos de referência para crianças, jovens e jovens com 

deficiência intelectual, que estão no processo de aprendizagem do futebol. 

Assim também o jovem DI, procura no jogo do futebol a realização dos seus 

sonhos. 

Antes do inicio das tarefas ou funções, o treinador/professor deve de 

procurar conhecer as características dos jovens com quem irá trabalhar, 

nomeadamente a sua personalidade, as suas motivações, ao hábitos de vida, 

bem como o desenvolvimento cognitivo, afectivo e físico de cada um. 

Segundo Piaget (1993), existem quatro períodos de desenvolvimento 

cognitivo, os quais correspondem a fases de crescimento interiorização da 

acção: 

(i) – Sensório-Motor (0-2 anos); 

(ii) – Pré-Operatório (2-7 anos); 

(iii)– Operações Concretas (7-11/12 anos); 

(iv)  – Operações Formais (11/12–15/16 anos).  

Considerando os períodos de desenvolvimento cognitivos referidos por 

Piaget (1993), os jovens futebolistas pertencentes ao escalão de infantis (10-12 

anos de idade) encontram-se no período de desenvolvimento das operações 

formais, o qual é caracterizado por: 

- Raciocínio hipotético-dedutivo; 

- Concepção de hipóteses/explicações possíveis para um problema e faz 

uma analisa dedutiva; 
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- Para resolver um problema o jovem evoca todas as relações e 

situações causas possíveis entre os elementos, submetendo mais tarde essas 

relações à experimentação. 

De acordo com Horta (2003), o estádio de maturação condiciona o 

rendimento desportivo como a resposta ao treino. Assim como certos níveis de 

esforço ou de destreza motora não são realizáveis enquanto o organismo não 

dispuser das condições funcionais e estruturais requeridas, de igual forma um 

estímulo para ser eficiente necessita também de uma base orgânica capaz de 

assegurar um certo grau de reactividade.  

Para Pacheco (2001), as características dos jovens futebolistas 

pertencentes a o escalão de infantis, são as seguintes: 

- Boa capacidade de aprendizagem; 

- Possuem gosto pelo movimento, pelo jogo e pelas actividades físicas; 

- Fraca capacidade de atenção, com predomínio da memória visual; 

- Fraca possibilidade de integração e de retenção de conteúdos, se os 

mesmos não forem sistematizados; 

- Passagem do pensamento concreto, para o pensamento abstracto; 

- Gostam de conhecer, experimentar e de compreender novas situações; 

- Gostam da disciplina e da justiça; 

 

Gostam de seguir os exemplos dos seus modelos, imitando 

frequentemente gestos de jogadores mais velhos (ídolos). 

Wein (2001) entende que para desenvolver com sucesso os jovens 

jogadores de futebol, é necessário descobrir e compreender as suas 

necessidades, de forma a não se submeter os jovens a exercícios 

desmotivantes. Para este autor, as crianças e no nosso caso os jovens com 

Deficiência Intelectual, necessitam do seguinte: 
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- Segurança e confiança; 

- Novas experiências; 

- Reconhecimento; 

- Assumir responsabilidades; 

- Jogar; 

- Socialização; 

- Movimento; 

- Viver o presente; 

- Estímulos variados; 

- Compreensão dos adultos. 

Segundo o mesmo autor, a partir dos 12 anos de idade os jovens 

futebolistas tornam-se mais sociais e possuem uma maior vontade de 

competirem com outras equipas e pretendem demonstrar independência. 

No exercício das suas funções, o treinador/professor de futebol infantil e 

neste grupo de jovens com DI, deve de saber que o treino a realizar neste nível 

assume características completamente diferentes em relação ao treino a 

efectuar com atletas adultos normais, devendo os métodos e exercícios 

seleccionados atender ao crescimento e ao nível cognitivo dos jovens com DI, 

objectivando um adequado desenvolvimento íntegro e harmonioso das suas 

capacidades físicas e cognitivas ao longo do tempo sem existir o risco de se 

comprometer o seu futuro.  

Costa e Garganta (1996), realizaram um estudo em que comparam 

situações de jogo de futebol 11, verificadas em 16 jogos, sendo 8 do escalão 

de infantis (sub 12) e 8 do escalão de seniores, tendo obtido os seguintes 

resultados: 

- Os seniores realizam o dobro de passes certos (54% contra 27% dos 

infantis); 
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- Os infantis executam o triplo de passes errados (30% contra 9% dos 

seniores); 

- os infantis fazem cerca do dobro dos desarmes (34% contra 19% dos 

seniores); 

- Os seniores concretizam o dobro de desmarcações quer de apoio quer 

de rotura (7% contra 3% dos infantis). 

Para Pacheco (2001), os resultados deste estudo dão-nos os seguintes 

indicadores: 

- As grandes dimensões do campo de jogo (100mx60m) e o elevado 

número de jogadores (22), aliado às grandes distâncias em que se encontram 

uns dos outros, conduzem sistematicamente a incorrectas análises e tomadas 

de decisão põe parte dos jogadores, que estão na origem do elevado número 

de passes errados realizados pelos infantis, uma vez que estes não possuem a 

força necessária para efectuarem passes longos; 

- Os jogadores dos infantis possuem maiores dificuldades na relação 

com a bola, razão pela qual o número de desarmes verificado neste escalão 

etário é superior; 

- Os jogadores infantis têm dificuldade em ocuparem racionalmente o 

espaço de jogo, pelo que realizam um maior número de desmarcações de 

apoio e rotura. 

Pacheco (2001) refere que no escalão de infantis, o jogo deve ser 

adequado às características dos praticantes, devendo-se adaptar o peso e o 

tamanho da bola, o número de jogadores a defrontar, as dimensões do campo 

e das balizas à idade, favorecendo-se assim o seu empenhamento e a sua 

aprendizagem. 

O futebol de alta competição é praticado pelos adultos não pode ser o 

mesmo que exigimos aos principiantes, dado que eles não estão preparados 

para uma estrutura tão complexa. Como tal, deverá criar-se um jogo 

caracterizado por uma estrutura mais simples e adequada às possibilidades 
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das crianças e dos jovens com deficiência intelectual, proporcionando-lhes 

condições de êxito.  

Em síntese, na figura exposta apresenta-se as diferenças existentes 

entre o futebol infantil e o futebol dos adultos normais. 

 

Quadro 1 – Diferenças entre o futebol infantil e o futebol dos adultos.             
(Pacheco, 2001, adaptado de G. Rusca, 1999). 

FUTEBOL INFANTIL FUTEBOL DOS ADULTOS 

1 – Objectivo – Formação dos jovens 

futebolistas; 

1 – Objectivo – Rendimento da equipa 

(resultado); 

2 – É uma actividade lúdica desportiva; 2 – É um desporto; 

3 – É para todos; 3 – Selectivo, é só para os melhores; 

4 – Realiza-se através de sessões de ensino; 
4 – Realiza-se através de sessões de 

treino; 

5 – Dirigido na presença de um educador; 5 – Dirigido na presença de um treinador; 

6 – Ensina-se através de formas jogadas, que 

induzam ao progresso; 

6 – Ensina-se através de formas analíticas, 

que induzam ao aumento do rendimento; 

7 – Estruturas adaptadas à idade dos jovens 

(bola, balizas, campo, nº de jogadores). 

7 – Estrutura única estandardizada (bola, 

balizas, campo, nº de jogadores). 

 

Depois de anualizarmos e de reflectiremos o que dizem estes autores 

acerca do jogo nos escalões de Infantis (11/12 anos), pensamos que o jogo de 

Futebol de 5/7 para os jovens especiais da APPACDM de Matosinhos, é o que 

mais se adapta às características do grupo. 

O treinador/professor de jovens com DI praticantes de futebol deve de 

assumir o papel de educador e para isso deve ter as devidas competências 

pedagógicas que lhe permitam ensinar correctamente os conteúdos inerentes à 

própria modalidade, devendo ser um indivíduo moderado, tolerante e 

motivador. 
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2.3.2. O treino técnico-táctico  

Relativamente às características do Jogo de Futebol, é caracterizado por 

um padrão de actividade acíclica, que alterna períodos de esforço intensos com 

outros menos elevados e cujo trabalho de equipa se revela imprescindível para 

a obtenção do sucesso. 

O jogo de futebol exige dos jogadores um conjunto de competências 

físicas, técnicas, tácticas e psicológicas, que lhes permitam tomar as decisões 

adequadas às diversas situações que ocorrem, tanto na fase de ataque como 

na fase de defesa. 

Durante o jogo de futebol, o esforço dos jogadores possui um carácter 

intermitente, uma vez que os ciclos de esforço e repouso acontecem de forma 

imprevisível. 

Pinto (1991) refere que o futebol moderno exige um jogador rápido e 

forte capaz de vencer resistências e aguentar cargas e, paralelamente, um 

jogador capaz de durante o jogo manter elevados níveis de rendimento mesmo 

em presença de fadiga. 

O futebol moderno requer aos jogadores uma maior preparação ao nível 

dos factores físico, técnico, táctico e psicológico. As exigências fisiológicas 

impostas pelo jogo variam de acordo com o sistema de jogo colocado em 

campo e a táctica utilizada. 

Relativamente às Competências Cognitivas e Desempenho das 

Habilidades do Jogador num jogo de futebol, o sucesso das acções técnico-

tácticas não depende tanto das capacidades condicionais, mas de tomar a 

melhor decisão no tempo certo. 

De acordo com Tavares (2005), a rapidez da tomada de decisão é 

influenciada pela complexidade da tarefa, a qual cria um determinado grau de 

incerteza. 

Existem tarefas motoras em que o nível de incerteza é praticamente nulo 

(ex: situações de 1x0, 2x0, etc.) e outras em que o elemento previsível da 

tarefa motora está representada por uma oposição (1x1, 2x2, 3x3, etc.), sendo 
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tanto maior o grau de incerteza quanto menos informação tivermos das suas 

características técnicas e tácticas. 

A dificuldade que o jogador sente ao nível da tomada de decisão, 

aumenta sempre que este tem de reagir perante estímulos confusos, ambíguos 

e conflituosos, pelo que quando mais complexa é a situação, mais dificuldades 

tem o jogador em tomar decisões de forma rápida e eficiente. 

Os jogadores desenvolvem sequências de acções e tomadas de decisão 

encadeadas, de acordo com as fases de ataque e de defesa. A capacidade de 

decisão táctica refere-se sobretudo ao “quê” e ao “como” dos comportamentos 

em função da situação. A decisão táctica reporta-se aos meios a utilizar 

(Garganta, 1997). 

Nos jogos desportivos colectivos, as situações-problemas alternam 

rapidamente, pelo que o seu ensino deve contemplar sempre uma componente 

táctica, desenvolvendo-se as capacidades de percepção, antecipação e 

tomada de decisão, permitindo-se utilizar a técnica mais adequada às diversas 

situações de jogo. 

O futebol é um jogo de oposição, no qual temos a considerar o acto 

táctico do jogo. Os jogadores das equipas que se defrontam realizam diversas 

acções consoante se encontrem na fase de defesa ou na fase de ataque. 

Para Castelo (1994), táctica não significa apenas uma organização em 

função do espaço de jogo e das missões específicas dos jogadores. Esta 

pressupõe a existência de uma concepção unitária para o desenrolar do jogo, 

sobre a qual os jogadores concordam, permitindo-lhes assim estabelecer uma 

linguagem comum. Segundo Teodorescu (1984), o sistema de jogo ou 

dispositivo táctico, representa o modo de colocação dos jogadores sobre o 

terreno de jogo. Esta colocação de base fundamental, restabelece a ordem e 

os equilíbrios nas várias zonas do campo, servindo de ponto de partida para os 

deslocamentos relativos dos jogadores e para a coordenação das acções 

individuais e colectivas. 

De acordo com Graça (2002), o processo ensino/aprendizagem das 

actividades desportivas deve basear-se no conhecimento que o aluno obtém 
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através do confronto directo com as diversas situações ou tarefas que lhe são 

propostas, devendo-se abordar os jogos desportivos colectivos através de 

formas reduzidas, colocando-se os praticantes perante situações o mais 

próximas possível da realidade do jogo que se pretende ensinar.  

A importância de reconhecer a origem dos comportamentos 

inadequados, em jogo, deve ser procurada essencialmente, nas operações que 

precedem a resposta motora. 

Aguilá (1990) entende que a táctica individual deve ser referência para a 

aprendizagem das acções individuais nos jogos desportivos colectivos, 

possibilitando-se assim a formação de jogadores com capacidade de decisão 

própria. 

A utilização de jogos em espaços reduzidos, com um carácter lúdico e 

que contemplam situações reais do jogo e apelem à inteligência e tomada de 

decisão, constitui um excelente meio para o ensino do futebol, favorecendo-se 

o tempo de prática e a motivação dos jovens praticantes. 

O factor técnico deve ser treinado em contexto de jogos realizados em 

espaços reduzidos, com condicionantes e objectivos claros, manipulando-se as 

variáveis das situações propostas, tais como: dimensões e características do 

campo de jogo, número de jogadores, regras de jogo e tamanho da bola.  

