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RESUMO 

 

Introdução: O Futebol pertence a um grupo de modalidades desportivas com 

características específicas e comuns, habitualmente designadas por jogos 

desportivos coletivos (JDC). Sem diminuir a importância das restantes 

características, são as relações de oposição entre os elementos das duas 

equipas em confronto e de cooperação entre os elementos da mesma equipa, 

ocorridas num contexto aleatório, que traduzem a essência do jogo de Futebol 

(Garganta, 2001). 

Propósitos: O propósito deste estudo é compreender o processo de 

identificação e seleção de jovens futebolistas, verificando qual a influência dos 

anos de prática de futebol, fatores morfológicos, da aptidão física e das 

habilidades técnicas, que definirão possivelmente os futebolistas capazes de 

resolverem os problemas que o jogo de futebol, ao mais alto nível lhes 

colocará. 

Participantes e Métodos: A amostra foi constituída por duzentos e cinquenta 

futebolistas com idade cronológica compreendida entre os 12 e os 16 anos. 

Estes futebolistas são praticantes de futebol federado em equipas de níveis 

competitivos diferenciados: 95 integrados em algumas das melhores equipas 

nacionais e 131 pertencentes a equipas empenhadas na subida aos 

Campeonatos Nacionais. Todos os futebolistas foram distribuídos por três 

escalões competitivos: sub-12 (n=75; elite/não-elite: 32/43; idade: 

12.4±0.4/12.2±0.7), sub-14 (n=77; elite/não-elite: 31/46; idade: 14.0±0.6/14.2±0.9) e 

sub-16 (n=98; elite/não-elite: 32/66; idade: 16.1±0.5/15.5±0.7). 

A altura foi medida com um estadiómetro fixo e o peso corporal com uma 

balança portátil. A avaliação da maturação sexual foi realizada através da auto-

avaliação das características sexuais secundárias utilizando para o efeito os 

estágios da pilosidade púbica seguindo os critérios descritos por Tanner 

(1962). A aptidão física foi avaliada através da bateria de testes propostos pela 

AAHPERD relacionada com a performance (Kirkendall et al., 1987). Para a 



 

 
 

avaliação das habilidades motoras específicas recorreu-se a alguns dos testes 

propostos pela Federação Portuguesa de Futebol (1986). 

Na categoria competitiva de sub-12, os resultados encontrados para os 

futebolistas de elite e não elite revelaram diferenças estatisticamente 

significativas para o peso, altura, maturação sexual, anos de prática desportiva, 

abdominais, no salto horizontal, na agilidade, na corrida de 50 jardas, na 

corrida de 12 minutos, controlo de bola com o pé, controlo da bola com a 

cabeça, drible/passe, passe e remate. 

Resultados: Na categoria competitiva de sub-14, os resultados obtidos para os 

futebolistas de elite e não elite demonstraram diferenças estatisticamente 

significativas no somatório das quatro pregas, prova de flexões de braços, nos 

abdominais, na agilidade, no salto horizontal, na corrida de 50 jardas, controlo 

da bola com o pé, controlo da bola com a cabeça e no drible/passe. 

Na categoria competitiva sub-16 os resultados encontrados para os futebolistas 

de elite e não elite revelaram diferenças estatisticamente significativas nos 

anos de prática, abdominais, na agilidade, flexão de braços, na corrida de 50 

jardas, na corrida de 12 minutos, no salto estático, no salto contramovimento, 

controlo da bola com o pé, controlo da bola com a cabeça, drible/passe  e 

remate. 

Conclusão: Os fatores relacionados com o treino, morfológicos, funcionais e 

técnicos distinguem claramente os futebolistas de elite dos de não elite. 

Palavras-chaves: Futebol Jovem, Seleção de Talentos, Maturação, Morfologia, 

Capacidades Funcionais e Habilidades Técnicas. 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: Football belongs to a group of sports with specific characteristics 

and common, commonly known as collective sports games (JDC). Without 

diminishing the importance of other characteristics, it is the relation of 

opposition between the elements of the two teams in confrontation and 

cooperation between the members of the same team, randomly occurring in a 

context, that reflect the essence of the game of Football (Garganta, 2001). 

Objective: The purpose of this study is to understand the process of 

identification and selection of young footballers, checking the influence of years 

of soccer practice, morphological factors, physical fitness and technical skills 

that possibly define footballers capable of solving the problems that football 

game, at the highest level, will put them. 

