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Resumo 
 

O Guarda-Redes (GR) é o último obstáculo que separa o atacante 

adversário da glória de marcar um golo. No entanto, a literatura referente à 

temática do treino e preparação do GR em Futebol é ainda muito escassa. 

 A idade relativa refere-se à diferença de idades entre crianças no 

mesmo escalão etário. No desporto, verifica-se que os desportistas nascidos 

no início do ano de selecção têm vantagem em relação aos seus pares mais 

novos do mesmo escalão, fundamentalmente devido ao seu maior 

desenvolvimento físico (Mush e Hay, 1999). 

O objectivo do nosso trabalho foi observar qual o efeito da idade relativa 

na selecção de Guarda-Redes de Futebol. 

Buscando a concretização deste objectivo, recolhemos e analisámos os 

dados relativos a 311 GR das principais ligas europeias de Futebol (Liga 

Sagres, Premier League, Liga BBVA, Ligue 1, Lega Calcio e Bundesliga) e a 78 

GR dos escalões de formação de vários clubes da Associação de Futebol do 

Porto, dividindo este trabalho em dois estudos e analisando as duas amostras 

separadamente. 

 Após as datas de nascimento de todos os jogadores estarem agrupados 

por trimestres foi realizado o teste do Qui-Quadrado à distribuição das 

mesmas. Foi analisada também a altura, peso e idade decimal por trimestre 

através do teste estatístico ANOVA para medidas independentes. O nível de 

significância estatística foi mantido em 5%.  

 No primeiro estudo não verificamos o efeito da idade relativa na 

distribuição anual das datas de nascimento na posição específica de GR, nas 

principais Ligas Europeias de Futebol. 

 Quanto ao estudo realizado com os 78 GR de vários clubes de 

formação, verificámos o efeito da idade relativa na distribuição anual por 

trimestre das datas de nascimentos na posição específica de GR. 

  

 

Palavras-Chave: Guarda-Redes, Identificação de Talentos, Maturação, Efeito 

da Idade Relativa. 
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Abstract 
 
 The Goalkeeper is the last obstacle between the striker and the glory of 

scoring a goal. However, the literature referring to the Football Goalkeeper’s 

coaching is lacking. 

 The purpose of this study is to observe the influence of relative age effect 

in talent selection of Goalkeepers. 

      The relative age effect refers to the overall difference in age between 

individuals within each age group. In sports competitions, young children born 

close to the cut-of-date seem to have more advantage than their younger pears, 

because of their greater physical development (Mush e Hay, 1999). 

           We have studied the data of 311 Goalkeeper from the major Football 

European leagues (Liga Sagres, Premier League, Liga BBVA, Ligue 1, Lega 

Calcio e Bundesliga) and of 78 young Goalkeepers from several clubs of the AF 

Porto, dividing this work into two independent studies and analysing these two 

samples separately. 

      The two samples of players were grouped by trimester and we have used 

the Chi-Square to analyze these data. The distribution by trimester of the 

height, weight and decimal age were analyzed too, by using the ANOVA for 

independent measures. Statistical significance was set at 5%. 

      In the first study we couldn’t find the relative age effect in the birth dates 

related to the specific Goalkeeper position from the major Football European 

leagues. 

      In the second study, taking into account 78 Goalkeepers from several youth 

teams of the AF Porto, we could find the relative age effect when birth dates 

were grouped by the trimester of the year.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key –Words : Goalkeeper, Talent Selection, Maturation, Relative Age Effect. 
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Capítulo 1. 
__________________________________________________________________ 
 
Introdução Geral 
 

“O Futebol é, a modalidade desportiva de maior impacto na sociedade, 

sendo resultado da sua popularidade e da sua universalidade. Todavia, é 

importante constatar que a literatura do futebol, quer ao nível da bibliografia, 

quer ao nível de estudos de investigação aplicada, não ocupa um lugar tão 

primordial dentro do contexto desportivo, como o que é conferido ao próprio 

jogo. Esta constatação leva-nos fundamentalmente ao abismo demasiado 

profundo entre a realidade do jogo e as fontes que procuram explicar a sua 

lógica interna” (Castelo, 1996).  

No entanto, verifica-se que a dimensão da modalidade não é 

acompanhada pelo investimento em investigação, nomeadamente no que 

respeita ao estudo dos condicionalismos da posição específica do Guarda-

Redes (GR). 

A eleição deste posto é de grande importância na hora de construir a 

equipa. A segurança e confiança que a equipa tem nele são de grande 

importância, pois a sua actuação pode influenciar o sucesso ou insucesso da 

equipa (Sainz de Baranda, 2002). 

O GR é o último obstáculo que separa o atacante adversário da glória de 

marcar um golo: uma falha pode eliminar a equipa da competição, e uma 

defesa pode levar a equipa à vitória. Deste modo, cada vez mais a posição de 

GR se torna numa posição especializada dentro do contexto do futebol. No 

entanto, a literatura referente à temática do treino e preparação do GR em 

Futebol é ainda muito escassa. 

É com grande facilidade que constatamos diferenças ao nível do aspecto 

somático, aptidão física geral e específica e das respectivas habilidades, entre 

jovens futebolistas, da mesma idade e sexo. Mas nem sempre é claro se esta 

diferenciação é devida ao treino, à variabilidade maturacional que caracteriza 

os jovens no período pubertário, ou ao processo de selecção de jovens 

utilizado no Futebol (Seabra, Maia e Garganta, 2001). 

Tanto o treino como a actividade física regular são geralmente 

interpretados como tendo uma influência favorável no crescimento, na 
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maturação e na aptidão física da criança e do jovem. No entanto, a 

performance motora dos adolescentes do sexo masculino está 

significativamente relacionada com o seu estatuto maturacional. Geralmente, 

rapazes maturacionalmente avançados evidenciam melhores performances do 

que os atrasados na maturação (Malina, 1994). 

De acordo com Bailey e Mirwald (1988), a variabilidade do estatuto 

maturacional caracteriza os jovens que praticam desporto, sendo 

especialmente evidente no período pubertário, podendo-se constatar que, nos 

rapazes entre os 9 e os 16 anos, as variações associadas com a maturação 

biológica são muito significativas. 

Assim, ao afirmar-se que os jovens atletas são diferentes dos não atletas 

da sua idade e sexo, devemos questionar se tal é devido ao treino ou à 

variabilidade do processo de maturação, dado que uma grande parte das 

diferenças nas dimensões, forma, composição do corpo e performance é 

governada pelo estatuto maturacional (Seabra, Maia e Graganta, 2001). 

Porém, além do treino e variação no estatuto maturacional, outro factor 

parece determinante: o processo de selecção para um determinado desporto. 

Os jovens atletas, a quem se vislumbra algum sucesso na sua resposta ao 

treino e competição, são um grupo altamente seleccionado, tomando por base 

geralmente as suas habilidades, e em alguns desportos, o tamanho dos 

sujeitos (Bailey e Martin, 1988). 