Para Mahlo (1980) a preparação táctica deve obedecer aos seguintes 

princípios metodológicos: 

- Princípio da sistematização: A formação táctica para ser eficaz requer 

uma sistematização dos meios e métodos de treino assim como da matéria a 

ensinar; 

- Princípio da unidade da formação táctica elementar e da formação 

táctica complexa: Os exercícios elementares devem inserir-se no processo 

global da formação táctica e as formas de exercícios elementares e complexos 

devem alternar de forma deliberada e sistemática; 

- Princípio da unidade de formação táctica individual e da formação 

táctica colectiva: Entre a formação táctica individual, de grupo e de equipa deve 
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existir uma identidade e uma compatibilidade muito estreita para que a equipa 

se apresente como uma unidade; 

- Princípio da formação táctica teórica e de formação táctica prática: 

Deve existir um equilíbrio entre teoria e prática; 

- Princípio da síntese óptima indutiva e dedutiva: A formação táctica, 

individual de grupo e de equipa, deve contemplar soluções para situações 

previstas (indução) e soluções para situações imprevistas que exigem uma 

grande capacidade de adaptação e de criação (dedução). 

No ensino do futebol, Garganta e Pinto (1995) entendem que o primeiro 

problema que se coloca ao praticante de futebol é sempre de natureza táctica, 

devendo o mesmo saber o que fazer, para resolver o problema subsequente e 

como fazer, através da selecção e utilização do gesto técnico mais adequado. 

De acordo com estes autores, a técnica visa servir a inteligência e 

capacidade de decisão táctica dos jogadores e das equipas no jogo, devendo o 

seu ensino atender às imposições da sua adequação às situações de jogo. 

No ensino de futebol é importante considerar os aspectos do terreno de 

jogo e os princípios específicos do jogo, no sentido de viabilizar a identificação 

dos conteúdos, melhor orientar a definição dos objectivos e adequar a selecção 

dos respectivos meios. 

Nas fases iniciais da aprendizagem, os jogadores têm a tendência em se 

concentrarem em torno da bola, o que dificulta a resolução das situações de 

jogo, podendo-se minimizar estes problemas através da redução do número de 

jogadores e do espaço de jogo.   

Segundo Garganta & Pinto (1995), no sentido de favorecer a evolução 

do indivíduo que joga, deve-se proporcionar ao praticante um jogo com regras 

simples, com menos jogadores e num espaço com dimensões mais reduzidas, 

de modo a permitir a percepção das linhas de força (bola, terreno, adversários 

e colegas), muitos e diversificados contactos com a bola, a continuidade das 

acções e várias possibilidades de concretização. Estes elementos, para além 
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de adequados às características dos jovens jogadores, constituem um 

importante capital de motivação.  

Garganta (1996) aconselha que nas fases iniciais de aprendizagem, o 

jogo seja aprendido num espaço mais reduzido, com menor número de 

jogadores, de modo a permitir uma melhor leitura de jogo e mais sucesso nas 

suas acções. Por outro lado, esta abordagem permitirá um maior prazer e 

divertimento, pela maior frequência com que contactam com a bola e obtêm 

situações de golo. 

Vingada (1989) entende que o futebol embora possa ser ensinado, ele é 

fundamentalmente aprendido e que a via mais directa que fundamenta essa 

aprendizagem é o ensino dos princípios do jogo, porque são estes que levam o 

jogador à procura da solução mental e motora mais eficaz, nas diversas 

situações. 

Na opinião de Queiróz (1989), na prática toda a dinâmica de jogo está 

centrada no espaço e no tempo. Quanto menor é o espaço, menor é o tempo 

que um jogador tem para solucionar um problema de jogo.  

O processo de ensino do futebol segundo Ardá & Casal (2003) deve ter 

como principal conteúdo o próprio jogo e as suas características fundamentais, 

ou seja, a interacção entre as duas equipas. O processo deve partir da análise 

do jogo, da definição dos problemas que se pretendem apresentar ao jogador e 

à equipa em cada momento do seu desenvolvimento desportivo. O processo 

deve iniciar-se a partir das necessidades do jogador e da equipa.  

Segundo estes autores, o processo de ensino e aprendizagem do futebol 

compreende as seguintes fases: 

Fase I – Construção da relação com a bola e do jogo colectivo básico: 

Compreende a familiarização do jogador com a bola, a apresentação das fases 

ofensivas e defensivas e os sistemas básicos do jogo de futebol 5 (prática de 

competição recomendada nesta fase); 

Fase II – Construção do jogo em presença do adversário: Nesta fase 

pretende-se que o praticante seja capaz de resolver situações de oposição de 
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1x1, tanto em missões ofensivas como defensivas. Inicia-se a formação da fase 

ofensiva elaborada e aconselha-se o método de defesa de marcação individual. 

Nesta fase aconselha-se o futebol de 7; 

Fase III – Construção do jogo em presença de companheiros e 

adversários: Nesta fase prevalece a resolução das situações de 2x1, 2x2, 

3x3… Na fase de ataque, pretende-se uma evolução para o jogo combinado a 

partir de situações compostas por dois ou três jogadores. Na fase de defesa, 

pretende-se passar das acções individuais para as acções colectivas 

permitindo-se as ajudas defensivas e a aplicação do método de defesa à zona; 

Fase IV – Construção do jogo de uma equipa contra a equipa 

adversária: Nesta fase deve-se aprofundar as acções colectivas ofensivas e 

defensivas. Deve-se iniciar a prática do futebol de 11; 

Fase V – O ensino da construção do jogo de futebol 11: Nesta fase 

devem definir-se objectivos e tarefas a desenvolver sem se perder de vista a 

prática do novo jogo. 

Em suma, verificamos que os autores referidos, relativamente à técnico-

táctica na formação do jovem praticante quer seja deficiente ou não são 

unânimes. Assim, o jogo de futebol exige dos seus praticantes um conjunto de 

competências físicas, técnicas, tácticas e psicológicas, que lhes permitam 

tomar as decisões adequadas às diversas situações com que se deparam, 

tanto na fase de ataque como na fase de defesa. 

O sistema de jogo ou dispositivo táctico, representa o modo de 

colocação dos praticantes sobre o terreno de jogo. Esta colocação de base é 

fundamental e restabelece a ordem e os equilíbrios nas várias zonas do 

campo, servindo de ponto de partida para os deslocamentos relativos dos 

jogadores e para a coordenação das acções individuais e colectivas. 

A táctica individual é de muita importância para a aprendizagem das 

acções individuais nos jogos desportivos colectivos, possibilitando-se assim a 

formação de jogadores com capacidade de decisão própria, Devendo-se utilizar 

sempre jogos em espaços reduzidos, com um carácter lúdico e que 

contemplem situações reais do jogo e apelem à inteligência e tomada de 
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decisão dos praticantes o que constitui um excelente meio para o ensino do 

futebol, favorecendo-se o tempo de prática e a motivação dos jovens 

praticantes. 

A técnica deve ser treinada no contexto de jogos realizados em espaços 

reduzidos, com condicionantes e objectivos claros, pondo-se em prática as 

variáveis das situações propostas, tais como: dimensões e características do 

campo de jogo, número de jogadores, regras de jogo e tamanho da bola.  

Em suma e de acordo com o exposto por estes autores, a técnica visa 

servir a inteligência e capacidade de decisão táctica dos jogadores e das 

equipas no jogo, devendo o seu ensino atender às imposições da sua 

adequação às situações de jogo. 
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3.1. Objectivo Geral: 

Com este estágio pretendemos verificar a evolução do sujeito com 

Deficiência Intelectual, nos treinos e jogos de Futebol, ao receberam estímulos 

a nível Cognitivo, Afectivo e Psicomotor e que sejam capazes de contribuir e 

facilitar a sua formação e socialização. 

 

3.2. Objectivos Específicos 

Pretendemos que cada participante no fim deste estágio tenha adquirido 

ou melhorado um conjunto de competências, tais como… 

No Domínio Cognitivo 

 É capaz de enunciar as regras fundamentais: 

   -  Início e recomeço do jogo;  

   -  Canto e pontapé de canto;  

   -  Bola fora e lançamento pela linha lateral;  

   -  Canto e pontapé de canto; 

   -  Principais faltas e incorrecções; 

   -  Marcação de livres e de grande penalidade; 

   -  Bola pela linha de fundo e reposição da bola em jogo. 

    É capaz de aplicar as regras em situação de jogo; 

    É capaz de conhecer termos técnicos; 

    É capaz de descrever as componentes do jogo de Futebol: 

           -  Técnica; 

           -  Táctica; 

           -  Regras; 

           -  Jogo dirigido. 

 

No Domínio Sócio – Afectivo 

    É capaz de mostrar assiduidade, pontualidade e autodisciplina; 

    É capaz de controlar as emoções sob stress; 

    É capaz de participar no treino; 



Objectivos 

58 

    É capaz de trabalhar em grupo; 

    É capaz de ser responsável face aos colegas; 

    É capaz de criticar construtivamente; 

    É capaz de respeitar as decisões dos professores, colegas e árbitros; 

    É capaz de tomar iniciativas; 

    É capaz de aceitar a derrota com espírito desportivo; 

    É capaz de colaborar na colocação do material nos respectivos lugares; 

    É capaz de manter hábitos de vida saudáveis de higiene, tomando 

        banho após o jogo.                   

 

No Domínio Psico – Motor 

 É capaz de executar fundamentos técnicos da modalidade: 

- Passe; 

- Recepção; 

- Drible; 

- Finta ou simulação: 

 Remate -  Com o pé e com a cabeça. 

 É capaz de executar fundamentos tácticos da modalidade: 

- Ataque: 

 Penetração; 

 Desmarcação: Em apoio e em rotura; 

- Defesa; 

- Contenção; 

- Marcação Individual. 

 É capaz de executar jogo Dirigido de 5 × 5: 
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-     Após recuperação da bola pela sua equipa: 

 Enquadrar-se ofensivamente, simula ou finta para se 

libertar da marcação; 

 Rematar se tem a baliza ao seu alcance; 

 Passar a um companheiro em desmarcação para a baliza; 

ou em apoio, combinado o passe à sua própria 

desmarcação; 

 Conduzir a bola em progressão ou penetração, para 

rematar ou passar; 

 Desmarcar-se utilizando fintas e mudanças de direcção, 

para oferecer linhas de passe em direcção à baliza ou em 

apoio. 

-    Após a perda de bola pela sua equipa assume uma atitude defensiva, 

fazendo marcação H×H: 

  Impedir ou dificultar a progressão do adversário; 

  Impedir ou dificultar a recepção da bola. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – Material e Métodos
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 4.1. Caracterização da APPACDM de Matosinhos 

Antes de descrevermos os procedimentos metodológicos do nosso 

trabalho de estágio, consideramos fundamental uma caracterização do local 

onde este se tornou uma realidade.  

A Delegação de Matosinhos da APPACDM foi criada em 1993, sendo 

então, constituída pelo Centro Dr. Leonardo Coimbra, inaugurado em 1971 e 

pelo Centro da Senhora da Hora, inaugurado em 1979. Em ambos os centros, 

são várias as valências à disposição dos utentes.  

No Leonardo Coimbra, que é um Centro Sócio Educativo - Unidade de 

Educação Especial, que funciona em regime de semi-internato e desenvolve 

actividades que proporcionam uma maior autonomia funcional, tendo em vista 

uma melhoria da qualidade de vida e integração social; a Unidade de Arte e 

Tempos Livres, cujos princípios orientadores passam pela promoção de 

actividades desportivas e recreativas, ocupação dos tempos livres e 

participação em actividades nacionais/internacionais promovidas pelos 

diferentes organismos desportivos; os Centros de Actividades Ocupacionais, 

visa a realização de actividades socialmente úteis e estritamente ocupacionais, 

apoio técnico permanente nos planos físico, psíquico e social e a participação 

em acções culturais, gimnodesportivas e recreativas; e ainda uma pousada, 

uma unidade de internamento temporário que se assume como um apoio 

indirecto às famílias em situação de crise ou em períodos de necessidade de 

descanso. 

No Centro da Senhora da Hora, um lar/residência, uma estrutura 

residencial de acolhimento definitivo para pessoas com DI, independentemente 

da faixa etária, sem qualquer retaguarda familiar; um igual Centro de 

Actividades Ocupacionais; e ainda uma Unidade de Intervenção Precoce e 

integração em Jardim de Infância, um serviço de apoio a crianças e famílias. 

CENTRO DR. LEONARDO COIMBRA, sediado na Rua Dr. Leonardo Coimbra 

em S. Mamede de Infesta, funciona como sede da Delegação e possui as seguintes 

valências: 
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Sócio Educativo. Esta Unidade tem duas vertentes: 

1 - A vertente educacional para crianças portadoras de DI de grau ligeiro 

e moderado com programas individualizados nas áreas de autonomia pessoal 

e social, trabalhos manuais, educação física, escolaridade prática, orientação e 

treino vocacional; 

2 - A vertente de estimulação e treino de autonomia com programas 

individualizados nas áreas de estimulação sensorial e autonomia pessoal para 

crianças portadoras de DI severamente incapacitadas. Esta valência dá apoio a 

48 utentes assim distribuídos: 28 na área educativa e 25 na área sensorial. 