Methods: The sample consisted of two hundred and fifty footballers with 

chronological age between 12 and 16 years. These footballers are practitioners 

of organised football teams in different competitive levels: 95 integrated in some 

of the best national teams and 131 teams involved in belonging to the National 

Championships. All players were allocated to three competitive levels: sub-12 (n 

= 75; elite / non-elite: 32/43, age: 12.4 ± 0.4/12.2 ± 0.7), sub-14 (n = 77; elite / 

no -elite: 31/46, age: 14.0 ± 0.6/14.2 ± 0.9) and sub-16 (n = 98; elite / non-elite: 

32/66, age: 16.1 ± 0.5/15.5 ± 0.7). 

Height was measured with a fixed stadiometer and weight with a portable scale. 

The assessment of sexual maturation was performed through self-assessment 

of secondary sexual characteristics using the relevant stages of pubic hair 

following the criteria described by Tanner (1962). Physical fitness was assessed 

through the battery of tests proposed by AAHPERD related to performance 

(Kirkendall et al., 1987). For the evaluation of specific motor skills appealed to 

some of the tests proposed by the Portuguese Football Federation (1986). 

Results: In the competitive category of sub-12, the results for the soccer elite 

and non-elite statistically revealed significant differences for weight, height, 

sexual maturation, years of sports, abdominal, horizontal jump, agility, Race 50 



 

 
 

yards, in the race for 12 minutes, controlling the ball with his foot, control of the 

ball with his head, dribble / pass, pass and shot. 

In the competitive category of sub-14, the results for the soccer elite and non-

elite statistically demonstrated significant differences in the sum of the four 

folds, proof of push-ups, abs in, agility, jump horizontally, racing 50 yards, 

controlling the ball with his foot, ball control with the head and dribble / pass. 

In the competitive category under-16, the results for the soccer elite and non- 

elite statistically revealed significant differences in years of practice, abs, agility, 

arm flexion, in the run of 50 yards, in the race for 12 minutes, the static jump in 

countermovement jump, control of the ball with his foot, ball control with his 

head, dribble / pass and shot. 

Conclusion: Factors related training, morphological, functional and technical 

distinguish clearly the soccer elite of non elite. 

Keywords: Football Young, Talents selection, Maturation, Morphology, 

Functional Skills and Technical Skills. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lista de Abreviaturas 

 

IR - Idade Relativa 

EIR - Efeito da Idade Relativa 

JDC - Jogos Desportivos Coletivos 

cm - centímetros 

m - metros 

seg. - segundos 

dif. - diferença 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

 

 

 

 

Introdução Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

O Futebol pertence a um grupo de modalidades desportivas com 

características específicas e comuns, habitualmente designadas por jogos 

desportivos coletivos (JDC). Sem diminuir a importância das restantes 

características, são as relações de oposição entre os elementos das duas 

equipas em confronto e de cooperação entre os elementos da mesma equipa, 

ocorridas num contexto aleatório, que traduzem a essência do jogo de Futebol 

(Garganta, 2001). 

O Futebol como jogo desportivo coletivo que é possui características 

particulares que o distinguem dos demais desportos. Os seus mais importantes 

intervenientes são os jogadores que, através das suas interações (Frade, 1989; 

1990; Garganta, 2005; Campos, 2007; Greco, 2007), mais do que ações, 

concedem um significado particular a um jogo (de futebol), e personificam o 

resultado de um processo de aquisição e/ou formação de competências, que 

pode e deve ser conjugado com situações formais e informais (Fonseca, 2006), 

e específicas ou não do domínio (Koslowsky, 2008). 

Frequentemente é questionada com admiração a emergência do desempenho 

excecional de determinados atletas no desporto. O entendimento sobre esse 

desempenho excecional que não pode surgir do nada, nem do abstrato, tem 

originado uma curiosidade de investigadores e treinadores sobre qual seria o 

percurso necessário para se alcançar semelhante nível, e possivelmente, com 

isso, poder potenciar semelhantes proezas noutros indivíduos com maior 

regularidade (Silva, 2009). 