No entanto, inúmeros problemas se colocam ao nível da identificação de 

jovens jogadores talentosos, tanto devido à subjectividade dos métodos 

usados, como à indefinição que existe em torno do conceito de “talento”.  

Segundo Araújo (2004), o talento é um conceito que tem servido para 

justificar tudo aquilo que não se sabe bem explicar e que tem que ver com o 

bom desempenho dos jogadores. Esta opinião também é partilhada por Helsen 

et al. (2000), segundo o qual, “talento” é uma explicação recorrente e de senso 

comum que está na base da capacidade, no desporto. 

Outros autores (Léger, 1986; Pérez, 1993; Howe, Davidson e Sloboda, 

1998, cit. Costa, 2005) são adeptos de uma perspectiva genética, na medida 

em que sugerem que os indivíduos talentosos são naturalmente dotados, 

possuindo qualidades (capacidades e habilidades) inatas denominados por 

“dons”, “talentos” ou “aptidões naturais”, os quais lhes permitirão alcançar 
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desempenhos de excelência numa determinada actividade. O talento é então 

algo que se possui e que não se aprende, excluindo a importância da prática 

de todo o processo. 

De acordo com Garganta (2006), esta crença de que “dons inatos” são 

uma pré-condição para altos desempenhos leva a que crianças e jovens não 

identificados como talentos sejam rejeitados ou não se invista neles. Imbuído 

por esta perspectiva, o processo de selecção e identificação de talentos 

assentou, durante muitos anos, na procura de determinadas características 

genéticas, seleccionando quase sempre os mais altos e os mais fortes. 

Helsen et al. (2000) consideram que a primeira maturação e a 

precocidade física são características que estão na base da selecção de 

talentos. A prová-lo estão os resultados obtidos num estudo realizado por 

Helsen et al. (1998) onde se pretendia estabelecer uma relação entre o ano de 

nascimento de jogadores de Futebol Juvenis belgas e a probabilidade de 

serem seleccionados. Os resultados indicaram que até 1997, data até à qual o 

ano de selecção se iniciava no dia 1 de Agosto (primeiro mês) e terminava a 31 

de Julho (último mês), os jogadores nascidos entre Agosto e Outubro (1ª parte 

da selecção) tinham maior probabilidade de serem considerados talentosos, e 

consequentemente de serem seleccionados e submetidos a períodos mais 

alargados de treino. 

Na base dessa selecção estaria a sua temporária vantagem física, 

relativamente aos jogadores nascidos nos últimos meses de selecção, 

beneficiando sensivelmente de 12 meses de maturação física. No entanto, em 

1998, a Federação de Futebol Belga adoptou as directrizes da FIFA, momento 

a partir do qual o primeiro mês de selecção era Janeiro e não Agosto, 

fornecendo assim uma oportunidade única para os autores avaliarem o efeito 

da modificação do ano de selecção no êxito em Futebol. Os resultados 

mostraram claramente que a partir desse momento os jogadores com maior 

probabilidade de serem seleccionados como “talentosos” eram os jogadores 

nascidos entre Janeiro e Março, contrariamente aos nascidos em Agosto ou 

Outubro.  

Estes resultados evidenciaram que a identificação actual de talento e a 

consequente selecção parecem ser fortemente influenciados pelos atributos 
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físicos de uma criança ou jovem e não necessariamente pela sua habilidade 

para o Futebol. 

Outro problema que se coloca em relação à detecção de talentos 

prende-se com as idades com que se inicia a competição no Futebol, bem 

como os métodos usados na definição de escalões desta modalidade 

desportiva. Nas crianças e jovens, a idade cronológica está relacionada com o 

desenvolvimento físico e mental existindo assim uma tendência em diversas 

áreas (e.g., o ensino) para agrupar os sujeitos por idade cronológica, na 

tentativa de promover tarefas e instrução adequadas ao seu nível de 

desenvolvimento (Barnsley, Thompson e Legault, 1992). Ao nível desportivo, a 

definição de escalões é feita por idade cronológica, existindo a preocupação de 

assegurar o treino adequado ao seu nível de desenvolvimento, competição 

justa e igual oportunidade de sucesso para todos os participantes (Helsen, 

Starkes e Van Winckel, 1998). 

 Ao agrupar as crianças por idade, cria-se um ano de selecção que define 

datas de nascimento mínimas e máximas para cada escalão. Em Portugal, o 

ano de selecção no Futebol está compreendido de 1 de Janeiro a 31 de 

Dezembro. Por exemplo, uma criança nascida a 1 de Janeiro de 1996 é 

colocada na época 2008/09, no escalão de Infantis, enquanto que uma criança 

nascida a 31 de Dezembro de 1995, embora sendo apenas um dia mais velha, 

é colocada no escalão superior, ou seja no escalão de Iniciados. Esta diferença 

de idades entre crianças no mesmo escalão etário denomina-se de idade 

relativa (Barnsley, Thompson e Legault, 1992). 

O efeito da idade relativa foi estudado inicialmente na área das Ciências 

da Educação. Esses estudos indicam que as crianças com datas de 

nascimento próximas do início do ano de selecção apresentam melhores 

resultados escolares (Barnsley, Thompson e Legault, 1992). 

No desporto, verifica-se o mesmo efeito, dado que os desportistas 

nascidos no início do ano de selecção têm vantagem em relação aos seus 

pares mais novos do mesmo escalão, fundamentalmente devido ao seu maior 

desenvolvimento físico (Mush e Hay, 1999). 

Esta vantagem permite que os desportistas mais velhos obtenham maior 

sucesso, enquanto que desportistas mais novos, pelas suas limitações na 

competição, mostram tendência para ficar frustrados e para abandonar o 
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desporto organizado (Barnsley, Thompson e Legault, 1992). Vários estudos 

apontam para uma maior frequência de desportistas nascidos nos primeiros 

meses do ano de selecção, em modalidades como o Hóquei sobre o gelo, o 

Basebol, o Críquete e o Ténis (Barnsley, Thompson e Legault, 1992; Baxter-

Jones, 1995). No Futebol, o efeito da idade relativa é também uma realidade 

observável em diversos países (Baxter-Jones, 1995). 

Helsen et al. (1998) observaram o efeito da idade relativa em futebolistas 

belgas e verificaram que as diferenças na distribuição manifestam-se desde os 

escalões etários mais baixos (6-8 anos) até às categorias seniores. Os autores 

referem ainda uma taxa de abandono maior nos jogadores, até aos 12 anos, 

com datas de nascimento no final do ano de selecção. Mais recentemente, 

Vaeyens et al. (2005) relacionaram as datas de nascimento de jogadores 

belgas com o número de jogos e os minutos de jogo de cada jogador e 

concluíram que os jogadores nascidos no início do ano de selecção são 

escolhidos com maior frequência. 