Centro de Actividades Ocupacionais (CAO) meramente ocupacional 

CAO para jovens e adultos com mais de 16 anos com grau de 

deficiência severa e profunda. Funciona em regime de semi-internato com 

programas individualizados nas áreas sensorial e autonomia pessoal, jovens e 

adultos portadores de Deficiência Intelectual Profunda (DIP) e alguns casos 

severamente incapacitados. Atende 47 utentes, distribuídos por: 

- CAO III, com 29 utentes (com deficiência severa/profunda); 

- CAO IV, com 18 utentes (com deficiência severa/profunda); 

- CAO com vertente produtivo (Unidade de Aprendizagem de Tarefas); 

- CAO para jovens e adultos também com mais de 16 anos com 

deficiência ligeira/moderada. Aqui já desenvolvem uma aprendizagem de 

tarefas e gestos associados a determinadas profissões. Tendo em vista uma 

formação «pré-profissiorial» com vista a formar «profissionais» a integrar em 

oficinas protegidas e também no regular mercado de trabalho. Atende 90 

utentes, distribuídos por: 

- CAO I, com 62 utentes com deficiência ligeira/moderada; 

 - CAO II, com 28 utentes com DIM, possuindo para efeito uma série de 

oficinas de montagens, restauro, lavagem de carros, carpintaria, agro-pecuária, 
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jardinagem, têxteis, olaria, doçaria e serviços domésticos. Alguns destes alunos 

estão integrados na lavandaria, transportes e preparação dos lanches, arranjo 

do bar, etc. O CAO, está dependente da Segurança Social. Tem uma lista de 

espera de 99 utentes. 

UEE (Unidade de Educação Especial), dá apoio a 21 utentes com 

deficiência ligeira, moderada e profunda. Está dependente do Ministério da 

Educação. 

Actividades de Tempos Livres 

Esta valência visa promover o desenvolvimento das capacidades 

autonómicas e desportivas dos jovens portadores de DI e os ditos «normais», 

num ambiente integrado e no período pós-escolar, possuindo para o efeito um 

pavilhão gimnodesportivo e um campo de jogos. 

Existe um acordo para 72 utentes, dando apoio, neste momento, a 165 

alunos da Delegação e das escolas regulares da zona. 

Pousada 

É uma unidade de «Bem-estar» e internamento temporário destinada a 

apoiar as famílias de cidadãos portadores de DIP, em tempo de doença, férias, 

ou outras situações de necessidade imediata das famílias. Tem capacidade 

para 30 utentes, a partir dos sete anos e sem limite de idade. 

CENTRO DA SENHORA DA HORA (RESIDÊNCIA DR. LEONARDO 

COIMBRA) 

O Edifício do Centro da Senhora da Hora, sediado na Rua dos Lagos, 

48, é propriedade da Câmara Municipal de Matosinhos, possui acordos com a 

Segurança Social e funciona com as seguintes valências: 

- Lar/Residência Dr. Leonardo Coimbra 

Esta valência por ser inovadora resolveu admitir algumas crianças com 

idades compreendidas entre 2 e os 8 anos, sendo os restantes utentes mais 
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velhos, acabando esta por funcionar como uma «família» em que os mais 

velhos assumem um pouco a educação dos mais novos numa divisão informal 

de papéis sociais. 

- CAO com vertente produtiva 

Centro de Actividades Ocupacionais para 18 utentes portadores de 

deficiência ligeira/moderada, com mais de 16 anos e com uma vertente 

produtiva com «preparação» para a reabilitação profissional e social. Atende 20 

utentes, com deficiência ligeira/moderada. 

- Unidade de integração em jardim-de-infância regular 

Valência de atendimento a crianças dos 3 aos 6 anos de idade com 

atrasos de desenvolvimento, ou portadores de DIM e DIP. Constituída por uma 

equipa multidisciplinar que dá apoio directo a educadores, crianças e famílias. 

- Unidade de Intervenção precoce 

Valência de atendimento a crianças até aos 3 anos de idade, portadoras 

de DI, com atrasos de desenvolvimento e/ou em risco. Implementa programas 

de Intervenção Precoce junto da própria criança, família ou educadores, com 

apoio directo ao domicílio, creche ou ama. Atende 20 utentes. 

- CAO (Laranjeiras), atende 15 utentes. 

Lares/Residências: 

- Leonardo Coimbra, com 16 utentes; 

- Laranjeiras, 13 utentes; 

- Senhora da Hora, 18 utentes. 
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Actividades extra curriculares: 

                          - música; 

                          - pintura;  

                          - ginástica; 

                          - natação; 

                          - trabalhos manuais; 

                          - equitação. 

UATL, atende 72 utentes e funciona de segunda a sexta-feira das 17:00 

horas às 19:00 horas. Possui três vertentes: Desportiva, cultural e recreativa. 

 

4.2. Descrição e caracterização do grupo com Deficiência 

Intelectual da APPACDM de Matosinhos 

Este trabalho foi executado com um grupo de 14 pessoas do sexo 

masculino portadoras de DML e DMM que frequentam ou frequentaram a UATL 

da APPACDM de Matosinhos:  

(i) – Apresentam idades compreendidas entre os 18 e os 48 anos de 

idade; 

(ii) – Revelam um Q.I. entre eles de nível semelhante (DIL e DMD, 

avaliação realizada pelos psicólogos da instituição); 

(iv) – Não tiveram qualquer tipo de contacto anterior com este tipo de 

metodologia do futebol. Antes só jogavam futebol sem orientação de ninguém. 

Seguidamente, apresenta-se, a constituição do grupo. Era para ser 

inicialmente constituído por 14 elementos, contudo o grupo teve que ser 

constituído por 13 elementos, na medida em que 1 dos elementos do grupo 
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não pode frequentar com assiduidade os treinos e jogos, por incompatibilidade 

do horário. 

Quanto às idades dos elementos constituintes da amostra, estas situam-

se entre os 18 e os 48 anos. Na faixa etária dos 18 anos (1 elemento), de 20 a 

29 anos (6 elementos) e dos 30 aos 49 anos (7 elementos). 

O levantamento dos dados biográficos da caracterização da amostra foi 

efectuado através da consulta dos respectivos processos existentes na 

APPACDM de Matosinhos.* 

 

Fernando Araújo 

Idade: 32 anos. 

Tipo de Deficiência: DMM. 

Agregado Familiar: Tio (80 anos), tias (73 anos) pensionistas e primos (18, 24 e 

28 anos). 

Percurso Escolar: Frequentou a Escola Primária até aos 14 anos, não 

adquirindo nenhum nível. Frequenta o Centro da APPACDM, Dr. Leonardo 

Coimbra desde 1997. Sabe ler e escrever pouco. 

Linguagem: As suas competências de comunicação são boas, compreendendo 

a linguagem dos outros e exprimindo-se com facilidade 

Socialização: Manifesta uma clara impulsividade e visão infantil da realidade. 

No relacionamento interpessoal, revela razoáveis competências de convivência 

e interacção social, privilegiando a relação com adultos. 

Actividade Profissional: É utente do CAO da APPACDM de S. Mamede de 

Infesta. 

 

 

 

*Para preservar a confidencialidade e privacidade dos utentes, recorremos a nomes fictícios. 

 



Material e Métodos 

69 

Fernando Pedro 

Idade: 28 anos. 

Tipo de Deficiência: DML. 

Agregado Familiar: Vive com os pais (ambos licenciados), tendo um nível 

sócio-cultural e económico alto. 

Percurso Escolar: Dos 06 aos 07 anos, frequentou o Pré – Escolar no Ensino 

Oficial. Dos 07 aos 11 anos, frequentou o Ensino Básico com apoio do Ensino 

Especial. Aos 11 anos, foi transferido para a Escola E.B. 2/3 da Senhora da 

Hora e beneficiou do regime de Educação Especial. Aos 14 anos, começou o 

treino de competências pré-profissionais, no centro de Reabilitação da Areosa, 

onde se manteve até aos 17 anos. Seguidamente, foi para o CEFPI da 

Vilarinha em 18 – 10 – 2000. Manteve-se aí a ter sido admitido no CAO do 

Centro da Senhora da Hora em 30 – 10 – 2000. 

Linguagem: As suas competências de comunicação são boas, compreendendo 

a linguagem dos outros e exprimindo-se com facilidade. 

Socialização: Manifesta um bom relacionamento interpessoal revelando boas 

competências de convivência e interacção social. Demonstra autonomia e 

assume responsabilidade nas suas tarefas.Actividade Profissional: É utente do 

CAO da Senhora da Hora. 

 

Francisco Rocha 

Idade: 38 anos. 

Tipo de Deficiência: DMM (Epiléptico). 

Agregado Familiar: Pai (65 anos), mãe (60 anos), ambos com a 4ª classe. Tem 

mais 2 irmãos (um com 30 e outro com 28 anos). 

Percurso Escolar: Não chegou a concluir a 4ª Classe. Não sabe ler nem 

escrever. 

Linguagem: Tem dificuldade na linguagem e compreensão da mesma. 

Socialização: Tem dificuldade de relação com os colegas (agressividade), 

imaturidade afectiva e emocional revelando-se através da incapacidade para 
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controlar as reacções emocionais, dependência na acção e motivação. Tem 

também dificuldades de equilíbrio e coordenação geral. Tem pouca autonomia. 

Actividade Profissional: É utente do CAO da APPACDM de S. Mamede de 

Infesta. 

 

Manuel António 

Idade: 27 anos. 

Tipo de Deficiência: Trissomia 21. 

Agregado Familiar: Pai (4ª classe – electricista) e mãe (4ª classe – doméstica). 

Percurso Escolar: Fez o Pré – Escolar no Ensino Oficial com apoio da equipa 

da APPACDM da Senhora da Hora, depois frequentou o centro da APPACDM 

da Senhora da Hora. Quando este Centro fechou, passou para o Centro Dr. 

Leonardo Coimbra. Depois voltou para a Senhora da Hora, para o CAO onde 

se mantém. 

Linguagem: Tem dificuldade na linguagem e compreensão da mesma. 

Socialização: Tem dificuldade de relação com os colegas, vive um pouco 

isolado do grupo. É pouco autónomo. 

Actividade Profissional: É utente do CAO da Senhora da Hora. 

 

Nuno Quintas 

Idade: 22 anos. 

Tipo de Deficiência: Trissomia 21. 

Agregado Familiar: Pai (50 anos), mãe (49 anos) e irmã (38 anos). 

Percurso Escolar: Foi encaminhado para a equipa de estimulação precoce da 

APPACDM em Maio de 1989 com 2 anos de idade e foi apoiado por esta 

equipa no ano lectivo de 1989/90. Em 1990/91, começou a frequentar o jardim 

de Infância “O Pinóquio” com apoio da equipa de integração no Jardim de 

Infância até1994/95. Não sabe ler nem escrever. 
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Linguagem: Tem dificuldade na linguagem, compreensão da mesma e tem 

dificuldade em se exprimir. 

Socialização: Manifesta uma boa relação com o grupo, é muito alegre afectivo 

e simpático. Demonstra alguma autonomia e responsabilidade nas suas tarefas 

Actividade Profissional: É utente do CAO da Senhora da Hora. 

 

Vitor Machado 

Idade: 33 anos. 

Tipo de Deficiência: DML. 

Agregado Familiar: pai (59 anos), mãe (54 anos), irmão (16 anos) e uma irmã 

com paralisia cerebral. 

Percurso Escolar: Foram poucas as aprendizagens, não obtendo qualquer nível 

de ensino.  

Linguagem: Tem boas competências em termos de linguagem e compreensão 

da mesma. 

Linguagem: As suas competências de comunicação são boas, compreendendo 

a linguagem dos outros e exprimindo-se com facilidade Socialização: Divertido 

e brincalhão, por vezes é muito infantil. É falador, tendo sempre a resposta 

pronta. Também é preciso não puxar muito por ele, pois tem grande dificuldade 

em perceber os limites e quando deve de parar. É necessária uma figura de 

autoridade que o ajude a definir e a respeitar os limites, mas também em que 

sinta confiança e acredite que lha dá segurança e conforto. Demonstra 

autonomia e assume responsabilidade nas suas tarefas. 

Actividade Profissional: Executa trabalhos em madeira e destaca-se 

principalmente com empenho como tratador de cavalos onde já domina 

algumas técnicas. 
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Hugo Loureiro 

Idade: 30 anos. 

Tipo de Deficiência: DML. 

Agregado Familiar: Pai (falecido), mãe, 57 anos (4ª classe – doméstica) e 

irmão que também já frequentou a APPACDM. 

Percurso Escolar: Frequentou a escola primária até aos 12 anos de idade. 

Consegue ler e escrever 

Linguagem: As suas competências de comunicação são razoáveis, 

compreendendo a linguagem dos outros mas exprimindo-se com alguma 

dificuldade. 

Socialização: Manifesta um bom relacionamento interpessoal, com boas 

competências de convivência e interacção social. Demonstra muita autonomia 

e é muita responsabilidade nas suas tarefas. 

Actividade Profissional: Frequenta o Centro de Actividades Ocupacionais, da 

APPACDM da Senhora da Hora onde se dedica a fazer dobragens, 

embalagens e plastifica caixas. 

 

Vitor Hugo 

Idade: 25 anos. 

Tipo de Deficiência: DML 

Agregado Familiar: Pai 50 anos, electricista. Mãe 48 anos, doméstica e têm os 

dois com habilitações a 4ª Classe. 

Percurso escolar: Tem a 4ª Classe. Sabe ler e escrever.  

Linguagem: As suas competências de comunicação são boas, compreendendo 

a linguagem dos outros e exprimindo-se com facilidade. 