No desporto, e neste caso particular no Futebol, acredita-se no talento e no 

desempenho menos esforçado, tendo sido nele que surgiu a ideia de inato, 

cuja crença coloca treinadores, clubes, e empresários a pagar caro o seu 

recrutamento e fazem as pessoas venerarem pelo talento inato (Dweck, 2006). 



 

 
 

O talento sendo difícil de ser conceptualizado (Costa, 2005), é considerado um 

potencial misterioso (Bento, 2006; Colvin, 2008), por vezes inato (Klissouras et 

al., 2007), mas cada vez mais como adquirido através da aprendizagem e do 

treino (Garganta, 2006, 2009), e desempenho emergente (Araújo et al., 2003; 

Araújo, 2004). 

Verifica-se em vários estudos uma tendência para selecionar e identificar como 

talentosos os jogadores nascidos nos primeiros meses do ano de distribuição 

das idades pelos diversos escalões (Barnsley, et. al, 1992; Brewer, et. al, 1992; 

Mush & Grondin, 2001; Helsen, et. al, 1998b; Helsen, et. al, 2000; Simmons & 

Paul, 2001; Glamser & Vincent, 2004; Helsen, et. al, 2005; Vaeyens, et. 

al,2005; Folgado, et. al, 2006; Vincent & Glamser, 2006; Cobley, et. al, 2008; 

Pérez & Pain, 2008; Silva, 2009). Ao detetarmos esta tendência nas equipas 

jovens do Futebol português, podemos melhorar os processos de seleção e 

reduzir essa propensão que delimita o número de possíveis selecionados para 

desenvolverem o potencial talento, e em último caso diminui a qualidade global 

do futebol apresentado (Silva, 2009). 

Brito et al. (2004) reconhecem a importância dos fatores genéticos e do 

envolvimento no rendimento desportivo, mas também que a prática desportiva 

federada de crianças e jovens está fortemente orientada para o sucesso 

desportivo. A importância destes fatores é comprovada em diversos estudos 

realizados em futebolistas jovens (Cacciari et al., 1990; Pena Reyes et al., 

1994; Malina et al., 2000, 2007), Malina, 2003; Figueiredo et al., 2009). 

De acordo com Figueiredo et al. (2009), os estudos que relacionam a 

maturação, adiposidade, tamanho do corpo e habilidades do jovem futebolista 

são escassos. Para Gallahue e Ozmun (2005) o papel da maturação e da 

aprendizagem é importante na aquisição das habilidades motoras, sendo que a 

maturação refere-se a alterações qualitativas que permitem a progressão para 

níveis progressivamente mais elevados de funcionamento. O desenvolvimento 

é definido como uma alteração adaptativa em direção à habilidade, o que 

pressupõe um processo de ajustamento, compensação ou mudança, com a 

intenção de obter ou manter essa mesma habilidade, e mesmo, ampliá-la para 



 

 
 

funcionar em níveis mais elevados, como em contextos de alta competição 

Keogh & Sugden (1985). 

Silva (2009) constatou que para que haja uma obtenção imediata de resultados 

desportivos, leva os treinadores de jovens futebolistas a enveredar por uma 

preparação precocemente especializada, à imagem da dos adultos, culminando 

numa redução da diversidade de experiências e o aumento exagerado das 

cargas de treino. 

De acordo com Seabra et al. (2001), a performance motora das crianças e dos 

jovens está significativamente relacionada com o seu estatuto maturacional. 

Parece ser evidente que crianças e jovens com a mesma idade cronológica 

variam consideravelmente no seu estado de maturação biológica, exercendo 

esta alguma influência no processo de crescimento e no desempenho motor 

(Malina et al., 2004). Tais variações também parecem ter influência no que diz 

respeito às oportunidades de sucesso no futebol competitivo (Vaeyens et al., 

2005). Muitos jovens futebolistas são excluídos com o aumento da idade e da 

especialização desportiva, ou seja, quando as características físicas e técnicas 

específicas de uma modalidade desportiva são aperfeiçoadas e quando se 

atinge a fase final da maturação física (Chibane et al., 2009). Este fato muitas 

vezes verifica-se porque a tendência nos escalões mais baixos é selecionar 

futebolistas maturacionalmente avançados, mas que no futuro essa 

característica não será suficiente para eles terem uma competência elevado no 

jogo.  