Outro estudo realizado por Musch (1998) indica a presença deste efeito 

em jovens praticantes de Futebol nos Estados Unidos da América, mas apenas 

a partir dos 13 anos de idade, não existindo qualquer efeito nas idades mais 

baixas. No mesmo país, Glamser e Vicent (2004) observaram a presença deste 

efeito em jovens jogadores nascidos em 1984, com 70% dos 147 jogadores 

estudados a nascerem nos primeiros seis meses do ano de selecção. Na 

Europa, Helsen et al. (2005) analisaram a distribuição das datas de nascimento 

de jovens jogadores de dez países diferentes, observando uma maior 

representação de jogadores nascidos no início do ano de selecção nos 

escalões Sub-15, Sub-16, Sub-17 e Sub-18, em todas as selecções nacionais 

de cada país. Por último, um estudo de Musch e Hay (1999) revela o efeito da 

idade relativa nas divisões de elite dos campeonatos de Futebol profissionais 

da Alemanha, do Brasil, do Japão e da Austrália.  

No campeonato australiano de Futebol, verificou-se ainda que a 

alteração das datas do ano de selecção levou a uma alteração da distribuição 

da variável data de nascimento, com aumento da frequência de jogadores com 

datas de nascimento perto de início do ano. Helsen et al. (2000) e Simmons e 

Paull (2001) também observaram esta alteração em jogadores belgas e 

ingleses, respectivamente. 
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Segundo Musch e Grondin (2001), a definição de um ano de selecção 

com base na idade cronológica, apesar de ter a intenção de promover instrução 

e treino adequado ao desenvolvimento da criança e criar igualdade de 

oportunidades no desporto, provoca que as crianças nascidas no início do ano 

de selecção tenham cerca de uma ano de vantagem em relação às crianças 

que nascem no final do ano selecção. Esta vantagem de idade relativa faz com 

que as crianças mais velhas apresentem, em relação aos seus pares mais 

novos dentro do mesmo escalão, vantagens ao nível do desenvolvimento e 

maturação - são maiores, mais fortes e evidenciam melhor coordenação 

(Musch e Grondin, 2001). 

Baxter-Jones (1995) refere que o estado maturacional avançado 

influencia positivamente diversas componentes físicas, tais como o 

desenvolvimento da potência aeróbia, da força muscular e da resistência 

muscular, existindo também uma influência na proficiência motora e na tomada 

de decisão. Ou seja, um grau maturacional mais avançado é um factor de 

influência na selecção de jovens futebolistas. Dois estudos (Malina et al., 2000; 

Malina et al., 2004) realizados em futebolistas portugueses comprovaram que a 

selecção de jogadores para equipas de elite é influenciada pelo seu grau 

maturacional, já que em ambos os estudos os jogadores elegíveis 

apresentaram estados maturacionais adiantados (a partir dos 13 anos de 

idade). 

Hansen et al. (1999) mostraram que existem diferenças maturacionais 

entre jovens jogadores de elite e de não-elite (10 e 12 anos). Segundo este 

estudo, os jogadores de elite encontravam-se num estado superior de 

maturação, o que confirma que o nível de maturação física é um factor de 

diferenciação na selecção de jogadores. Por outro lado, também as diferentes 

posições dos jogadores de Futebol mostram diferenças ao nível antropométrico 

e morfológico. Assim, Frank et al. (1999) encontraram diferenças significativas 

de altura, massa corporal e percentagem de massa gorda, em função das 

diferentes posições específicas. Segundo este estudo, os Guarda-Redes são 

os mais altos e mais pesados, enquanto que os Médios são os mais leves e os 

que apresentam a menor percentagem de massa gorda. 

Malina et al. (2004) identificaram diferenças maturacionais por posição, 

com os jogadores das posições de Defesa e Avançado a apresentarem níveis 



7 
 

de maturação mais adiantados. Neste estudo, que não incluiu os Guarda-

Redes, os Defesas foram os que apresentaram maior altura e peso mais 

elevado, enquanto que os Avançados se mostraram os mais baixos e os 

Médios os mais leves. No entanto, e apesar de existirem diversos estudos 

acerca do efeito da idade relativa em diferentes escalões, pouco se investigou 

acerca deste efeito nas diferentes posições do Futebol. Do nosso 

conhecimento, apenas Richardson e Stratton (1999), num estudo realizado em 

jogadores seniores da selecção nacional inglesa, identificaram diferenças 

estatisticamente significativas na distribuição das datas de nascimento das 

posições de Guarda-Redes, Defesas e Avançados. 

 

Posto isto, parece-nos pertinente colocar o seguinte objectivo ao nosso 

trabalho: 

- Verificar o Efeito da Idade Relativa na selecção de Guarda-Redes de 

Futebol. 

 

Buscando a concretização deste objectivo, recolhemos e analisámos os 

dados relativos a 311 GR das principais ligas europeias de Futebol (Liga 

Portuguesa, Premier League, Liga BBVA, Ligue 1, Lega Calcio e Bundesliga) e 

a 78 GR dos escalões de formação de vários clubes da AF Porto. 

Estruturámos assim este trabalho em cinco pontos. Iniciamos com a 

“Introdução” na qual fazemos uma revisão bibliográfica, onde articulamos um 

conjunto de informação relevante sobre o tema de estudo, expondo e 

delimitando o tema e a sua pertinência, bem como procedemos à delimitação 

do objectivo proposto. 

No segundo ponto, apresentamos um estudo referente aos GR das 

Principais Ligas Europeias de Futebol, estruturando o capítulo em 

apresentação dos materiais e métodos a partir dos quais desenvolvemos o 

nosso trabalho, análise e discussão dos resultados obtidos e conclusões mais 

relevantes. 

No terceiro ponto, apresentamos um outro estudo realizado com GR dos 

escalões de formação de vários clubes da AF Porto, fazendo novamente 

referência aos materiais e métodos a partir dos quais desenvolvemos o nosso 
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trabalho, à análise e discussão dos dados recolhidos e conclusões mais 

relevantes. 

No quarto ponto, apresentamos as conclusões gerais dos dois estudos. 

O quinto e último ponto reporta-se às referências bibliográficas que nos 

serviram de base à realização deste estudo. 
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Capítulo 2. 
__________________________________________________________________ 
 
O Efeito da Idade Relativa na selecção de GR de Futebol, nas principais Ligas 

Europeias de Futebol. 

 

2.1 Introdução 
 
 Na maioria dos países, o governo investe na educação de forma a criar 

para os estudantes, as melhores intalações possiveis, os professores mais 

competentes e programas adequados, desde a escola primária ao ensino 

universitário. Este desejo de proporcionar a melhor educação aos seus jovens, 

assim como oportunidades de participação e sucesso iguais para todas as 

crianças, independentemente da raça, religião ou sexo, leva a que estas sejam 

agrupadas pela sua idade cronológica (Helsen, Winckel e Williams, 2005). 

 Na competição desportiva, os jovens são agrupados da mesma forma. A 

literatura especializada revela a existência de assimetrias consistentes na 

distribuição anual das datas de nascimento, tanto em jogadores profissionais, 

assim como em jovens jogadores. Jovens jogadores nascidos no início do ano 

de selecção têm mais probabilidade de ser considerados como “talentos” pelas 

equipas de topo, jogar pelas selecções nacionais e eventualmente chegar à 

profissionalização (Helsen et al., 1998).   