Socialização: Manifesta muito boas competências de relacionamento 

interpessoal assim como boa convivência e social. Demonstra muita autonomia 

e é muita responsabilidade nas suas tarefas. 

Actividade profissional: Porteiro. 



Material e Métodos 

73 

Ricardo Rocha  

Idade: 20 anos. 

Tipo de Deficiência: DML 

Agregado Familiar: Pai 45 anos, desempregado. Mãe 40 anos, doméstica e 

têm os dois com habilitações a 4ª classe 

Percurso escolar: Tem a 4ª classe. Sabe ler e escrever 

Linguagem: As suas competências de comunicação são razoáveis, 

compreendendo a linguagem dos outros e exprimindo-se com uma certa 

dificuldade. Não fala muito. 

Socialização: Manifesta por vezes uma certa impulsividade e quando as coisas 

não são como ele quer fica amuado. No relacionamento interpessoal, revela 

razoáveis competências de convivência e interacção social. Demonstra 

autonomia e responsabilidade nas suas tarefas. 

Actividade profissional: É utente do CAO da APPACDM de S. Mamede de 

Infesta. 

 

Belarmino 

Idade: 24 anos. 

 Tipo de Deficiência: DML.  

Agregado Familiar: Pai 61 anos, comerciante. Mãe 62 anos , aposentada e têm 

os dois com habilitações a 4ª classe 

Percurso escolar: Não passou da 4ª classe. Sabe ler e escrever com 

dificuldade. 

Linguagem: As suas competências de comunicação são boas, compreendendo 

a linguagem dos outros e exprimindo-se com facilidade. 

Socialização: É comunicativo, simpático e muito afectivo .Tem um bom 

relacionamento interpessoal e revela boas competências de convivência e 

interacção social é muito calmo, mas muitas vezes fica nervoso e fica amuado 
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quando as coisas não lhe correm como ele quer. Demonstra autonomia e 

responsabilidade nas suas tarefas. 

Actividade profissional: Trabalha numa frutaria. 

 

João Miguel 

Idade: 33 anos. 

Tipo de Deficiência: DML. 

Agregado Familiar: Pai 65 anos, vende nas feiras. Mãe 63 anos, doméstica e 

têm os dois com habilitações a 4ª classe. 

Percurso escolar: Não passou da 4ª classe. Sabe ler e escrever alguma coisa. 

Linguagem: As suas competências de comunicação são razoáveis, 

compreendendo a linguagem dos outros e exprimindo-se com alguma 

dificuldade. 

Socialização: Manifesta uma visão muito infantil da realidade. Revela razoáveis 

competências de convivência e interacção social. Demonstra autonomia e 

responsabilidade nas suas tarefas. 

Actividade profissional: É utente do CAO da APPACDM de S. Mamede de 

Infesta. 

 

Flávio Andrade 

Idade: 18 anos. 

 Tipo de Deficiência: DML.  

Agregado Familiar: Pai 54 anos, trolha. Mãe 50 anos , doméstica e têm os dois 

com habilitações a 4ª classe 

Percurso escolar: Não passou da 4ª classe. Não sabe ler nem escrever. 

Linguagem: Não tem boas competências de comunicação. Compreende a 

linguagem dos outros mas tem muita dificuldade em se exprimir.      

Socialização: Manifesta uma clara impulsividade e visão infantil da realidade, é 

muito conflituoso. Tem muita dificuldade em se relacionar com todo o grupo e 
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também não é bem aceite pelo mesmo. Demonstra pouca autonomia e pouca 

responsabilidade nas suas tarefas. 

Actividade profissional: Não tem. 

 

Brandão 

Idade: 48 anos. 

Tipo de Deficiência: DML. 

Agregado Familiar: Tia com 63 anos, aposentada, tende como habilitações a 4ª 

classe . 

Percurso escolar: Tem a 4ª classe. Sabe ler e escrever. 

Linguagem: As suas competências de comunicação são boas, compreendendo 

a linguagem dos outros e exprimindo-se com facilidade. 

Socialização: Manifesta um bom relacionamento interpessoal e muito boas 

competências de convivência social. É o líder do grupo. Demonstra muita 

autonomia e muita responsabilidade nas suas tarefas. 

Actividade profissional: Porteiro. 

 

Marco Paulo 

Idade: 32 anos. 

Tipo de Deficiência: DML 

Agregado Familiar: Pai 58 anos, vendedor. Mãe 55 anos, doméstica e têm os 

dois com habilitações a 4ª classe.  

Percurso escolar: Não passou da 4ª classe. Sabe ler e escrever alguma coisa. 

Linguagem: As suas competências de comunicação são razoáveis, 

compreendendo a linguagem dos outros e exprimindo-se com facilidade, mas 

não é muito falador.  
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Socialização: É muito simpático. Manifesta muito boas competências de 

relacionamento interpessoal assim como boa convivência e social. Demonstra 

autonomia e responsabilidade nas suas tarefas. 

Actividade profissional: É utente do CAO da APPACDM de S. Mamede de 

Infesta. 

 

4.3. Procedimentos metodológicos e instrumentos de avaliação 

Antes do inicio das tarefas ou funções e depois de consultar a literatura 

adequada procuramos conhecer as características dos jovens com quem 

vamos trabalhar, nomeadamente as suas motivações, bem como o 

desenvolvimento dos Domínios Cognitivo, Afectivo e Psico-Motor de cada um.  

No desenvolvimento e orientação deste trabalho procuramos explorar, 

desenvolver e potenciar a Formação e Socialização através da prática do 

futebol. 

A metodologia utilizada inicialmente, (ver anexo 1 a 12, da UE1 - UT 1 a 

UE 12 - UT 24 - pasta 2), caracterizou-se por procurar proporcionar aos seus 

receptores toda uma experiência pessoal e relacional, através de diversas 

estratégias realizadas com vista a potenciar alguma auto-redescoberta em 

termos de capacidades e potencialidades próprias, um reencontro individual e a 

obtenção de uma reforçada identidade de cada receptor ou participante. As 

estratégias têm por base a relação em grupo. Visa-se, sobretudo, fomentar, 

respeitar, valorizar e reforçar a individualidade e a identidade de cada sujeito 

participante. É também objecto de acção sistemática o fortalecimento de 

aspectos pessoais mais frágeis e menos consistentes, reforçando-se 

capacidades e qualidades únicas de cada indivíduo, reforçando e melhorando a 

sua identidade e formação pessoal e social. 

Posteriormente, a metodologia utilizada (anexo 13 a 20, da UE 13 - UT 

25 a UE 20 - UT 40 - pasta 2), caracterizou-se por procurar exercitar e 

consolidar os conteúdos aplicados tanto a nível Cognitivo, Sócio-Afectivo e 

Psico-Motor, fazendo uma maior e pormenorizada análise, observação e 

avaliação, quer a nível de desenvolvimento técnico-táctico, psicológico e 
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sociológico. Foi nestas sessões que se fizeram jogos e convívios com equipas 

convidadas com o objectivo principal contribuir para um maior Desenvolvimento 

e Socialização do grupo. 

O trabalho experimental consistiu em avaliação inicial, aplicação do 

programa e avaliação final de um grupo de 14 pessoas do sexo masculino com 

DI que frequentam a (UATL - Unidade de Artes e Tempos Livres da APPACDM 

- Matosinhos).  

Relativamente aos instrumentos de avaliação utilizados no que se refere 

ao Domínio Psico-Motor, foram utilizados testes de futebol*; relativamente aos 

Domínio Cognitivo e Afectivo foram utilizadas fichas de observação e 

avaliação, também elaboradas pelo Departamento de Educação Física da 

referida Escola (anexo - grelhas de avaliação – pasta 1). 

Assim, com os testes de futebol, observámos, analisámos e avaliámos 

os conteúdos fundamentais do futebol, tanto a nível individual (passe, 

recepção, condução de bola, drible, finta e remate com o pé) como a nível do 

jogo (ataque e defesa) e, para cada conteúdo, atribuímos itens relativos à 

técnica e à postura que cada jogador deve ter e atribuímos os seguintes 

valores: 1 – Não Executa, 2 – Executa Mal, 3 – Executa, 4 – Executa Bem e 5 – 

Executa Muito Bem. Estes testes foram aplicados em 5 de Dezembro de 2008 

e 22 de Maio de 2009. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

*Os instrumentos utilizados, foram a bateria de testes, que se encontram em vigor desde 2004 na Escola EB 2/3 de 

Pedrouços – Maia e que foram elaborados pelo Departamento de Educação Física da referida Escola, tendo como 

base os conteúdos do programa de Educação Física para o 2º e 3º Ciclo (anexo - grelhas de avaliação – pasta 1). 
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Relativamente ao Domínio Cognitivo, as fichas de observação têm com 

objectivo a avaliação dos conteúdos e a sua evolução no Domínio Cognitivo 

durante a aplicação do programa de treino de futebol em todas as Unidades de 

Treino visando a evolução do grupo de trabalho relativamente a cada elemento 

ser capaz de: enunciar as regras fundamentais, aplicar as regras em situação 

de jogo, conhecer os termos técnicos e descrever as componentes do jogo e 

atribuímos os seguintes valores: 1 – Não Executa, 2 – Executa Mal, 3 – 

Executa, 4 – Executa Bem e 5 – Executa Muito Bem. 

Relativamente ao Domínio Sócio-Afectivo, as fichas de observação tem 

com objectivo a avaliação dos conteúdos e a sua evolução no Domínio Sócio-

Afectivo durante a aplicação do programa de treino de futebol em todas as 

Unidades de Treino visando a evolução do grupo de trabalho relativamente a 

cada elemento ser capaz de: mostrar assiduidade, pontualidade e 

autodisciplina, controlar as emoções sob stress, participar no treino, trabalhar 

em grupo, ser responsável face aos colegas, criticar construtivamente, 

respeitar as decisões dos colegas e árbitros, tomar iniciativas, aceitar a derrota 

com espírito desportivo, colaborar na colocação e arrumação do material e ter 

hábitos de higiene após o treino e jogos e atribuímos valores. Assim: 1 – Não 

Executa, 2 – Executa Mal, 3 – Executa, 4 – Executa Bem e 5 – Executa Muito 

Bem. 

A intervenção consistiu numa estimulação em todos os treinos e jogos, 

sob os aspectos do Domínio Cognitivo, Afectivo e Psicomotor, idêntica para 

todos os elementos do grupo no qual estavam inseridos, que se concretizou 

nomeadamente em feedbacks verbais positivos, tendo em atenção as 

particularidades e características de cada um. 

No final da intervenção (40 sessões), o grupo foi novamente avaliado 

relativamente aos Domínios: Psicomotor  (conteúdos programáticos do futebol), 

Cognitivo e Sócio-Afectivo. 
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4.3.1. Estratégias 

Depois de ter aplicado ao grupo testes de diagnóstico de Futebol e ainda 

relativamente à sua deficiência (ligeira e moderada) entendi que estes jovens 

deveriam estar integrados na fase 1 e 2 do ensino do futebol. 

Para alcançar os objectivos propostos, recorremos à aplicação das 

seguintes estratégias e procedimentos metodológicos: 

A – Forma condicionada de jogo: 

Jogo de GR+4 x 4+GR. 

É um jogo mais simples do que o jogo formal (11x11), mantendo todas 

as suas componentes essenciais, adaptado ao nível e à idade das crianças e 

que lhes permite um maior sucesso nas suas acções de jogo. 

Segundo Pacheco, R., Real, N., Lopes, M. (2009) para adquirir um 

melhor conhecimento do jogo, entendemos que todos os jogadores deverão 

experimentar as várias posições do campo (inclusivamente a de guarda-redes). 

B – Formas parciais de jogo: 

Jogos de 1x1; 1x1+GR; 2x0+GR; 2x1+GR; 1+ (1Avançado) x1+GR; 1(+1 

Apoio) x1+GR; 1x2+GR; GR+2x2+GR; 4x3+GR-Avançado; GR+3 

(+1Avançado) x 3 (+1Avançado) +GR; GR+3 +(1 Apoio) x 3+ (1Apoio) +GR, 

GR+3 (+Joker) x 3+GR. 

Recorreremos a formas jogadas mais simples do que o jogo a 5, 

reduzindo o espaço e o número de intervenientes, de forma a estimular os 

objectivos pretendidos. 

Nesta etapa foi interessante recorrer à utilização dos denominados 

Jokers (ou “+1”), que promovem a superioridade numérica e que contribuem 

para uma melhor compreensão do jogo. 

C – Formas simplificadas para o jogo: 

Relação com a bola 
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Recepção, domínio e controlo da bola, utilizando diferentes partes do 

corpo (pé, coxa), a partir de bolas com trajectórias diferenciadas, condução da 

bola em diferentes direcções e sentidos: 

- Encadeamento das diferentes habilidades técnicas ; 

- Encadear as habilidades técnicas: recepção / condução / simulação / 

drible, remate frontal e em diagonal; 

- Aperfeiçoar a descentração visual da bola. 

Estimular os praticantes para acções que gradualmente os levem a 

descentrar o olhar da bola para poderem ler o jogo: 

- Meínhos 

- Meínhos de 3x1 livre, 3x1 condicionado e ou 3x1 com deslocação ao 

cone livre, (consoante o nível dos jogadores), em espaços com dimensões 

adequadas ao nível dos praticantes. 