De acordo com Chibane et al. (2009), o desenvolvimento morfológico avançado 

parece ser uma importante característica que os treinadores esperam encontrar 

nos jovens quando procuram por talentos, principalmente porque no futebol o 

desenvolvimento físico proporciona uma clara vantagem. 

Estudos anteriormente realizados igualmente exploraram as diferenças entre a 

idade cronológica e a idade biológica em jovens futebolistas tendo mostrado 

que os jovens que se encontram avançados maturacionalmente apresentam 

diversas vantagens físicas e técnicas relativamente aos atrasados 



 

 
 

maturacionalmente (Figueiredo et al., 2009; Seabra et al., 2001). As mesmas 

vantagens registam-se quando são comparados aos não praticantes ou aos 

praticantes de menor nível técnico ou competitivo (Malina et al., 2000, 2004b, 

2005a, 2007). 

Go Tani (2002) apresenta a habilidade motora como um elemento 

diferenciador. A ação no desporto é entendida como um comportamento tático 

(Greco, 2007), uma espécie de ação inteligente que necessita de ser 

desenvolvida ou aprendida. Nesse processo, são muitos os fatores, das áreas 

cognitiva, afetiva e psicomotora do comportamento humano que influenciam o 

desenvolvimento, bem como fatores próprios do indivíduo, do ambiente e da 

tarefa em si (Gallahue & Ozmun, 2005). 

 “A excelência desportiva requer, cada vez mais, uma perspetiva «inteira» dos 

processos de treino e competição e o entendimento mais ajustado parece ser o 

que amplia mais o raio de ação destes processos e não tanto o que os 

miniaturiza” (Garganta, 2004, p. 230). 

Desta forma, o caminho até à excelência desportiva decorre, portanto, de uma 

fusão complexa de habilidades, capacidades e competências, cuja feição 

emerge das capacidades do praticante e do modo como é realizada a 

aprendizagem e o treino (Ericsson, 2003). 

O presente trabalho tem como grande propósito compreender o processo de 

identificação, seleção e desenvolvimento do jovem futebolista. Para esse efeito 

procurar-se-á perceber a influência de fatores morfológicos, da aptidão física e 

das habilidades técnicas, que definirão possivelmente os futebolistas capazes 

de resolverem os problemas que o jogo de futebol, ao mais alto nível lhes 

colocará. Assim e de modo a distinguir dois níveis de qualidade de atletas, 

iremos averiguar as diferenças que estes fatores fazem no que diz respeito a 

se um atleta participa ou não num campeonato de elite. 

Algumas questões inquietam-nos, e pretendemos tentar averiguar e concluir se 

na seleção e deteção de talentos o processo é o ideal no que diz respeito à 

idade relativa dos futebolistas, para que no futuro possam ajudar na 



 

 
 

operacionalização de um processo de ensino - aprendizagem específico do 

futebol, proporcionando as condições ideais para que o talento seja potenciado 

ao máximo. 

No que diz respeito à antropometria, vamos procurar analisar a influência que o 

peso, altura e gordura corporal tem na seleção de talentos no Futebol, e se 

esta difere dos atletas de elite para os atletas que não são considerados de 

elite. 

Como forma de orientação para este trabalho, achamos pertinente colocar as 

seguintes questões: - O desempenho que o futebol de alta competição exige 

será o que devemos procurar em crianças muito jovens e em fase de 

crescimento e/ou maturação? Que critério para selecionar os que 

possivelmente no futuro terão melhores capacidades/competências para 

resolver os problemas que o jogo de futebol, de alto nível, coloca? E acima de 

tudo quais os fatores que podem influenciar a seleção de talentos? 

Para tentar esclarecer estas dúvidas, organizamos o estudo em quatro 

capítulos: 

I – O primeiro capítulo é referente à introdução e apresenta a pertinência do 

estudo e as questões fundamentais acerca dos objetivos da pesquisa. 

II – O segundo capítulo é reservado à revisão da literatura, onde é apresentada 

uma abordagem teórica sobre: a especificidade do talento para jogar futebol; o 

efeito da idade relativa na deteção e seleção de jovens futebolistas e a 

influência desta na maturação, capacidades físicas e técnicas. 

III – O terceiro capítulo apresenta o artigo original. 