 Esta forma de agrupar os jovens jogadores pela idade cronológica leva a 

que se crie um vazio entre os jogadores nascidos no início do ano e os 

jogadores nascidos no final do mesmo ano, uma vez que enquanto uma 

diferença de 12 meses entre adultos não é significativa, o contrário se pode 

registar nas crianças (Helsen et al., 2005). 

 Este denominado efeito da idade relativa pode oferer outras vantagens 

aos jovens nascidos no início do ano de selecção, comparando com os 

nascidos no final desse ano. Vroom (1964, cit Helsen et al., 2005) afirma que o 

nível de performance atingido pelos indivíduos é um produto das suas 

capacidades e motivação. A intensidade da motivação tem um impacto na 

qualidade da aprendizagem e da performance, porque determina o quanto 

efectivamente as capacidades potenciais são utilizadas. 
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 Outro factor negligenciado, aquando da discusão do efeito da idade 

relativa, é relativo à diferença de experiência em função da idade, isto é, dois 

jovens do mesmo ano de nascimento, podem vivenciar experiências muito 

diferentes, se um nascer no início do ano e o outro no final do mesmo (Helsen, 

Hodges, Van Winckel e Starkes, 2000b), e esta falta de experiência pode ser 

uma desvantagem para aqueles nascidos no final do ano. 

 O Futebol é caracterizado por uma representação bastante significante 

de jogadores nascidos na primeira parte do ano de selecção em jovens 

(Barnsley et al., 1992; Baxter-Jones, 1995; Helsen, Starkes e Van Winckel, 

1998) e séniores profissionais (Barnsley et al., 1992; Helsen et al., 1998; Mush 

e Hay, 1999).  

 Estes estudos são baseados na distribuíção anual das datas de 

nascimento, não tendo em conta varáveis que possam enquadrar o 

envolvimento do jogo actual, como por exemplo o número de minutos que cada 

jogador tem na época. Apesar de não incluírem estes factores externos, estes 

estudos acerca do efeito da idade relativa demonstram uma tendência para os 

jogadores nascidos no primeiro quarto do ano de selecção terem uma maior 

probabilidade de jogar (a um nível mais elvado) do que os jogadores nascidos 

nos ultimos 3 meses do ano de selecção (Vaeyens et al., 2005). 

 Apesar destes diversos estudos acerca da temática, nenhum faz a 

análise deste efeito nas diversas posições ocupadas pelos jogadores dentro de 

campo.  

 Frank et al. (1999) encontraram diferenças significativas de altura, 

massa corporal e percentagem de massa gorda, em função das diferentes 

posições específicas. Segundo este estudo, os Guarda-Redes são os mais 

altos e mais pesados, enquanto que os Médios são os mais leves e os que 

apresentam a menor percentagem de massa gorda. De acordo com este 

estudo e ao longo da bibliografia consultada, parece existir uma tendência para 

seleccionar os GR pela estatura, sendo que os jovens jogadores 

maturacionalmente avançados têm uma maior probabilidade de serem 

selecionados. 

 Sabendo que a eleição do posto de GR na hora de formar uma equipa é 

de extrema importância, pois este pode influenciar o sucesso ou insucesso da 

equipa (Sainz de Baranda, 2002), pretendemos com este estudo verificar até 
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que ponto o Efeito da Idade Relativa tem influência no processo de selecção 

dos Guarda-Redes de Futebol nas principais Ligas Europeias de Futebol. 
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2.2 Metodologia 
 
 
 2.2.1 Amostra 
 

 A amostra foi constituída por 311 sujeitos do sexo masculino, de idade 

cronológica compreendida entre 17 e os 41 anos, com uma média de idades de 

27.9±5.2, uma média de altura de 1.80m±0.05 e uma média de peso de 

83.01±5.5 (Quadro 1). Todos eram praticantes de Futebol federado, 

pertencendo ao mesmo nível competitivo de elite, tendo como posição 

específica a de Guarda-Redes. 

 
Quadro 1 – Estatística descrtiva de Altura (m), Peso (Kg) e Idade decimal (anos) dos GR 

 N Minímo Máximo Média Desvio Padrão 

Estatura 311 1.76 2.02 1.80 0.05 

Peso 311 62.0 98.0 83.01 5.5 

Idade decimal 311 17.5 42.0 27.9 5.2 

N total 311  
 

 

 Esta amostra teve por base os Guarda-Redes inscritos nas principais 

ligas europeias de Futebol na época 2008\2009. As ligas escolhidas foram a 

Liga Sagres (Portugal), a Premiership (Inglaterra), a Ligue 1 (França), a Liga 

Calcio (Itália), a Bundesliga (Alemanha) e a Liga BBVA (Espanha). 

 Na liga Portuguesa foram recolhidos os dados de 50 GR, na Inglesa 49, 

na Francesa 53, na Italiana 53, na Alemã 51 e na Espanhola 55 (Quadro 2). 

 Todos os dados foram retirados dos sites oficiais das ligas de cada país, 

assim como dos sites oficiais de cada clube. 

 Os sujeitos foram agrupados em 4 grupos, referentes aos 4 trimestres 

que compreendem o ano conológico, sendo que o 1º trimestre compreende 

todos aqueles que nasceram entre Janeiro e Março, o 2º trimestre aqueles que 

nasceram entre Abril e Junho, o 3º trimestre aqueles que nasceram entre Julho 

e Setembro e o 4º trimestre aqueles que nasceram entre Outubro e Dezembro. 
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Quadro 2 – Distribuição da população por trimestre de nascimento, das diferentes ligas 

observadas 

LIGA 
TRIMESTRE 

1º 2º 3º 4º TOTAL 
Sagres Liga (Portugal) 13 16 11 10 50 
Premiership (Inglaterra) 12 14 9 14 49 

Ligue 1 (França) 16 11 14 12 53 
Liga Calcio (Itália) 14 14 16 9 53 

Bundesliga (Alemanha) 10 14 18 9 51 
Liga BBVA (Espanha) 20 12 11 12 55 

TOTAL 85 81 79 66 311 
PERCENTAGEM 27.3 % 26 % 25.4 % 21.2 % 100% 

 

 
 2.2.2 Procedimentos 
 

 Os procedimentos de análise utilizados foram os referidos por Barnsley 

et al. (1992) e consistiram no seguinte: após as datas de nascimento de todos 

os jogadores estarem agrupados por trimestres foi realizado o teste do Qui-

Quadrado à distribuição das mesmas. Foi analisada também a altura, peso e 

idade decimal por trimestre através do teste estatístico ANOVA para medidas 

independentes. O nível de significância estatística foi mantido em 5%. 

 Todo o tratamento estatístico foi realizado através do SPSS for 

Windows, versão 17. 
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2.3 Resultados 
 

 Como podemos observar no Quadro 3, para a população total do estudo 

(n=311), não existem diferenças estatisticamente significativas (p>0.05) na 

distribuição das datas de nascimento ao longo dos trimestres do ano. 
 