Situações de Ensino/Aprendizagem 

Nesta etapa, a dificuldade inicial de quem nunca vivenciou qualquer tipo 

de experiência relacionada com o Futebol encontra-se ultrapassada. Nesse 

sentido propomos uma evolução na complexidade do jogo, passando do jogo a 

3 à construção do jogo a 5. 

Para a consecução dos objectivos desta segunda etapa, apresentamos 

um conjunto de sugestões de situações de Ensino/Aprendizagem, que poderão 

ser aplicadas de acordo com o nível de jogo dos praticantes. 

4.3.2. Planificação 

Os Planos de Preparação tiveram inicio em de 2 de Dezembro de 2008 e 

terminaram em 29 de Maio de 2009. Estes planos foram constituídos por um 

programa de intervenção que consistiu na realização de duas sessões 

semanais com a duração de 90 minutos cada.  

O programa de futebol, incluiu uma prática regular contínua e baseada 

em alguns princípios para que este tenha efeitos positivos na satisfação, no 
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bem-estar e qualidade de vida (Young & Dinan, 1994, Evans, 1999, Carvalho & 

Mota, 2002, cit. Silva, 2003). Assim esses princípios consistem em: i) englobar 

todas as componentes, cognitivas, afectivas e psico-motoras de forma a 

trabalhar de forma regular as diferentes capacidades; ii) estabelecer programa 

atractivo, motivante e com exercícios de fácil compreensão e execução; os 

exercícios devem ser progressivos, quer em termos de intensidade, quer em 

termos de complexidade; iii) devem ser contemplados exercícios em grupo no 

sentido de promover a socialização. Por outro lado o programa e os planos 

devem proporcionar a Formação e a Socialização; iv) aconselha-se 

complementar sempre o programa e os planos com actividades competitivas e 

recreativas sendo sempre aconselhável a repetição e a diversificação tanto em 

treinos como em jogos. Nos planos foram sempre tidos em consideração os 

diferentes segmentos da aula/treino, ou seja uma parte inicial de aquecimento, 

uma parte fundamental e por fim, uma parte final de retorno à calma, (Carvalho 

& Mota, 2002). As sessões incluíram diversos tipos de exercícios e diverso tipo 

de material comprado por mim desde 12 bolas de futebol, 2 jogos de coletes e 

12 sinalizadores. Em todas as sessões, a competição a alegria e boa 

disposição tanto nos praticantes como nos assistentes foi uma constante e 

todos os planos farão concebidos de acordo com as capacidades do tipo de 

população em estudo, tendo sempre em consideração o gosto do futebol, para 

que a sua motivação pudesse ser uma constante. 

No Quadro 2 poderá ser observada a Planificação de todas as Unidades 

de Ensino e Unidades de Treino. 

Quadro 2 – Planos de preparação de 2 de Dezembro de 2008 a 29 de Maio de 2009 

Unidade Ensino:            
Treino nº                         
Data: 02/Dezembro        
Hora: 17:00                   
Local: Pavilhão  
Tempo/treino: 60`  

 

- Apresentação 

Unidade Ensino: 01       
Treino nº  01 e 02          
Data: 03-05/Dezembro   
Hora: 17:00                   
Local: Pavilhão  
Tempo/treino: 90´+ 90´  

1 – Avaliar a relação com a bola; 

2 – Avaliar a capacidade de jogo e o posicionamento ofensivo e   
defensivo. 



Material e Métodos 

82 

Unidade Ensino – 02     
Treino nº - 03 e 04          
Data: 12-12/Dezembro   
Hora: 17:00                   
Local: Pavilhão  
Tempo/treino: 90´ + 90´ 

1- Retirar o olhar da bola, levantar a cabeça, dirigir o passe 
para onde o seu colega se encontra e olhar para a baliza      
antes de rematar; 
 
2  e 3 – Os jogadores deverão jogar afastados do portador da 
bola, ocupando cada um o seu corredor de jogo - (Esquemas 
tácticos: lançamento lateral). 

Unidade Ensino – 03     
Treino nº - 05 e 06          
Data: 15-19/Dezembro   
Hora: 17:00                    
Local: Pavilhão 
Tempo/treino: 90´ + 90´  

1- Dosear a força a imprimir à bola no momento de contacto de 
modo a terem um melhor controlo da mesma; 

2- Retirar o olhar da bola, levantar a cabeça, dirigir o passe 
para onde o seu colega se encontra e olhar para a baliza  antes 
de rematar; 
 
3  e 4 – Os jogadores deverão jogar afastados do portador da 
bola, ocupando cada um o seu corredor de jogo - (Esquemas 
tácticos: lançamento lateral). 

Unidade Ensino – 04    
Treino nº - 07 e 08         
Data: 05-09/Janeiro       
Hora: 17:00                   
Local: Pavilhão 
Tempo/treino: 90´ 

1 - Procurar elevar a cabeça na direcção do futuro receptor 
para ter uma referência antes de direccionar o     passe; 
 
2 - Aos jogadores deverão jogar afastados do portador da bola, 
ocupando cada um o seu corredor de jogo – (esquemas 
tácticos: lançamento lateral). 

Unidade Ensino – 05     
Treino nº - 09 e 10         
Data: 12-16/Janeiro       
Hora: 17:00                   
Local: Pavilhão 
Tempo/treino: 90´ + 90´ 

1 - Dosear a força a imprimir à bola no momento do contacto de 
modo a terem um melhor controlo da mesma; 

2 e 3 – No ataque os jogadores deverão procurar jogar 
“abertos” em largura e em profundidade, ocupando os 
corredores de jogo – (Esquemas tácticos: cantos a favor). 

Unidade Ensino – 06    
Treino nº - 11 e 12         
Data: 19-23/Janeiro       
Hora: 17:00                   
Local: Pavilhão 
Tempo/treino: 90´ + 90´ 

1 – Quando não tiverem oposição deverão progredir para a 
baliza e tentar finalizar, procurando olhar para a baliza antes de 
rematar; 

2 – Tentar simular para o lado e mudar de direcção e de 
velocidade para o lado oposto e no final olhar para a baliza 
antes de rematar; 

3 – No ataque os jogadores deverão procurar “abertos” em 
largura e em profundidade, ocupando os corredores de jogo – 
(Esquemas tácticos: cantos a favor). 
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Unidade Ensino – 07     
Treino nº - 13 e 14         
Data: 26-30/Janeiro       
Hora: 17:00                   
Local: Pavilhão 
Tempo/treino: 90´ + 90´ 

1 – Com espaço deverão progredir para a baliza e tentar 
finalizar, devendo o defensor parar, olhar a bola e não 
desarmar de primeira;               

2 e 3 – No ataque os jogadores deverão procurar jogar 
“abertos” em largura e em profundidade, ocupando os 
corredores de jogo – (Esquemas tácticos: cantos a favor). 

Unidade Ensino – 08     
Treino nº - 15 e 16         
Data: 02-06/Fevereiro    
Hora: 17:00                   
Local: Pavilhão 
Tempo/treino: 90´ + 90´ 

1 – O defensor deverá parar, evitando entrar de “primeira”, 
olhar para a bola, evitando o desarme em “carrinho” pelo solo; 

2 e 3 – Defender num corredor se a bola estiver no corredor 
central ou em 2 corredores se a bola estiver nos corredores 
laterais – (Esquemas tácticos: cantos a favor). 

Unidade Ensino – 09     
Treino nº - 17 e 18         
Data: 09-13/Fevereiro    
Hora: 17:00                   
Local: Pavilhão 
Tempo/treino: 90´ + 90´ 

1 – Dosear a força a imprimir à bola no momento do contacto 
de modo a ter um melhor controlo da mesma; 

2 e 3 – Defender num corredor se a bola estiver no corredor 
central ou em 2 corredores se a bola estiver nos corredores 
laterais – (Esquemas tácticos: cantos contra). 

Unidade Ensino – 10     
Treino nº - 19 e 20         
Data: 16-20/Fevereiro    
Hora: 17:00                   
Local: Pavilhão 
Tempo/treino: 90´ + 90´ 

1 – O primeiro defensor deve efectuar contenção, o segundo 
defensor deve adoptar uma postura de cobertura defensiva; 

2 e 3 – Defender num corredor se a bola estiver no corredor 
central ou em 2 corredores se a bola estiver nos corredores 
laterais – (Esquemas tácticos: cantos contra). 

Unidade Ensino – 11     
Treino nº - 21 e 22          
Data: 02-06/Março          
Hora: 17:00                   
Local: Pavilhão 
Tempo/treino: 90´ + 90´ 

1 – Procurar elevar a cabeça na direcção do futuro receptor 
para ter uma referência antes de direccionar o passe; 

2 e 3 – Incentivar nos jogadores que após um passe deverão 
efectuar uma desmarcação (Esquemas tácticos: cantos a 
contra). 

Unidade Ensino – 12     
Treino nº - 23 e 24         
Data: 09-13/Março         
Hora: 17:00                   
Local: Pavilhão 
Tempo/treino: 90´ + 90´  

1 – Solicitar que desmarquem para o cone de apoio, dando ao 
jogador com bola uma linha de passe à sua direita e esquerda; 

2 – Com espaço poderão progredir para a baliza e tentar 
finalizar, devendo o defensor parar, olhar a bola e não 
desarmar de primeira; 

3 – Incentivar nos jogadores que após um passe deverão 
efectuar uma desmarcação (Esquemas tácticos: cantos a 
contra). 
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Unidade Ensino – 13    
Treino nº - 25 e 26         
Data: 16-20/Março         
Hora: 17:00                    
Local: Pavilhão 
Tempo/treino: 90´ + 90´ 

1 – Solicitar que se desmarquem para o cone de apoio, dando 
ao jogador com bola uma linha de passe à sua direita e 
esquerda; 

2 e 3 – Incentivar nos jogadores que após um passe deverão 
efectuar uma desmarcação (Esquemas tácticos: livres frontais a 
favor). 

Unidade Ensino – 14    
Treino nº - 27 e 28         
Data: 23-27/Março          
Hora: 17:00                    
Local: Pavilhão 
Tempo/treino: 90´ + 90´ 

1 – Retirar o olhar da bola, levantar a cabeça, dirigir o passe 
para onde o seu colega se encontra e olhar para a baliza antes 
de rematar; 

2 e 3 – Incutir nos jogadores a responsabilidade de da 
marcação individualizada e o acompanhamento do jogador com 
e sem bola (Esquemas tácticos: livres frontais a favor). 

Unidade Ensino – 15     
Treino nº - 29 e 30         
Data: 13-17/Abril           
Hora: 17:00                   
Local: Pavilhão 
Tempo/treino: 90´ + 90´ 

1 – Estimular a simulação e a relação com a bola, incentivar os 
jogadores para ver quem executa melhor a habilidade; 

2 e 3 –Incutir nos jogadores a responsabilidade de marcação 
individualizada e o acompanhamento do jogador com e sem 
bola (Esquemas tácticos: livres laterais a favor/barreiras). 

Unidade Ensino – 16     
Treino nº - 30 e 31         
Data: 20-24/Abril            
Hora: 17:00                    
Local: Pavilhão 
Tempo/treino: 90´ + 90´ 

1 – O defensor deve parar, evitando entrar de “primeira”, dirigir 
o olhar para abola, evitando o desarme em “carrinho” pelo solo; 

2 e 3 – Incutir nos jogadores  a realização de dobras sempre 
que o seu companheiro de equipa seja ultrapassado pelo 
jogador sem bola (Esquemas tácticos: pontapé de saída). 

Unidade Ensino – 17    
Treino nº - 33 e 34         
Data: 27-29/Abril           
Hora: 17:00                   
Local: Pavilhão 
Tempo/treino: 90´ + 90´  

1 – Quando não tiverem oposição deverão progredir para a 
baliza e tentar finalizar, procurando olhar para a baliza antes de 
rematar;  

2 e 3 – A prioridade deverá ser “jogar para a frente” em 
profundidade, aliando ao passe uma desmarcação de rotura 
(“passe  e vai”) – Esquemas tácticos: pontapé de saída). 

Unidade Ensino – 18     
Treino nº - 35 e 36         
Data:  04-08/Maio           
Hora: 17:00                   
Local: Pavilhão 
Tempo/treino: 90´ + 90´ 

1 – Procurar elevar a cabeça na direcção do futuro receptor 
para ter uma referência antes de direccionar o passe; 

2 e 3 – A prioridade deverá ser “jogar para a frente” em 
profundidade, aliando ao passe uma desmarcação de rotura 
(passe e vai”) – (Esquemas tácticos: pontapés de baliza 
favor/contra). 
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Unidade Ensino – 19    
Treino nº - 37 e 38         
Data: 11-15/Maio           
Hora: 17:00                   
Local: Pavilhão 
Tempo/treino: 90´ + 90´ 

1ªA – Procurar elevar a cabeça na direcção do futuro receptor 
para ter uma referência antes de direccionar o passe; 

1B – Estimular a simulação e a relação com a bola, 
incentivando os jogadores para ver quem executa melhor a 
habilidade; 

2 e 3 – Acentuar que, quando não for possível progredir com a 
bola, deveremos procurar de imediato jogar no apoio “atrás” 
(cobertura ofensiva) – (Esquemas tácticos: pontapés de baliza 
favor/contra). 