IV – Conclusões Gerais do trabalho. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Conceito de Talento 

Atualmente é enorme a quantidade de crianças e jovens que ambicionam um 

dia chegar a profissionais de futebol, implicando que por parte dos clubes haja 

uma preocupação por detetar e selecionar crianças e jovens com 

características que o possam tornar um profissional dentro da modalidade. Esta 

seleção de atletas deverá procurar identificar aqueles que revelam potencial 

para integrar as suas equipas, e, constituir-se naturalmente como a escolha 

mais acertada possível. 

As mudanças no futebol implicaram a necessidade de novas pedagogias na 

formação de atletas e no condicionamento tático (Rodrigues, 2001). Tais 

pedagogias proporcionariam, além do ensino e manutenção da preparação 

técnica, física e moral dos jogadores, ciclos mais abstractos e sistematizados 

de assimilação da técnica, bem como de mecanismos capazes de incrementar 

a capacidade de aprendizagem do atleta (Rodrigues, 2004). 

Neste contexto, “…a manifestação qualitativa do talento no futebol é um 

processo complexo, uma vez que, enquanto modalidade coletiva resulta da 

relação com os outros, sendo esta mediada por uma interação, cujo referencial 

de ação é um objeto externo, e à-priori estranho, a bola, cujo contato se 

estabelece predominantemente com partes do corpo, cuja motricidade e 

sensibilidade mais refinadas foram, evolutivamente e culturalmente 

condicionadas” (Maciel, 2008, pp. 285-286). 

Desta forma, atualmente existe uma preocupação em descobrir indivíduos 

potencialmente talentosos (Bento, 2006), sendo que, tendo em conta o alto 

rendimento, também é imprescindível começar muito cedo (Costa, 2005; 

Garganta, 2007; Frade, 2008; Maciel, 2008), mas nem sempre ou 

necessariamente de maneira formal, ou numa escola de futebol ou clube 

desportivo (Fonseca, 2006; Paes, 2006). 



 

 
 

A questão da deteção, seleção e promoção de talentos no desporto, de uma 

forma geral, tanto no aspecto conceitual teórico quanto no metodológico, é uma 

temática atual e amplamente discutida no mundo inteiro. Especificamente no 

caso do futebol, é um tema que tem gerado diversas discussões tanto a nível 

académico como a nível dos Clubes. Desta forma, Maia (1993), define “deteção 

de talentos”, como a possibilidade de efetuar um prognóstico a longo prazo de 

alguém que revela atributos e capacidades necessárias para fazer parte 

integrante de uma população de atletas de excelência desportiva. Para efetuar 

esta previsão é necessário a presença obrigatória de um instrumento que 

identifique com rigor e precisão a presença de um “talento”, embora Seabra et 

al. (2001) afirma que tal instrumento não existe, o que coloca sérios entraves 

não só à identificação do talento como ao próprio prognóstico. Os mesmos 

autores consideram a “seleção de talentos” a operação a partir da qual se 

efetua um prognóstico a curto prazo para o indivíduo situado num grupo de 

atletas. Este prognóstico baseia-se no postulado de que o indivíduo em causa 

possui atributos, nível de aprendizagem, capacidade de treino e maturidade 

biológica necessários para evidenciar uma performance superior relativamente 

aos membros do seu grupo. 

A palavra talento remonta à Antiguidade e possui uma história expressiva, 

sendo possível perceber isso no decorrer dos conceitos e ideias que têm vindo 

a ser apresentados e discutidos ao longo dos anos.  

Segundo Chitero (2005), para os antigos hebreus, gregos e romanos, o talento 

significava uma unidade de peso. Por meio de troca de metais preciosos por 

esse peso, o talento tornou-se uma unidade monetária. Assim, pode-se 

correlacionar o facto de que, o que hoje significa fonte-chave de criação de 

valor era dinheiro há milhares de anos.   

Apesar dessa evolução, o talento continua a ser a “moeda forte”, uma vez que 

actualmente, com o poder das tendências (globalização, tecnologia, 

informação, conhecimento, competitividade), as empresas/clubes, que 

multiplicam seus talentos humanos são bem sucedidas; as demais devem 

esforçar-se para buscá-los, caso pretendam permanecer no topo.  



 

 
 

A literatura consultada apresenta um uso relativamente recente da terminologia 

“talento”, para nomear pessoas que se destacam em algum campo artístico ou 

do saber. De acordo com Cunha (1982), recorrendo à etimologia do termo, “a 

sua origem é latina: vem de talentum, derivada do grego tálanto”. 