 Figura 1 – Distribuição da amostra por trimestre de nascimento 

 
 

 
 

Quadro 3 – Valores Qui-Quadrado 

Trimestre 

Qui-Quadrado 2.608 

Gl 3 

p 0.456 

  
 No Quadro 4 podemos observar os resultados da análise da Estatura, 

Peso e Idade Decimal por trimestre. Podemos observar através da análise 

deste quadro que não existem diferenças estatisticamente significativas na 

estatura (p>0.05) e no peso (p>0.05) na distribuição por trimestre.  

 Na análise da Idade decimal por trimestre, verificamos que existe uma 

diferença entre grupos (p<0.05), mas quando realizamos a análise caso a caso, 

através do Post Hoc Test de Bonferroni, o valor de prova perde-se (p>0.05). 

 
Quadro 4 – Análise de variância relativamente a estatura, peso e idade decimal.  

 F p 

Estatura 0.936 0.424 

Peso 0.501 0.682 

Idade decimal 3.214 0.023 

 

Frequência Esperada 
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2.4 Discussão 
 
 Os resultados apresentados revelaram que a amostra deste estudo, 

contendo 311 GR de 6 ligas de futebol de diferentes países, não é influenciada 

pelo efeito da idade relativa, uma vez que a distribuição anual das datas de 

nascimento ao longo do ano de selecção tende a seguir uma distribuição 

uniforme (p>0.05), (Quadro 3). 

  Apesar de existirem diversos estudos acerca do efeito da idade relativa 

em diferentes escalões, pouco se investigou acerca deste efeito nas diferentes 

posições do Futebol. Do nosso conhecimento, apenas Richardson e Stratton 

(1999), num estudo realizado em jogadores seniores da selecção nacional 

inglesa, identificaram diferenças estatisticamente significativas na distribuição 

das datas de nascimento das posições de Guarda-Redes, Defesas e 

Avançados. 

 São vários os estudos realizados acerca deste tema, onde se demonstra 

a presença do efeito da idade relativa no Futebol (Helsen et al., 2000; Helsen et 

al., 2005; Vaeyens et al., 2005;). Assim, o objectivo deste estudo era verificar o 

efeito da idade relativa no que respeita ao processo de selecção na posição 

específica de GR. 

 Ao contrário do estudo realizado por Helsen et al. (1998), onde foi 

observado o efeito da idade relativa em futebolistas belgas, tendo-se verificado 

que as diferenças na distribuição anual das datas de nascimento se 

manifestam desde os escalões etários mais baixos (6-8 anos) até às categorias 

seniores, o mesmo efeito não se verifica na nossa amostra. Apesar de mais de 

50% dos jogadores da amostra terem nascido nos dois primeiros trimetres do 

ano, essas diferenças não são significativas. 

 No mesmo estudo realizado por Helsen et al. (1998) demonstrou que os 

jogadores que oferem da vantagem do efeito da idade relativa, possuem 

vantagem sobre os jogadores mais novos, nomeadamente ao nível físico.  

 Quando analizamos a distribuição por trimestre da Estatura dos vários 

GR da amostra, verificamos que não existem diferenças significativas. O 

mesmo se verifica aquando da mesma análise para o Peso, não existindo 

assim diferenças estatisticamente significativas na distribuíção anual por 

trimestre das datas de nascimento nos parâmetros antropométricos estudados. 
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 O mesmo tipo de análise foi realizado para a Idade Decimal (Quadro 4), 

sendo que aqui verificaram-se diferenças estatisticamente significativas. No 

entanto, quando realizamos a análise caso a caso, o valor de prova perde-se. 

 Um estudo realizado por Folgado, Caixinha, Sampaio e Maçãs (2005), 

em que foi analisado o efeito da idade cronológica na distribuição dos 

futebolistas por escalões de formação e pelas diferentes posições específicas, 

verificou que o efeito da idade relativa está presente nos escalões de Escolas, 

Iniciados e Juvenis, não se verificando este efeito nos escalões mais velhos de 

Juniores e Seniores. Apesar de haver uma predominância de jogadores 

nascidos nos dois primeiros trimestres do ano de selecção, essas diferenças 

não são estatisticamente significativas, indo de encontro aos resultados por nós 

obtidos (Quadro 3). 

 Apesar de inúmeros estudos verificarem este efeito da idade relativa nas 

suas amostras, o mesmo não acontece na amostra por nós recolhida. Uma das 

razões apontada poderá resultar do retorno ou identificação tardia de alguns 

jogadores, nascidos no final do ano de selecção, que sofreram do efeito de 

idade relativa, e abandonaram a prática, ou não foram identificados como 

jogadores talentosos, o que carece de confirmação ao nível da actividade dos 

indivíduos da amostra. Assim, o efeito da idade relativa poderá ser explicado 

por: (1) os programas actuais de selecção e identificação de talentos estarem 

drasticamente influenciados pelos atributos físicos em detrimento das suas 

capacidades tático-técnicas; (2) o facto dos escalões de formação serem 

agrupados em grupos de 24 meses; (3) a idade baixa em que a competição no 

Futebol se inicia em comparação com outras modalidades desportivas.  
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2.5 Conclusões 

 
 Na amostra recolhida não se verifca o efeito da idade relativa na 

distribuição anual por trimestre das datas de nascimentos na posição 

específica de GR, nas principais Ligas Europeias de Futebol. 

 Os resultados da nossa amostra não vão de encontro aos resultados 

encontrados na bibliografia, onde o efeito da idade relativa se revela em quase 

todos os estudos consultados acerca do tema. 

 Não foram encontradas diferenças significativas na distribuição por 

trimestre da Estatura e do Peso. 

 Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas na análise 

da distribuição por trimestre da Idade Decimal. No entanto, quando realizamos 

a análise caso a caso, o valor de prova perde-se. 

 Como sujestão para trabalhos futuros, sugerimos realizar um estudo que 

verifique o efeito da idade relativa para todas as posições em campo das 

diferentes ligas europeias de futebol. 
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Capítulo 3. 
__________________________________________________________________ 
 
O Efeito da Idade Relativa na selecção de GR de Futebol, em vários escalões 

de formação. 

 

3.1 Introdução 

 

 Ao longo de toda a literatura analizada ao longo deste trabalho, 

verificámos que a identificação e promoção de jovens talentosos têm sido alvo 

de grande atenção no Futebol (Reilly et al., 2000). Um processo de 

identificação de jovens jogadores com potencial que possua alguma validade 

permite aos clubes uma gestão de recursos mais eficaz, já que, para se manter 

a qualidade do processo, são investidos valores significativos na identificação e 

formação de jovens jogadores (Williams e Reilly, 2000). 

 Esta identificação de jovens com potencial em idades baixas proporciona 

que estes recebam um tipo de treino mais especializado, factor que poderá 

acelerar o seu processo de aprendizagem. No entanto, são inúmeros os 

problemas que se colocam ao nível da detenção destes talentos, pela 

subjectividade dos métodos utilizados, assim como pela discordância em torno 

do termo talento. 