Unidade Ensino – 20    
Treino nº - 39 e 40         
Data: 18-22/Maio            
Hora: 17:00                   
Local: Pavilhão 
Tempo/treino: 90´ + 90´ 

1 – O atacante deverá tentar simular que vai para o lado, 
levando a bola para o lado oposto, com contenção do defensor; 

2 e 3 –Acentuar que, quando não for possível progredir com a 
bola, deveremos procurar de imediato jogar no apoio “atrás” 
(cobertura ofensiva) – (Esquemas tácticos: lançamento de bola 
ao solo). 

Data: 29/Maio                
Hora: 15:00                   
Local: Campo Exterior  
Tempo/Jogo: 20´ + 20´ 

Jogo de Futebol: 

APPACDM – FCP (Ex. Jogadores) 

 

  

4.4. Procedimentos Estatísticos 

Para análise e tratamento dos dados obtidos nos diferentes instrumentos 

utilizados no estudo, procedemos numa 1ª fase à sua organização em 

Quadros. Para todas as variáveis observadas foram efectuadas somas para 

obtenção de scores totais que nos permitiam depois comparar o grau de 

evolução entre os primeiros e os últimos testes.  

A análise descritiva foi efectuada a partir das medidas descritivas 

básicas, média, mínimo e máximo. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – Apresentação dos Resultados 
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A partir dos objectivos que orientaram o nosso estudo, os resultados 

foram analisados tendo em atenção os testes de avaliação diagnóstica de 

futebol e as fichas de registo de observação e avaliação de treinos e jogos sob 

o ponto de vista dos Domínios Cognitivo e Sócio-Afectivo. Seguidamente 

analisamos a evolução do grupo e a evolução individual de cada um de acordo 

com os resultados obtidos aquando da aplicação dos mesmos testes na última 

semana de treinos. 

 

5.1. Conteúdos avaliados de Futebol  

A apresentação dos resultados será efectuada de forma conjunta e de 

forma individual. Apresentaremos Quadros e Figuras elucidativos dos 

resultados obtidos como forma de facilitar a interpretação. 

 

5.1.1.  Avaliação Diagnóstica de Futebol 

Como se pode observar no Quadro 3, (Avaliação Diagnóstica de 

Futebol) os elementos avaliados revelaram grandes diferenças, sendo assim 

este um grupo muito heterogéneo. Score mais elevado = 100; score menos 

elevado = 28,  sendo a média = 51. 
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Quadro 3 – Avaliação Diagnóstica de Futebol. Conteúdos a serem observados na avaliação 
diagnóstica 

Legenda do Quadro 3 

 

5.1.2.  Avaliação Final de Futebol 

Como se pode observar no Quadro 4, (Avaliação Final de Futebol) os 

elementos avaliados continuam a revelar grandes diferenças, sendo assim este 

um grupo muito heterogéneo como aliás já tínhamos observado na avaliação 

diagnostica. Score mais elevado = 115; score menos elevado = 41 e  sendo a 

média = 63. 
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Quadro 4 - Avaliação final de Futebol. Conteúdos a serem observados na avaliação 
final de Futebol 

Legenda do Quadro 4 

 

5.1.3.  Avaliação Diagnóstica e Final. Análise global e comparativa 

Os resultados que em seguida apresentamos têm como finalidade 

comparar a avaliação Diagnóstica (Quadro 3) com a avaliação Final (Quadro 

4). Ao analisarmos estes dois quadros podemos observar que houve uma 

evolução da média de 51 para 63 (Quadro 5). 



Apresentação dos Resultados 

92 

Quadro 5 – Avaliação Diagnóstica e Final (Total de pontos e evolução individual de cada 
elemento do grupo) 

 

 

5.1.4.  Avaliação Diagnóstica e Final. Evolução individual de cada 

elemento do grupo 

Em seguida procuramos compreender a evolução dos diferentes 

elementos do Grupo de Dezembro de 2008 a Maio de 2009, conforme 

podemos ver na figura 1. 

No Quadro 5 e na Figura 1, está representado o total de pontos obtidos 

por cada elemento do grupo, relativamente à avaliação diagnóstica e avaliação 

final e verificámos que desde o inicio da aplicação do programa até ao final, 

todos os elementos do grupo tiveram uma evolução significativa entre 4 

(Francisco Rocha) e 21 pontos (Hugo Loureiro). De acordo com estes 

resultados todos os elementos do Grupo melhoraram.  
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Figura 1 - Avaliação Diagnóstica e Final (Total de pontos) 

 

5.2. Conteúdos avaliados no Domínio Cognitivo 

Através dos Quadros que se seguem podemos analisar a evolução de 

cada elemento do grupo ao longo da aplicação do programa de treino em todas 

as Unidades de Ensino, relativamente ao Domínio Cognitivo. Verificámos, tal 

como a análise anterior, que de acordo com os resultados apresentados nos 

Quadros houve uma evolução significativa em todos os elementos do grupo. 

O Quadro 6 e o Quadro 7 apresentam as fichas de avaliação 1(Inicial) e 

16 (Final) respectivamente. De salientar que as fichas de avaliação (2 a 15) se 

encontram em anexo (pasta 4 - anexo 28 a 40).   

Pode-se observar no Quadro 6 – Ficha de Avaliação 1, sendo: Total – 

122 pontos e Média - 9 pontos. 
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Quadro 6 – Ficha de Avaliação 1 

 

A É capaz de enunciar as regras fundamentais 

B É capaz de aplicar as regras em situação de jogo 

C É capaz de conhecer os termos técnicos 

D É capaz de descrever as componentes do jogo 

Legenda (Conteúdos do Domínio Cognitivo a serem observados na avaliação  de Futebol em 
todas as Unidades de Treino 
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Pode-se observar na Quadro 7 – Ficha de Avaliação 16, sendo: Total – 

158 pontos e Média - 11 pontos. 

 Quadro 7- Ficha de Avaliação 16 

 

A É capaz de enunciar as regras fundamentais 

B É capaz de aplicar as regras em situação de jogo 

C É capaz de conhecer os termos técnicos 

D É capaz de descrever as componentes do jogo 

Legenda (Conteúdos do Domínio Cognitivo a serem observados na avaliação  de Futebol em 
todas as Unidades de Treino) 
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O Quadro 8 apresenta todas as fichas de avaliação no que respeita ao 

Domínio Cognitivo e o total de pontos que cada elemento do grupo em questão 

obteve em cada uma delas.  

Da análise destes  quadros e gráfico, podemos referir que todo o grupo 

teve uma evolução significativa no que se refere ao Domínio Cognitivo. No 

inicio houve uma maior dificuldade, tal como está demonstrado no gráfico da 

figura 2 (o grupo obteve a pontuação de 122 de 16 de Março até 17 de Abril. 

Seguidamente, notou-se uma evolução considerável com a pontuação de 140 e 

aí se mantiveram de 17 até 29 de Abril). Verificamos que a grande evolução 

aconteceu de 4 até 11 de Maio, com a pontuação de 154 e de 15 a 22 de Maio 

com uma pontuação de 156 até 158 pontos.  

 

Quadro 8 – Observação e Avaliação das Unidades de Ensino de Futebol (Domínio Cognitivo)  

 

 

Temos 3 fases distintas demonstradas pelo gráfico, no que respeita ao 

Desenvolvimento Cognitivo:  

Primeira Fase: houve uma maior dificuldade em compreender e assimilar 

os conteúdos;  
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Segunda Fase: notou-se uma grande evolução pelo facto de todo o 

grupo estar motivado e principalmente com o início de jogos com equipas 

convidadas e também pelo reflexo do trabalho que fizemos;  

Terceira Fase: podemos considerar esta fase como a da consolidação 

de todo o programa que lhes foi ministrado. A motivação aumentou pelo facto 

de serem intensificados os jogos com estudantes universitários e estar 

marcado um jogo final com antigos jogadores do Futebol Clube do Porto. 

 

Figura  2 – Gráfico da evolução do grupo relativamente ao Domínio Cognitivo das Unidades de 
Ensino de Futebol 

 

 

5.3. Conteúdos avaliados no Domínio Sócio-Afectivo 

Através, destes quadros podemos analisar a evolução de cada elemento 

do grupo ao longo da aplicação do programa de treino em todas as Unidades 

de Ensino, relativamente ao Domínio Sócio-Afectivo. Verificámos também que 

de acordo com os resultados apresentados nos quadros houve uma evolução 

significativa em todos os elementos do grupo. 
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O quadro 9 e o quadro 10 apresentam as fichas de avaliação 1(Inicial) e 

16(Final) respectivamente. De salientar que as fichas de avaliação (2 a 15) se 

encontram em anexo (pasta 4 - anexo 41 a 53). 

 

Pode-se observar no Quadro 9 – Ficha de Avaliação 1, sendo: Total – 

391 pontos, Média - 28 pontos.   

 

Quadro 9 – Ficha de Avaliação 1 
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A É capaz de mostrar assiduidade, pontualidade e autodisciplina  

B É capaz de controlar as emoções sob stress  

C É capaz de participar no treino 

D É capaz de trabalhar em grupo  

E É capaz de ser responsável face aos colegas  

F É capaz de criticar construtivamente  

G É capaz de respeitar as decisões dos colegas e árbitros 

H É capaz de tomar iniciativas  

I É capaz de aceitar a derrota com espírito desportivo  

J É capaz de colaborar na colocação e arrumação do material  

K É capaz de ter hábitos de higiene após o treino e jogos 

Legenda (Conteúdos do Domínio Sócio-Afectivo a serem observados na  avaliação  de Futebol 
em todas as Unidades de Treino) 
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Pode-se observar no Quadro 10 – Ficha de Avaliação 16, sendo: Total – 

485 pontos, Média – 35.  

 

Quadro 10 – Ficha de Avaliação 16 
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A É capaz de mostrar assiduidade, pontualidade e autodisciplina  

B É capaz de controlar as emoções sob stress  

C É capaz de participar no treino 

D É capaz de trabalhar em grupo  

E É capaz de ser responsável face aos colegas  

F É capaz de criticar construtivamente  

G É capaz de respeitar as decisões dos colegas e árbitros 

H É capaz de tomar iniciativas  

I É capaz de aceitar a derrota com espírito desportivo  

J É capaz de colaborar na colocação e arrumação do material  

K É capaz de ter hábitos de higiene após o treino e jogos 

Legenda (Conteúdos do Domínio Sócio-Afectivo a serem observados na  avaliação  de Futebol 
em todas as Unidades de Treino) 

 

 

O Quadro 11 apresenta todas as fichas de avaliação no que respeita ao 

Domínio Sócio-Afectivo e o total de pontos que cada elemento do grupo em 

questão obteve em cada uma delas.  

 

 

 

 

 

 



Apresentação dos Resultados 

102 

Quadro  11 – Observação e Avaliação das Unidades de Ensino de Futebol (Domínio Sócio-
Afectivo) 

 

 

      
Figura 3 – Gráfico da evolução do grupo relativamente ao Domínio Sócio-Afectivo das 
Unidades de Ensino de Futebol  
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Da análise destes  quadros e gráfico, podemos referir que como 

verificamos, relativamente ao Domínio Sócio-Afectivo houve também uma 

evolução muito grande desde a aplicação do programa até ao fim. Notam-se, 

no entanto, algumas oscilações e a de maior realce é a de 20 de Março, 

correspondendo à EU 13 - UT 25 e 26. Esta semana, foi de muita perturbação 

sob o ponto de vista emocional e Sócio-Afectivo. Como poderemos verificar 

nos relatórios desta EU (anexo 13 – pasta 2) a perturbação foi muita pelo facto 

do grupo estar perturbado e acusar stress pré-competitivo pelo facto de ir fazer 

um jogo com alunos do 9º ano da EB, 2/3 de Pedrouços. O grupo teve uma 

queda na pontuação de 391, para 270. Sobe a pontuação para 384 em 23 de 

Março e volta a baixar para 377 em 27 de Março. Como poderemos verificar 

nos relatórios da EU 14 - UT 27 e 28 (anexo 14 – pasta 2), as causas são as 

mesmas que já referimos. O jogo foi com estudantes universitários convidados. 

Verificamos que ao continuarmos a fazer jogos o grupo começou a reagir de 

uma forma mais positiva e houve uma subida na pontuação até 421 em 24 de 

Abril e seguidamente, deu-se uma queda para 403 em 27 de Abril. O mesmo 

poderemos comprovar através dos relatórios da UE 17 -  UT 33 e 34 (anexo – 

17 – pasta 2), as causas são as mesmas que já referimos. Nesta semana 

fizemos dois jogos. Um dos jogos foi com estudantes universitários convidados, 

no qual eu próprio participei. O outro jogo foi com uma equipa de alunos do 

CEF - 7 da EB, 2/3 de Pedrouços. Seguidamente, observamos toda uma 

evolução de todo o grupo até ao fim da aplicação do programa em 22 de Maio, 

atingindo a pontuação de 485. Relativamente à evolução do grupo, em termos 

Sócio-Afectivo, foi muito positivo como é demonstrado pela figura 3, o que nos 

leva a concluir que este programa veio contribuir muito para a Formação e 

Socialização do grupo. 

 

 

 

 

 

 



Apresentação dos Resultados 

104 

5.4. Resultados individuais 

Depois da análise global que apresentamos anteriormente entendemos 

ser pertinente fazer uma análise individual de cada indivíduo para assim melhor 

se compreender a evolução que cada um teve. 