Para Garganta (2009) o talento está em constante desenvolvimento, e daí 

podemos apurar a necessidade e a existência de um processo com condições 

essenciais onde possa emergir. O jogador talentoso, segundo Jiménez 

Sánchez (2007) será o resultado de um conjunto complexo e dinâmico de 

experiências, prática deliberada, «coaching» (orientação), eficácia, êxito e 

desejo de excelência. 

Segundo Oliveira (2005), talentos não são génios nem possuidores de dons 

especiais. São apenas pessoas comuns, dotadas das mesmas ferramentas 

mentais da maioria da humanidade, porém com algo mais, que é quase 

intocável. Comuns no sentido humano, biológico, mas especiais no sentido 

particular. Especiais não porque são diferentes, mas porque são dotadas de 

algo que todos podem ter: a percepção do que realmente deve ser feito e o 

senso de responsabilidade que obriga à realização de uma obra cada vez 

melhor.  

No ponto de vista de Micheletti (2006), um talento muitas vezes pode ser 

entendido como aquele profissional (pessoa) que agrega várias competências 

técnicas e intelectuais; demonstra interesse pelo seu trabalho e pela empresa, 

tem ampla cultura geral, tem uma capacidade de adaptação rápida e flexível, 

sabe lidar com pessoas, possui carisma e é uma pessoa de impacto. 

Hebbelinck (1989) define “talento” como sendo aquele indivíduo que 

identificado por especialistas qualificados, é capaz de performances elevadas 

em virtude das suas capacidades excecionais. Seabra et al., (2001) acrescenta 

a esta expressão que o problema aqui é saber quem são estes especialistas, 

quais as suas competências e qual é a estrutura conceptual e analítica de base 

para a tomada das suas decisões. Hebbelinck (1989), reafirma que “talentos” 

são as crianças e jovens entre os 8 e os 18 anos de idade, que são 

reconhecidos nas suas escolas como portadores de capacidades intelectuais 



 

 
 

superiores em diferentes domínios ou que evidenciem desenvolvimento 

superior e de estabilidade elevada em níveis diferenciados de performance. 

Howe et al. (1998) concluíram que as diferenças entre as experiências prévias, 

as preferências, oportunidades, hábitos, treino e prática são os reais factores 

que levam ao alto nível de desempenho. Identificaram cinco características do 

talento: (1) é originado em estruturas geneticamente transmitidas, sendo 

parcialmente inato; (2) os seus efeitos podem não ser evidentes em idade 

jovens, porém haverá algumas indicações que permitam aos especialistas 

detectar este talento antes que algum padrão excepcional de desempenho 

tenha sido demonstrado; (3) estas indicações precoces do talento dão base 

para a predição dos que irão progredir no desporto e que terão uma 

predisposição para o sucesso desportivo; (4) apenas uma minoria possui esse 

talento, pois caso contrário não haveria maneira para predizer ou explicar 

qualquer tipo de sucesso, pois todos seriam do mesmo nível; e (5) os talentos 

são específicos de uma determinada área. 

O talento não é tudo (Garganta, 2004), ou ainda, ter talento não é a única coisa 

a ter em conta (Gladwell, 2008), quando investigamos na prática o processo de 

formação de jovens talentos, ou se considerarmos o talento como elemento 

primordial para se poder chegar ao mais alto nível, e sobretudo personificado 

numa capacidade para desempenhar ações inteligentes, cujo jogo de futebol 

de alto nível pede, pela sua complexidade (Frade, 1985; Garganta & Pinto, 

1995) e reclamada exigência no desempenho. O talento surge com o processo 

e no processo, e os que têm as melhores condições é que conseguem obter as 

melhores oportunidades, para o desenvolver (Silva, 2009). 

Helsen et al. (2000) e Bailey e Martin (1988) por outro lado, estabelecem que 

em muitas circunstâncias, o talento é seleccionado com base na estatura e no 

desenvolvimento físico, e não nas habilidades técnicas, tácticas e psicológicas, 

fazendo com que os que possuem um desenvolvimento mais tardio sejam 

preteridos por aqueles que não têm muito talento. No entanto, inúmeros 

problemas se colocam ao nível da identificação de jovens futebolistas 



 

 
 

talentosos, tanto devido à subjetividade dos métodos usados, como à 

indefinição que existe em torno do conceito de “talento”.  