Enquanto alguns autores (Léger, 1986; Pérez, 1993; Howe, Davidson e 

Sloboda, 1998, cit. Costa, 2005) são adeptos de uma perspectiva genética, 

talento é então algo que se possui e que não se aprende, excluindo a 

importância da prática de todo o processo. Outros autores são adeptos de uma 

abordagem mais ecológica, advogando uma perspectiva mais epigenética e 

emergente do talento, onde para um índivíduo chegar a perito, terá que existir 

uma constante actualização do talento, ou seja, os genes combinam-se de 

acordo com o desenvolvimento do indíviduo e com as oportunidades do 

contexto (Araújo, 2004). 

De acordo com Helsen et al. (2000), muitos são os programas no 

desporto de elite que têm protocolos elaborados, projectados para descobrir 

precocemente o talento e seleccionar aqueles indivíduos portadores de 
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determinados atríbutos físicos e de personalidade, que sentem serem os mais 

desejáveis para um determinado desporto. 

Nas crianças e jovens, a idade cronológica está relacionada com o 

desenvolvimento físico e mental (Barnsley et al., 1992) existindo assim uma 

tendência em diversas áreas (e.g., o ensino) para agrupar os sujeitos por idade 

cronológica, na tentativa de promover tarefas e instrução adequadas ao seu 

nível de desenvolvimento. 

Também ao nível desportivo, a definição de escalões é feita por idade 

cronológica, existindo a preocupação de assegurar o treino adequado ao seu 

nível de desenvolvimento, competição justa e igual oportunidade de sucesso 

para todos os participantes (Helsen et al., 1998). 

Através desta forma de agrupar as crianças por idade, cria-se um ano de 

selecção onde se define datas de nascimento, mínimas e máximas, para cada 

escalão. O ano de selecção no Futebol está compreendido de 1 de Janeiro a 

31 de Dezembro. Por exemplo, uma criança nascida a 1 de Janeiro de 1996 é 

colocada na época 2008/09, no escalão de Infantis, enquanto que uma criança 

nascida a 31 de Dezembro de 1995, embora sendo apenas um dia mais velha, 

é colocada no escalão superior, ou seja no escalão de Iniciados (Folgado, 

Caixinha, Sampaio e Maçãs, 2005). 

A idade relativa refere-se à diferença de idades entre crianças no 

mesmo escalão etário (Barnsley et al., 1992). Este denominado efeito da idade 

relativa pode oferer outras vantagens aos jovens nascidos no ínicio do ano de 

selecção, comparando com os nascidos no final desse mesmo ano.  

Segundo Musch e Grondin (2001), a definição de um ano de selecção 

com base na idade cronológica, apesar de ter a intenção de promover instrução 

e treino adequado ao desenvolvimento da criança e criar igualdade de 

oportunidades no desporto, provoca que as crianças nascidas no início do ano 

de selecção tenham cerca de uma ano de vantagem em relação às crianças 

que nascem no final do ano selecção.  

Esta vantagem de idade relativa, de acordo com Musch (1998), faz com 

que as crianças mais velhas apresentem, em relação aos seus pares mais 

novos dentro do mesmo escalão, vantagens ao nível do desenvolvimento e 

maturação (são maiores, mais fortes e evidenciam melhor coordenação). 

Baxter-Jones (1995) refere que o estado maturacional avançado influencia 
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positivamente diversas componentes físicas tais como o desenvolvimento da 

potência aeróbia, da força muscular e da resistência muscular, existindo 

também uma influência na proficiência motora e na tomada de decisão. Ou 

seja, um grau maturacional mais avançado é um factor de influência na 

selecção de jovens futebolistas (Baxter-Jones, 1995; Hansen et al., 1999).  

O GR é o último obstáculo que separa o atacante adversário da glória de 

marcar um golo. Numa grande competição de futebol, essa função ganha uma 

maior importância onde uma falha poderá significar uma eliminação da equipa 

e uma defesa pode levar a equipa à vitória. Deste modo, cada vez mais a 

posição de GR se torna numa posição especializada dentro do contexto do 

futebol.  

É com grande facilidade que constatamos diferenças ao nível do aspecto 

somático, aptidão física geral e específica e das respectivas habilidades, entre 

jovens futebolistas, da mesma idade e sexo. Mas nem sempre é claro se esta 

diferenciação é devida ao treino, à variabilidade maturacional que caracteriza 

os jovens no período pubertário, ou ao processo de selecção de jovens 

utilizado no Futebol (Seabra, Maia e Garganta, 2001). 

Por outro lado, também as diferentes posições dos jogadores de 

Futebol, mostram diferenças ao nível antropométrico e morfológico. Assim, 

Franks et al. (1999) encontraram diferenças significativas de altura, massa 

corporal e percentagem de massa gorda, em função das diferentes posições 

específicas. Segundo este estudo, os Guarda-Redes são os mais altos e mais 

pesados, enquanto que os Médios são os mais leves e os que apresentam a 

menor percentagem de massa gorda. 

No entanto, a literatura referente à temática do treino e preparação do 

GR em Futebol é ainda muito escassa. 

Este estudo pretende assim verificar, o Efeito da Idade Relativa, no 

processo de selecção de jovens talentos na posição específica de Guarda-

Redes. 
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3.2 Metodologia 
 
 3.2.1 Amostra 
 
 A amostra foi constituída por 78 sujeitos do sexo masculino, de idade 

cronológica compreendida entre 9 e os 19 anos, com uma média de idade de 

11±0.7 para o escalão de Escolas, 12.5±0.5 para o escalão de Infantis, 

14.6±0.5 para o escalão de Iniciados, 16.6±0,5 para o escalão de Juvenis e de 

18,2±0.4 para o escalão de Juniores. Todos eram praticantes de Futebol 

federado, pertencendo a diferentes niveis competitivos (distrital e nacional), 

assim como a diferentes escalões de formação, tendo como posição específica 

dentro de campo a de Guarda-Redes. 

 No Quadro 5 apresentamos as médias da Estatura, Peso Idade Decimal, 

dos diferentes escalões representados na amostra. 

 
Quadro 5 – Estatística descrtiva de Estatura (m), Peso (Kg) e Idade decimal (anos) dos GR por Escalão 

 
 Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Es
co

la
s Estatura 1.29 1.59 1.42 0.08 

Peso 25.4 56 39.8 9.58 

Idade Decimal 8.7 11.2 10.3 0.73 

In
fa

nt
is

 Estatura 1.44 1.72 1.61 0.09 

Peso 35.6 88.8 56.2 15.94 

Idade Decimal 11.7 13.1 12.4 0.55 

In
ic

ia
do

s Estatura 1.59 1.84 1.71 0.06 

Peso 49.4 84 61.9 9.56 

Idade Decimal 13.7 15 14.5 0.46 

Ju
ve

ni
s Estatura 1.67 1.85 1.77 0.04 

Peso 61.4 86.1 75.6 7.68 

Idade Decimal 15.7 17.2 16.6 0.53 

Ju
ni

or
es

 Estatura 1.71 1.86 1.76 0.05 

Peso 60.7 92.5 74.94 9.03 

Idade Decimal 17.5 19 18.08 0.49 
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 Esta amostra teve por base os Guarda-Redes de diferentes escalões de 

16 clubes inscritos na Associação Futebol do Porto na época 2007\2008. 