Podemos analisar a evolução de cada elemento do grupo ao longo da 

aplicação do programa de treino em todas as Unidades de Ensino, 

relativamente aos Domínio Psicomotor, Cognitivo e Sócio-Afectivo. Verificamos 

também que de acordo com os resultados apresentados houve uma evolução 

significativa em todos os elementos do grupo. É de realçar como factor de 

muita importância a elevada assiduidade dos elementos do grupo (pasta 3 - 

anexo 21 a 27). 
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Belarmino 

Assiduidade: 42 Presenças  

Domínio Psico-Motor (Avaliação Diagnóstica e Final de Futebol)                 
1º Teste: 05-12-2008 – 52 pontos                    
2º Teste: 22-05-2009 – 63 pontos                     
Evolução: 11 pontos 
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Figura 4 - Evolução do Belarmino relativamente ao Domínio Cognitivo, desde 16 de Março de    
2008 a 22 de Maio de 2009 

16-03-2009 - UE: 13, UT: 25 – 09 pontos                 
22-05-2009 - UE: 20, UT: 40 – 13 pontos                    
Evolução: 04 pontos 
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 Figura 5 - Evolução do Belarmino relativamente ao Domínio Sócio-Afectivo, desde16 de Março 
de 2008 a 22 de Maio de 2009 

16-03-2009 - UE: 13, UT: 25 – 30 pontos                              
22-05-2009 - UE: 20, UT: 40 – 39 pontos                     
Evolução: 09 pontos 
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Ricardo Rocha  

Assiduidade: 42 Presenças                                 

Domínio Psico-Motor (Avaliação Diagnóstica e Final de Futebol)                      
1º Teste: 05-12-2008 – 75 pontos                              
2º Teste: 22-05-2009 – 83 pontos                         
Evolução: 08 pontos 
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Figura 6 - Evolução do Ricardo Rocha relativamente ao Domínio Cognitivo, desde 16 de Março 
de 2008 a 22 de Maio de 2009 

16-03-2009 - UE: 13, UT: 25 – 13 pontos                        
22-05-2009 - UE: 20, UT: 40 – 15 pontos                                
Evolução: 02 pontos 
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Figura 7- Evolução do Ricardo Rocha relativamente ao Domínio Sócio-Afectivo, desde16 de 
Março de 2008 a 22 de Maio de 2009 

16-03-2009 - UE: 13, UT: 25 – 34 pontos                        
22-05-2009 - UE: 20, UT: 40 – 41 pontos                          
Evolução: 07 pontos 
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Francisco Rocha 

Assiduidade: 42 Presenças                         

Domínio Psico-Motor (Avaliação Diagnóstica e Final de Futebol)                  
1º Teste: 05-12-2008 – 50 pontos                     
2º Teste: 22-05-2009 – 54 pontos                     
Evolução: 04 pontos 
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Figura 8 - Evolução do Francisco Rocha relativamente ao Domínio Cognitivo, desde 16 de 
Março de 2008 a 22 de Maio de 2009 

16-03-2009 - UE: 13, UT: 25 – 04 pontos                               
22-05-2009 - UE: 20, UT: 40 – 06 pontos                    
Evolução: 02 pontos 
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Figura 9 - Evolução do Francisco Rocha relativamente ao Domínio Sócio-Afectivo, desde16 de 
Março de 2008 a 22 de Maio de 2009 

16-03-2009 - UE: 13, UT: 25 – 26 pontos                               
22-05-2009 - UE: 20, UT: 40 – 30 pontos                    
Evolução: 04 pontos 
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Vitor Hugo 

Assiduidade: 10 Presenças                         

Domínio Psico-Motor (Avaliação Diagnóstica e Final de Futebol)                  
1º Teste: 05-12-2008 – Não fez avaliação                    
2º Teste: 22-05-2009 – Não fez avaliação                     
Evolução: 00 
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Figura 10  

Não fez avaliação. 
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Figura 11 

Não fez avaliação. 
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Vitor Machado 

Assiduidade: 37 Presenças                         

Domínio Psico-Motor (Avaliação Diagnóstica e Final de Futebol)                                      
1º Teste: 05-12-2008 – 58 pontos                                         
2º Teste: 22-05-2009 – 74 pontos                            
Evolução: 16 pontos 
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Figura 12 - Evolução do Vitor Machado relativamente ao Domínio Cognitivo, desde 16 de 
Março de 2008 a 22 de Maio de 2009 

 

16-03-2009 - UE: 13, UT: 25 – 14 pontos                  
22-05-2009 - UE: 20, UT: 40 – 18 pontos                    
Evolução: 04 pontos 
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Figura 13 - Evolução do Vitor Nachado relativamente ao Domínio Sócio-Afectivo, desde16 de 
Março de 2008 a 22 de Maio de 2009 

16-03-2009 - UE: 13, UT: 25 – 37 pontos                  
22-05-2009 - UE: 20, UT: 40 – 39 pontos                     
Evolução: 02 pontos 
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João Miguel 

Assiduidade: 36 Presenças                         

Domínio Psico-Motor (Avaliação Diagnóstica e Final de Futebol)                         
1º Teste: 05-12-2008 – 37 pontos                             
2º Teste: 22-05-2009 – 53 pontos                             
Evolução: 16 pontos 
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Figura 14 - Evolução do João Miguel relativamente ao Domínio Cognitivo, desde 16 de Março 
de 2008 a 22 de Maio de 2009 

16-03-2009 - UE: 13, UT: 25 – 08 pontos                  
22-05-2009 - UE: 20, UT: 40 – 10 pontos                     
Evolução: 02 pontos 
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Figura 15 - Evolução do João Miguel relativamente ao Domínio Sócio-Afectivo, desde16 de 
Março de 2008 a 22 de Maio de 2009 

16-03-2009 - UE: 13, UT: 25 – 30 pontos                              
22-05-2009 - UE: 20, UT: 40 – 34 pontos                    
Evolução: 04 pontos 
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Fernando Pedro           

Assiduidade: 42 Presenças                     

Domínio Psico-Motor (Avaliação Diagnóstica e Final de Futebol)                         
1º Teste: 05-12-2008 – 69 pontos                              
2º Teste: 22-05-2009 – 79 pontos               
Evolução: 10 pontos 
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Figura 16 - Evolução do Fernando Pedro relativamente ao Domínio Cognitivo, desde 16 de 
Março de 2008 a 22 de Maio de 2009 

16-03-2009 - UE: 13, UT: 25 – 12 pontos                  
22-05-2009 - UE: 20, UT: 40 – 16 pontos                    
Evolução: 04 pontos 
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Figura 17 - Evolução do Fenando Pedro relativamente ao Domínio Sócio-Afectivo, desde16 de 
Março de 2008 a 22 de Maio de 2009 

16-03-2009 - UE: 13, UT: 25 – 39 pontos                 
22-05-2009 - UE: 20, UT: 40 – 44 pontos                    
Evolução: 05 ponto 
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Flávio Andrade 

Assiduidade: 40 Presenças            

Domínio Psico-Motor (Avaliação Diagnóstica e Final de Futebol)                         
1º Teste: 05-12-2008 – 28 pontos                            
2º Teste: 22-05-2009 – 44 pontos               
Evolução: 16 pontos 
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Figura 18 - Evolução do Flávio Andrade relativamente ao Domínio Cognitivo, desde 16 de 
Março de 2008 a 22 de Maio de 2009 

16-03-2009 - UE: 13, UT: 25 – 04 pontos                 
22-05-2009 - UE: 20, UT: 40 – 07 pontos                    
Evolução: 03 pontos 
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Figura 19 - Evolução do Flávio Andrade relativamente ao Domínio Sócio-Afectivo, desde16 de 
Março de 2008 a 22 de Maio de 2009 

16-03-2009 - UE: 13, UT: 25 – 14 pontos                 
22-05-2009 - UE: 20, UT: 40 – 24 pontos                     
Evolução: 10 pontos 
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Manuel António  

Assiduidade: 40 Presenças                         

Domínio Psico-Motor (Avaliação Diagnóstica e Final de Futebol)                          
1º Teste: 05-12-2008 – 29 pontos                              
2º Teste: 22-05-2009 – 41 pontos                           
Evolução: 12 pontos 
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Figura 20 - Evolução do Manuel António relativamente ao Domínio Cognitivo, desde 16 de 
Março de 2008 a 22 de Maio de 2009 

16-03-2009 - UE: 13, UT: 25 – 04 pontos                 
22-05-2009 - UE: 20, UT: 40 – 04 pontos                    
Evolução: 00 pontos 
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Figura 21 - Evolução do Manuel António relativamente ao Domínio Sócio-Afectivo, desde16 de 
Março de 2008 a 22 de Maio de 2009 

16-03-2009 - UE: 13, UT: 25 – 12 pontos                  
22-05-2009 - UE: 20, UT: 40 – 22 pontos                    
Evolução: 10 pontos 
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Nuno Quintas 

Assiduidade: 19 Presenças           

Domínio Psico-Motor (Avaliação Diagnóstica e Final de Futebol)                          
1º Teste: 05-12-2008 – 29 pontos                
2º Teste: 22-05-2009 – 48 pontos                            
Evolução: 19 pontos 
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Figura 22 - Evolução do Nuno Quintas relativamente ao Domínio Cognitivo, desde 16 de Março 
de 2008 a 22 de Maio de 2009 

16-03-2009 - UE: 13, UT: 25 – 04 pontos                  
22-05-2009 - UE: 20, UT: 40 – 06 pontos                    
Evolução: 02 pontos 
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Figura 23 - Evolução do Nuno Quintas relativamente ao Domínio Sócio-Afectivo, desde16 de 
Março de 2008 a 22 de Maio de 2009 

16-03-2009 - UE: 13, UT: 25 – 22 pontos                 
22-05-2009 - UE: 20, UT: 40 – 29 pontos                    
Evolução: 07 pontos 
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Fernando Araújo 

Assiduidade: 31 Presenças                         

Domínio Psico-Motor (Avaliação Diagnóstica e Final de Futebol)                          
1º Teste: 05-12-2008 – 70 pontos                             
2º Teste: 22-05-2009 – 85 pontos               
Evolução: 15 pontos 
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Figura 24 - Evolução do Fernando araújo relativamente ao Domínio Cognitivo, desde 16 de 
Março de 2008 a 22 de Maio de 2009 

16-03-2009 - UE: 13, UT: 25 – 10 pontos                 
22-05-2009 - UE: 20, UT: 40 – 14 pontos                    
Evolução: 04 pontos 
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Figura 25 - Evolução do Fernando Araújo relativamente ao Domínio Sócio-Afectivo, desde16 de 
Março de 2008 a 22 de Maio de 2009 

16-03-2009 - UE: 13, UT: 25 – 32 pontos                  
22-05-2009 - UE: 20, UT: 40 – 46 pontos                    
Evolução: 14 pontos 

 



Apresentação dos Resultados 

116 

Brandão  

Assiduidade: 40 Presenças            

Domínio Psico-Motor (Avaliação Diagnóstica e Final de Futebol)                           
1º Teste: 05-12-2008 – 100 pontos                            
2º Teste: 22-05-2009 – 115 pontos                            
Evolução: 15 pontos 
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Figura 26 - Evolução do Brandão  relativamente ao Domínio Cognitivo, desde 16 de Março de 
2008 a 22 de Maio de 2009 

16-03-2009 - UE: 13, UT: 25 – 16 pontos                  
22-05-2009 - UE: 20, UT: 40 – 20 pontos                    
Evolução: 04 pontos 
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Figura 27- Evolução do Brandão  relativamente ao Domínio Sócio-Afectivo, desde16 de Março 
de 2008 a 22 de Maio de 2009 

16-03-2009 - UE: 13, UT: 25 – 42 pontos                  
22-05-2009 - UE: 20, UT: 40 – 52 pontos                    
Evolução: 10 pontos 
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Marco Paulo 

Assiduidade: 42 Presenças            

Domínio Psico-Motor (Avaliação Diagnóstica e Final de Futebol)                          
1º Teste: 05-12-2008 – 48 pontos                             
2º Teste: 22-05-2009 – 57 pontos               
Evolução: 09 pontos 
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Figura 28 - Evolução do Marco Paulo relativamente ao Domínio Cognitivo, desde 16 de Março 
de 2008 a 22 de Maio de 2009 

16-03-2009 - UE: 13, UT: 25 – 10 pontos                  
22-05-2009 - UE: 20, UT: 40 – 11 pontos                    
Evolução: 01 pontos 
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Figura 29 - Evolução do Marco Paulo relativamente ao Domínio Sócio-Afectivo, desde16 de 
Março de 2008 a 22 de Maio de 2009 

16-03-2009 - UE: 13, UT: 25 – 31 pontos                  
22-05-2009 - UE: 20, UT: 40 – 35 pontos                    
Evolução: 04 pontos 
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Hugo Loureiro 

Assiduidade: 37 Presenças                         

Domínio Psico-Motor (Avaliação Diagnóstica e Final de Futebol)                           
1º Teste: 05-12-2008 – 70 pontos                                      
2º Teste: 22-05-2009 – 91 pontos                                      
Evolução: 21 pontos 
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Figura 30 - Evolução do Hugo Loureiro relativamente ao Domínio Cognitivo, desde 16 de Março 
de 2008 a 22 de Maio de 2009 

16-03-2009 - UE: 13, UT: 25 – 14 pontos                  
22-05-2009 - UE: 20, UT: 40 – 18 pontos                    
Evolução: 04 pontos 
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Figura 31- Evolução do Hugo Loureiro relativamente ao Domínio Sócio-Afectivo, desde16 de 
Março de 2008 a 22 de Maio de 2009 

16-03-2009 - UE: 13, UT: 25 – 42 pontos                 
22-05-2009 - UE: 20, UT: 40 – 50 pontos                    
Evolução: 08 pontos 
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5.5. Discussão dos Resultados  

 

Antes de discutir os resultados, gostaríamos, contudo, de salientar a 

dificuldade desta tarefa, já que o quadro de discussão destes não tem tido o 

devido eco na literatura especializada nem em estudos relativos ao nosso tema 

que poderiam servir como referência aquando da discussão dos resultados. 