É importante mencionar que o talento é algo inato e adquirido, ou seja, é uma 

capacidade que todos os sujeitos evidenciam, mas essa capacidade depende 

de aperfeiçoamento, interesse na aprendizagem, relacionamento interpessoal, 

mudança de comportamento, hábitos e atualização, entre outros aspetos. 

Segundo Gramigna (2002), desenvolver o talento é algo que começa na 

família, se estende à escola e ao clube, exigindo alto grau de comprometimento 

dos indivíduos.  

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.  

 Para Abbott & Collins (2004), o conceito de talento precisa de ser reformulado 

para que os processos de identificação e desenvolvimento dos jogadores 

talentosos possam entender-se como dinâmicos e inter-relacionados e não 

subjugados a vantagens iniciais decorrentes das naturais diferenças inter-

individuais que ocorrem entre as crianças em fase de crescimento. Ou seja, é 

preciso ter em atenção que existe uma relação entre o processo de preparação 

a longo prazo e os processos de crescimento, maturação e desenvolvimento. 

A noção de talento que o associava a um conjunto de capacidades inerentes 

ao sujeito, determinando o seu rendimento, vai sendo substituída por outra, 

relacionada com as aquisições operadas através da prática sustentada e 

estruturada com o objetivo de promover a melhoria do desempenho desportivo 

(Garganta, 2009). 

Concluindo esta temática e segundo Seabra, et. al, (2001) parece mais sensato 

utilizar-se a expressão “jovem atleta de sucesso”, visto que esta traduz com 

maior clareza e precisão aquilo que os treinadores procuram. 
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2.2. Fatores responsáveis pela identificação, seleção e 

desenvolvimento do talento 

 

Segundo Janelle  & Hillman,  (2003) a performance  do atleta de elite  no  

desporto  pode  ser  definida  pela  consistência  superior  da performance  

atlética  durante  um  longo  período  de  tempo,  opinião  também partilhada  

por  Garganta  (2009)  que  refere  ser  plausível  entender  o  talento como  um  

atributo  relacionado  com  a  performance  consistente  e  acima  da norma.  

Para obter o estatuto de atleta de elite, os atletas devem manifestar excelência, 

em nada menos que 4 domínios: fisiológico, técnico, cognitivo 

(tático/estratégico; perceção/tomada de decisão) e emocional (Janelle & 

Hillman, 2003), revelando-se o talento como a materialização destes domínios, 

tornando-se desta forma algo de concreto. Na mesma linha de pensamento 

Maia (1993) refere que as aptidões as habilidades, as capacidades, e os traços 

antropométricos, entre outros, são indicadores de seleção intimamente 

associados à performance motora e estando ainda na base dos critérios de 

seleção de atletas. Estes indicadores de seleção referem-se, portanto, a algo 

observável e mensurável, permitindo distinguir com boa margem de acerto os 

talentos da população geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fatores responsáveis pela identificação, seleção e desenvolvimento de Talentos 



 

 
 

2.2.1. Biológicos/Demográficos (Idade Relativa) 

 Lapa (2009) refere que no futebol de formação, a determinação 

cronológica dos vários escalões de competição, em função do mês de 

nascimento, traduz-se numa vantagem para alguns jovens atletas.  

As diferentes definições de idade relativa convergem no mesmo sentido e 

desta forma Barnsley (1988) entende por idade relativa (IR), a diferença de 

idades entre crianças do mesmo escalão de formação. Para Helsen et al. 

(2000) suspeita-se que a maturação precoce ou a maturidade física são 

características importantes que podem influenciar a selecção de talentos. 

Porém, o processo de selecção para um determinado desporto parece ser um 

fator determinante, para além do treino e da variação no estatuto maturacional.  