 Os sujeitos foram agrupados em 4 grupos, referentes aos 4 trimestres 

que compreendem o ano conológico, sendo que o 1º trimestre compreende 

todos aqueles que nasceram entre Janeiro e Março, o 2º trimestre aqueles que 

nasceram entre Abril e Junho, o 3º trimestre aqueles que nasceram entre Julho 

e Setembro e o 4º trimestre aqueles que nasceram entre Outubro e Dezembro. 

Os sujeitos também foram agrupados da mesma forma para cada escalão. 

 Os dados foram fornecidos pelos clubes que aceitaram participar no 

estudo. O Peso e Altura foram avaliados nas instalações da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto, a meio da época 2007/08 (Janeiro – Março 

2009). 
 

Quadro 6 – Distribuição da população por trimestre de nascimento, dos diferentes escalões observados 

Escalão 
TRIMESTRE 

1º 2º 3º 4º TOTAL 
Escolas 4 6 6 1 17 
Infantis 3 2 6 0 11 

Iniciados 4 9 5 4 12 
Juvenis 5 3 1 2 11 
Juniores 5 4 6 2 17 
TOTAL 21 24 24 9 78 

PERCENTAGEM 26,9% 30,8% 30,8% 11,5% 100% 
 
 3.2.2 Procedimentos 
 

 Os procedimentos de análise utilizados foram os referidos por Barnsley 

et al. (1992) e consistiram no seguinte: após as datas de nascimento de todos 

os jogadores estarem agrupados por trimestres foi realizado o teste do Qui-

Quadrado à distribuição das mesmas. O nível de significância estatística foi 

mantido em 5%. Foi analisada também a altura, peso e idade decimal por 

trimestre através do teste estatístico ANOVA para medidas independentes, 

para cada escalão. 

 Todo o tratamento estatístico foi realizado através do SPSS for 

Windows, versão 17. 
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3.3 Resultados 
 
 Como podemos observar no Quadro 7, observaram-se diferenças 

estatisticamente significativas (p<0.05) na distribuição das datas de nascimento 

ao longo dos trimestres do ano. Podemos observar também no Figura 2 que a 

maioria dos sujeitos da amostra nasceu nos três primeiros trimestre do ano. 
 
 

 Figura 2 – Distribuição por trimeste da amostra 

 
 

 
Quadro 7 – Qui-Quadrado 

Trimestre 

Qui-Quadrado 7,846 

Gl 3 

p 0,049 

 
  

 No Quadro 8, podemos observar os resultados da análise da Estatura, 

Peso e Idade Decimal por trimestre para cada escalão, sendo que não existem 

diferenças estatisticamente significativas na estatura (p>0.05) nos escalões de 

Escolas, Infantis, Iniciados, e Juniores. Já no escalão de Juvenis, verificamos 

que existe uma diferença entre grupos (p<0.05), mas quando realizamos a 

análise caso a caso, através do teste Post Hoc de Bonferroni, o valor de prova 

perde-se, pois para a comparação entre todos os trimestres o valor de p é 

sempre maior que o valor de prova. 

 Na análise da variância do Peso por escalão, verificamos que não 

existem diferenças estatisticamente significativas (p>0.05) em nenhum dos 

escalões, o mesmo se verifica na análise da variância por trimestre da Idade 

Decimal (p>0.05).  

 
 

Frequência Esperada 
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Quadro 8 – Análise da variância relativamente à estatura, peso e idade decimal, por escalão 
  F p 

Es
co

la
s 

Estatura 0.387 0.765 

Peso 0.462 0.714 

Idade decimal 0.120 0.947 

In
fa

nt
is

 Estatura 0.803 0.485 

Peso 2.411 0.160 

Idade decimal 1.013 0.405 

In
ic

ia
do

s Estatura 1.053 0.394 

Peso 0.231 0.874 

Idade decimal 0.88 0.966 

Ju
ve

ni
s 

Estatura 6.385 0.021 

Peso 2.192 0.177 

Idade decimal 0.740 0.561 

Ju
ni

or
es

 Estatura 0.981 0.432 

Peso 1.272 0.328 

Idade decimal 1.013 0.419 
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3.4 Discussão 
 

 Os resultados apresentados revelaram que a amostra deste estudo, 

contendo 78 GR de várias equipas inscritas na AF Porto, é influenciada pelo 

efeito da idade relativa, uma vez que a distribuição anual das datas de 

nascimento ao longo do ano de selecção, não tende a seguir uma distribuição 

uniforme (p<0.05), (Quadro 7).  

 Estes resultados vão de encontro ao estudo realizado por Helsen et al. 

(1998), onde observaram o efeito da idade relativa em futebolistas belgas, 

tendo verificado que as diferenças na distribuição anual das datas de 

nascimento se manifestam desde os escalões etários mais baixos (6-8 anos) 

até às categorias seniores. 

 O agrupamento por idade cronológica nos escalões de formação tende a 

dar uma vantagem ao nível do desenvolvimento maturacional, para os jovens 

nascidos no início do ano de selecção em comparação com aqueles nascidos 

no final desse mesmo ano (Vaeyens et al., 2005).  

 No sistema educativo e na organização do desporto de formação, as 

crianças são divididas em categorias de acordo com a sua idade cronológica, 

de forma a proporcionar oportunidades iguais de participação e sucesso 

(Helsen et al., 2005), apesar de se ter demosntrado que esta forma de agrupar 

os jovens cria num forte efeito de idade relativa.  

 Temos que ter atenção que quando comparamos os dados do sistema 

educativo com os recolhidos nos vários desportos, devemos atentar que a 

frequência escolar é obrigatória, enquanto que a participação de uma criança 

em determinado desporto é voluntária. Por esta razão, a taxa de abandono 

escolar é mais baixa que a de abandono da prática desportiva, pois a 

permanência na escola oferece aos jovens nascidos tarde no ano de selecção 

tempo para recuperar a desvantagem inicial em comparação com os colegas 

que nasceram no ínicio do mesmo ano de selecção (May e Welch, 1986). 

 No desporto de formação, o mesmo não se verifica, muito por culpa dos 

programas de selecção de talentos. Segundo Malina (1999), este programas 

possuem várias limitações, pois são elitistas e com uma natureza de exclusão, 

procurando o sucesso a curto prazo em vez de se concentrarem no 

desenvolvimento físico, técnico, tático e social de cada jogador. 
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 O efeito da idade relativa implica que a maturação física determine que 

jogadores vão ter acesso a melhores processo de treino, tanto ao nível de 

equipamentos, como de treinadores, levando ainda a um aumento do tempo de 

prática da modalidade, essencial para atingir um alto nível de rendimento 

(Baker, 2003). 