Verificamos que a Deficiência Intelectual, é um problema para a 

sociedade actual em termos de Formação e Socialização, que afecta muitas 

crianças e jovens.  

Após ter-se efectuado uma análise cuidado dos resultados obtidos e 

apresentados no capítulo anterior, importa proceder à discussão dos mesmos 

no sentido de se poder obter indicadores acerca do processo de treino 

desportivo do futebol, dos aspectos Cognitivo e Sócio-Afectivo e das influências 

que estes têm na Formação e Socialização, dos jovens portadores de 

Deficiência Intelectual da APPACDM de Matosinhos.  

Relativamente à evolução que o grupo teve com a aplicação do 

programa de futebol, penso que se deve essencialmente à metodologia 

utilizada tanto nos treinos, com nos jogos em espaços reduzidos com 

condicionantes com objectivos definidos e tendo em consideração os 

problemas que se pretendem resolver, são as formas que mais favorecem a 

aprendizagem do jogo de futebol. Tal como refere Garganta (1996), uma vez 

que confrontam os elementos do grupo de jogadores com situações reais de 

jogo, de acordo com a lógica interna do mesmo, sem fazerem alusões à 

variante do jogo que se pratica. 

Pacheco (2001), reforça esta ideia referindo que o método de treino é 

aquele que mais favorece o processo de ensino/aprendizagem do jogo de 

futebol independentemente da variante que se pratica. 

No que concerne aos exercícios de treino utilizados por nós, os quais 

expressam na prática o método de treino utilizado, os dados obtidos 

convergem com as ideias da generalidade dos autores citados, os quais 

entendem que é necessário utilizar meios ou exercícios que confrontem o 
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jogador e a equipa com os aspectos fundamentais que caracterizam a lógica 

interna do jogo. (Queiroz, 1986).  

De acordo com Garganta e Pinto (1985), consideramos que se deve 

prescrever formas fundamentais, de complexidade crescente e também de 

acordo com Vingada (1989) consideramos que se deve  organizar os exercícios 

de treino atendendo-se às possibilidades do praticante e à complexidade do 

jogo. 

A utilização de exercícios fundamentais, relacionados com a lógica 

interna do jogo (Castelo, 2004), constituiu um aspecto positivo, sendo esta 

prática uma aposta, considerando-se as necessidades dos jogadores e da 

equipa (Ardá e Casal, 2003). Contudo, não esquecemos a melhoria da técnica 

do praticante, através da realização de exercícios complementares, com base 

de sustentação para a resolução das diversas situações que apareceram no 

decorrer do jogo, nas etapas do processo ofensivo e defensivo. 

Relativamente às competências cognitivas, assumiram grande 

importância no rendimento dos jogadores nos jogos, conforme revelam os 

estudos realizados por Williams e Ward (2003), os quais concluíram que 

existem melhorias no rendimento cognitivo dos jogadores através da aplicação 

de um programa de treino que objectivem o desenvolvimento dessas 

competências, nomeadamente as capacidades de antecipação e a tomada de 

decisão. Contudo, as competências cognitivas e perceptivas estão 

relacionadas com os aspectos tácticos e são determinantes no desempenho 

dos atletas. 

Garganta (1997) reforça a importância do treino do factor táctico, 

afirmando que os jogadores desenvolvem sequencias de acções e tomadas de 

decisão encadeadas, de acordo com as fases de ataque e de defesa e a 

capacidade de decisão táctica refere-se sobretudo ao “quê” e ao “como” dos 

comportamentos em função da situação. 

As opiniões dos diferentes autores citados revelam que no processo de 

treino desportivo dos jogos desportivos colectivos e do futebol em particular, o 

treino do factor psicológico está relacionado com o treino dos aspectos tácticos, 
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existindo uma interligação do factor táctico com o factor psicológico, através de 

situações que possibilitem ao jogador tomar as suas decisões tácticas em 

conformidade com a estrutura do jogo e com base no cumprimento dos seus 

princípios. 

A análise efectuada aos resultados obtidos neste estudo, dá-nos 

indicações de um entendimento claro sobre esta perspectiva, desenvolvendo o 

processo de treino do grupo da APPACDM de Matosinhos, verificamos que 

existe uma inter-relação entre o factor táctico e o factor psicológico. Ramos 

(2002), reforça esta perspectiva ao afirmar que o futebol é um todo invisível 

que, por razões metodológicas, pode ser considerado pelas partes que o 

constituem – os factores – ou pelas acções individuais e colectivas, 

desenvolvidas no decurso dos processos ofensivos e defensivo.  

A prática do desporto, e neste caso do futebol, tem uma grande 

influência na resolução de problemas inerentes à DI. Por outro lado, a prática 

do futebol influencia um maior equilíbrio quer físico, quer psicológico, 

influenciando também toda uma auto-estima reforçando positivamente a sua 

identidade própria em termos comportamentais, interpessoais e sociais, o que 

por sua vez produzirá melhorias nas competências o que os levará a uma 

melhor e eficaz futura integração social e de forma directa e positiva a uma 

melhor Formação e a Socialização do jovem com DI.  

Analisámos os resultados sob o ponto de vista geral e individual e 

verificámos que todo o grupo que foi sujeito a este programa de treino do 

futebol com vista à sua Formação e Socialização, teve evolução, tanto a nível 

da aprendizagem do futebol propriamente dito, como relativamente aos 

aspectos Cognitivos e Socio-Afectivos. Houve um aumento significativo de 

resultados desde os primeiros treinos, seguindo-se a aplicação do programa 

até aos últimos treinos. Com este desenvolvimento concluímos que tanto os 

treinos como os jogos entre eles e com outras equipas convidadas, veio 

contribuir para a melhor Formação e Socialização dos jovens com DI da 

APPACDM de Matosinhos.  
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Para finalizar, o nosso estudo assentou na seguinte problemática: Será 

que a prática sistemática do treino do futebol para este grupo de DI, produziu 

alterações positivas evolutivas a nível físico, psicológico e social?  

Os resultados na sua totalidade, indicam que existe de facto uma 

correlação entre a vivência do Futebol, abordado de uma forma sistemática e 

planificada, e o desenvolvimento ao nível psicossocial do indivíduo que o 

pratica. Indicam também, que existe uma relação positiva entre os resultados 

observados e o aumento de bem-estar dos sujeitos; por exemplo: se se 

verificou um aumento de confiança, verificou-se também, um aumento de 

consideração pelos outros. 

Perante os resultados obtidos, facilmente se depreende que uma 

intervenção desta natureza beneficiou os seus destinatários de forma profunda 

e vincada e se fosse continuada por mais tempo os resultados seriam ainda 

melhores, pois esse prolongamento acentuaria, de uma forma mais positiva, as 

transformações internas dos sujeitos, evidenciando-as extremamente, através 

da sua conduta interpessoal e social (evolução psicossocial). 

Perante estes resultados, pode-se ainda pressupor que as vivências do 

treino do futebol operaram transformações positivas nos sujeitos em estudo e 

se estas foram percepcionadas pelos próprios, pela família e pelos elementos 

profissionais com os quais diariamente estes interagem, logo, esta mesma 

vivência pode operar estes e outros resultados, também com pendor positivo, 

em outros sujeitos para além dos que foram estudados. 

Da literatura lida reconhece-se as perspectivas de Nágera (2003), que 

defende que o individuo perante a interacção com os seus pares, se projecta 

em si mesmo, confronta-se e compara-se com os outros, usando-os como 

referência do seu comportamento. Esta auto-avaliação vai contribuir para o 

aceitar da sua identidade própria, percebendo, simultaneamente a sua 

diferença, em relação aos outros.  

Com estes resultados, ganham forma as palavras de Ferreti (2005) 

quando refere que promovendo-se um desenvolvimento pessoal e social, 

surgem emoções contidas e expressões dos sentimentos que não se confinam 
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à pessoa em si mesma e ao seu mundo interior, ajudando-a abrir esse mundo 

aos outros, exteriores a si e do qual faz parte.  

Este processo transforma, de uma forma positiva, não só a visão que 

tem de si mesma, mas também, as relações interpessoais que estabelece com 

os outros. 

Com a totalidade das sessões de intervenção nos treinos e jogos, que 

tiveram um carácter presencial* e de acompanhamento sistemático por nós, 

tivemos também a oportunidade de observar e testemunhar as alterações 

comportamentais de maior visibilidade nos sujeitos intervenientes ao longo da 

aplicação do programa e dos testes efectuados.  

A sustentabilidade de toda a intervenção baseou-se na relação 

empática, na conquista dos afectos, no imprimir e acreditar da energia, força, 

valor, dinâmica, originalidade e individualidade de cada sujeito interveniente 

neste programa de futebol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

*Algumas sessões e jogos, foram registadas em vídeo e fotografia digital (anexo em CD - ROM). 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – Conclusões e Sugestões 
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Como vimos, o nosso estudo teve por objectivo analisar se os níveis de 

Formação e Socialização dos jovens com DI, que receberam estímulos através 

da prática do futebol abordado de uma forma sistemática e organizada, se 

modificaram.  Assim de acordo com o grupo estudado, e como fomos 

salientando ao longo deste relatório, os resultados encontrados permitem-nos 

retirar as seguintes conclusões: 

Todos os elementos do grupo tiveram evolução positiva, uns mais que 

outros, tanto relativamente aos aspectos do jogo do futebol como no aspecto 

Cognitivo e Sócio-Afectivo.  

Concluímos ainda, que os treinos orientados para um objectivo e os 

jogos de futebol com outras equipas, contribuíram para um melhor bem-estar 

quer físico, quer psicológico, aumento do equilíbrio emocional, melhor auto-

estima e por último melhor Formação e Socialização de todos os 

intervenientes. O processo de treino organizado, abordado de uma forma 

sistemática, adequado ao nível dos praticantes, que sabendo por experiência 

pessoal e através de resultados de inúmeros estudos, têm bons resultados 

quando aplicados numa população “dita” normal, também são exequíveis e 

eficazes quando aplicados em populações especiais, neste caso a pessoas 

com DI. Assim, aquando dos resultados observados e de acordo com as 

expectativas que tínhamos inicialmente ficamos surpreendidos pela positiva da 

evolução verificada em todos os elementos do grupo da APPACDM de 

Matosinhos que estiveram sujeitos a este programa de futebol. 

Relativamente às sugestões, sendo a prática da actividade física e neste 

caso o futebol um agente de desenvolvimento Psico-motor e de Formação e 

Socialização, promovendo um melhor bem-estar e qualidade de vida das 

pessoas com DI, as sugestões do estudo actual tornam-se importantes na 

perspectiva de melhor conhecer e poder actuar quando trabalhamos com este 

tipo de população. 

Relativamente ao futebol, para este grupo especial, engloba um conjunto 

de práticas semelhantes à do futebol em geral, acontecendo num contexto 
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cultural, económico, social e terapêutico distinto do futebol em geral. De acordo 

com as características do grupo e da heterogeneidade existente no mesmo e 

das situações imprevistas que nos iam surgindo, foi necessário adaptar, 

condicionar, simplificar, corrigir e orientar com vista a um maior sucesso e 

atingirmos os objectivos preconizados. Pena é que para este grupo de jovens o 

futebol não esteja a ser bem orientado por um professor licenciado, mas sim 

por um funcionário. Foi assim que os encontrei quando cheguei e foi assim a 

partir do momento que finalizei a minha tarefa. Trabalhar com jovens com DI 

não é fácil e requer muitos conhecimentos, formação específica e contínua. 

Seria necessário que o meu trabalho tivesse continuidade e para isso teria que 

haver também mais organização e mais apoios materiais, pois a maior parte do 

material necessário fui eu que o comprei e que depois no final o ofereci aos 

elementos do grupo. Seria necessário também que todos os intervenientes no 

processo educativo destes jovens, assumissem a responsabilidade dos 

objectivos educacionais, sendo para tal necessário a formação de processos 

de avaliação constantes para que as tomadas de decisão passassem a ser de 

facto actuações mais responsáveis. 

Por último, ao termos tido a oportunidade de seguir todo este trabalho 

prático, percebemos, através de inúmeros diálogos que se foram 

estabelecendo com todos aqueles que de forma mais directa ou indirecta 

estiveram ligados a este estudo, a importância que este assumiu em termos de 

vida destes jovens. Foi uma experiência extraordinária, o que alivia, em muito, 

todo um esforço e trabalho que todo este estudo exigiu, seja em termos 

pessoais, seja em termos familiares, seja em termos profissionais. 
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