 Quando analizamos a distribuição por trimestre da Estatura dos vários 

escalões da amostra, apenas verificamos diferenças significativas no escalão 

de Juvenis, mas quando realizamos a análise caso a caso, o valor de prova 

perde-se (Quadro 8).  

 Na análise da variância do Peso e da Idade Decimal (Quadro 8), não se 

verificam diferenças estatisticamente significativas na distribuíção anual por 

trimestre das datas de nascimento nos parametros antropométricos estudados. 

 Apesar de não existirem diferenças estatisticamente significativas nos 

parâmetros antropométricos, de acordo com Malina et al. (2004), os jovens que 

apresentam um maior nível de maturação dentro do mesmo escalão possuem 

maiores níveis de força, potência e velocidade, sendo estas diferenças 

maturacionais mais evidentes entre os 13 e os 16 anos.  

 Estes dados, juntamente com as diferenças de distribuição (Quadro 7), 

podem significar que o efeito de idade relativa encontrada nestes escalões se 

deve a uma selecção de jogadores com base em parâmetros físicos.  

 Mais uma vez surge a problemática dos métodos utilizados na detenção 

e selecção de talentos, bem como pela indefinição em torno do termo talento, 

sempre presente na bibliografia consultada.  

 Um estudo realizado por Hansen et al. (1999) revela que existem 

diferenças maturacionais entre jovens jogadores de elite e de não-elite (10 e 12 

anos). Segundo este estudo, os jogadores de elite encontravam-se num estado 

maturacional mais avançado do que os de não-elite, o que confirma que o 

estado maturacional mais avançado é um critério de selecção de jogadores. 

 Este efeito da idade relativa implica que seja a maturação física a 

determinar que jogadores poderão ter acesso aos melhores clubes, tendo por 

consequência acesso a melhores processos e condições de treino, assim como 

a um aumento do tempo de prática da modalidade, essencial para atingir um 

alto nível de rendimento (Baker, 2003).  
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 Posto desta forma, este sistema tende a tornar-se cíclico, promovendo 

sempre o desenvolvimento destes jogadores (Baker, 2001; Abbott e Collins, 

2004), podendo ainda ser considerado como um factor de impedimento ao 

desenvolvimento desportivo de todas as crianças, afectando assim de igual 

maneira, quer o alto rendimento quer a promoção de actividade física junto de 

camadas jovens da população (Musch e Grondin, 2001). 

 É devido a estas diferenças que alguns autores defendem novos 

métodos de definição de escalões, como por exemplo através da idade 

biológica (Musch e Grondin, 2001).  

 Indo de acordo com o pensamento expresso por Folgado, Caixinha, 

Sampaio e Maçãs (2005), pensamos que a melhor forma para atenuar este 

“efeito”, será a alerta a todos os intervinientes no processo de formação dos 

jovens (treinadores, pais, dirigentes, etc.), pois com uma informação mais 

detalhada sobre o efeito da idade relativa, torna-se mais fácil antever o 

problema e assim podemos criar as soluções mais adequadas para solucionar 

o mesmo. 

 A promoção de um sistema de identificação de jovens talentos que 

priviligie as capacidades táctico-técnicas dos jogadores, em detrimento das 

suas qualidades físicas, aliado a uma formação que aborde o ensino do jogo de 

uma maneira sistematizada e adequada para as idades mais novas.  

 Apesar de vários autores sugerirem uma mudança na forma de agrupar 

os jovens, um estudo realizado com jogadores belgas (Helsen et al., 2000), 

onde antes de 1997 o ano de selecção tinha início a 1 de Agosto, mostrou que 

uma maior percentagem de jogadores nascidos perto do início do ano de 

selecção eram escolhidos pelas melhores equipas, verificando-se aqui mais 

uma vez o efeito da idade relativa. Mas a partir de 1997, por sugestão da FIFA, 

o início do ano de selecção foi mudado para 1 de Janeiro, registou-se uma 

tendência pelas equipas de topo para escolher os jogadores nascidos no início 

desse ano de selecção. A mudança do início do ano de selecção apenas 

transferiu este efeito da idade relativa. 

 Outro dos temas constantes ao longo da investigação na diversa 

bibliografia consultada prende-se pela reformulação do conceito de talento e 

dos métodos utilizados para a detecção dos mesmos. De acordo com Abbott e 

Collins (2004), o conceito de talento necessita de reformulação, de modo a que 
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os processos de identificação e o desenvolvimento de jogadores talentosos 

sejam entendidos como dinâmicos e interrelacionados. Esta nova definição 

deverá ter em consideração a estreita interdependência que se estabelece 

entre o processo de preparação a longo prazo e os processos de crescimento, 

maturação e desenvolvimento (Malina et al., 2004). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

3.5 Conclusões 

 

 Na amostra recolhida verifica-se o efeito da idade relativa na distribuição 

anual por trimestre das datas de nascimentos na posição específica de GR, 

nos clubes inscritos na AF Porto presentes na amostra. 

 Na análise da variância da Estatura, foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas no escalão de Juvenis, no entanto quando 

realizamos a análise caso a caso, o valor de prova perde-se. Para todos os 

outros escalões não foram encontradas diferenças neste parâmetro 

antropométrico. 

 Na análise da variância do Peso e da Idade Decimal, não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas. 

  Como sugestão para trabalhos futuros, propomos um estudo que 

verifique a relação entre idade relativa e algumas variáveis de performance 

específicas do Futebol, tal como força, potência e velocidade. 
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Capítulo 4. 
__________________________________________________________________ 
  
Conclusões Gerais 
 
 Como foi nosso propósito evidenciar com o presente estudo face ao 

efeito da idade relativa, a sua compreensão e caracterização pode ser um bom 

ponto de partida para eleger algumas referências para o processo de selecção 

e deteção de talentos no Futebol. 

 O simples alerta a todos os intervenientes no processo de formação dos 

jovens (treinadores, pais, dirigentes, etc.), foi uma das principais razões para a 

realização deste trabalho, pois com uma informação mais detalhada sobre o 

efeito da idade relativa, torna-se mais fácil antever o problema e assim 

podemos criar as soluções mais adequadas para solucionar o mesmo. 

 Apesar de os dados recolhidos no estudo referido no Capítulo 2 não irem 

de encontro aos referidos na bibliografia, poderá ser discutível se os resultados 

obtidos não serão resultado do retorno ou identificação tardia de alguns 

jogadores, nascidos no final do ano de selecção, que sofreram do efeito de 

idade relativa, e abandonaram a prática, ou não foram identificados como 

jogadores talentosos, o que carece de confirmação ao nível da actividade dos 

indivíduos da amostra. 

 No Capítulo 3 os dados recolhidos já revelam o efeito da idade relativa 

nos escalões de formação, indo de encontro aos resultados apresentados na 

bibliografia consultada. 

 Pensamos que se torna urgente a promoção de um sistema de 

identificação de jovens talentos que priviligie as capacidades táctico-técnicas 

do jogadores, em detrimento das suas qualidades físicas, aliado a uma 

formação que aborde o ensino do jogo de uma maneira sistematizada e 

adequada para as idades mais novas.  
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