Além dos métodos usados na definição de escalões desta modalidade 

desportiva (cada escalão é composto por dois anos de nascimento), outro 

problema que se coloca em relação à seleção e deteção de talentos prende-se 

com as idades em que se inicia a participação competitiva no futebol. Nas 

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

físico e mental existindo assim uma tendência, na generalidade de atividades e 

modalidades desportivas, para agrupar os sujeitos por idade cronológica, na 

tentativa de promover tarefas e instrução adequadas ao seu nível de 

desenvolvimento (Barnsley, et. al, 1992). No futebol, a definição de escalões 

competitivos é realizada por idade cronológica, existindo a preocupação em 

assegurar um treino adequado ao seu nível de desenvolvimento, uma 

competição justa e uma igualdade de oportunidades de sucesso para todos os 

participantes (Helsen et. al, 1998a).  

Ao agrupar os futebolistas por idade cronológica, cria-se um ano de seleção 

que define datas de nascimento mínimas e máximas para cada escalão 

competitivo. 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 1999 é colocada na época 2011/12, no escalão de Infantis, 

enquanto uma criança nascida a 31 de Dezembro de 1998, 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, et. al, 1992).  

Vários autores referem existir um efeito da idade relativa (EIR) na seleção e 

deteção de talentos (Barnsley, et. al, 1992; Brewer, et. al, 1992; Mush & 

Grondin, 2001; Helsen, et. al, 1998b; Helsen, et. al, 2000; Simmons & Paul, 

2001; Glamser & Vincent, 2004; Helsen, et. al, 2005; Vaeyens, et. al,2005; 

Folgado, et. al, 2006; Vincent & Glamser, 2006; Cobley, et. al, 2008; Pérez & 

Pain, 2008;Silva, 2009; Augste & Lames, 2011). Na maioria dos estudos foi 

possível verificar a predominância de atletas nascidos no 1ºtrimestre do ano, 

embora no escalão de sub.17 verificamos que em alguns estudos não se 

encontraram diferenças significativas. No escalão de sub.15 foi possível 

verificar que as datas de nascimento dos atletas por trimestre desce 

significativamente de trimestre para trimestre. Silva constatou que por exemplo 

nos sub.17 os clubes que só possuem uma equipa no escalão (sub.16 e 17 

juntos) faz com que se concentrem jogadores no mesmo escalão que podem 

diferenciar-se até vinte e quatro meses, em termos de idade, que nos 

pressupostos do EIR criaria condições de desigualdade, em benefício dos mais 

velhos, nascidos no início do ano, mas não é o caso. 

Gladwell (2008) chega mesmo à conclusão, numa revisão exaustiva sobre as 

causas do sucesso, que em primeiro lugar surge a oportunidade e depois a 

necessária energia e inteligência de a aproveitar, e neste sentido o efeito da 

idade relativa, nomeadamente com a sua influência na seleção de jovens para 

a prática de alto nível, surge como um elemento diferenciador que pode induzir 

em erro sobre quem realmente é capaz, em idades mais precoces, de poder 

demonstrar desempenho superior no futuro na resolução dos problemas 

colocados pelo jogo de futebol no alto rendimento. 

Na atualidade e considerando que se procura aperfeiçoar o recrutamento de 

futebolistas jovens, tem havido uma tendência para selecionar aqueles que 

nasceram no início do período de selecção (Augste & Lames, 2011). Diversas 

investigações têm sido efectuadas para identificar as variáveis independentes 

que influenciam o efeito da idade relativa. O papel desempenhado pelo nível de 



 

 
 

seleção (Mujika et al, 2009;. Sherar, et. al, 2007), a exigência física de cada 

modalidade (Baxter-Jones, 1995), o sexo do atleta (futebolistas do sexo 

masculino são mais suscetíveis ao efeito da idade relativa do que os do sexo 

feminino) (Vincent & Glamser, 2006) e o efeito diminui com o amadurecer dos 

atletas (Lames, , et. al, 2008) são algumas das variáveis consideradas. Na 

idade adulta, os resultados são mais variados, por exemplo, enquanto Cobley, 

et. al, (2008) relataram efeitos persistentes, Perez & Pain (2008) demonstram 

que esse mesmo efeito tende a desaparecer e Baumler (1998) afirma a 

tendência para inverter esse efeito em atletas mais velhos. 

Atualmente constata-se que o efeito da idade relativa é um dos indicadores 

preferencialmente usados na seleção dos futebolistas em idades cada vez mais 

baixas (Baxter-Jones, 1995; Diamond, 1983). No que diz respeito aos 

desportos fisicamente exigentes, a probabilidade de ser seleccionado por 

causa de um aumento da maturidade física, embora de uma forma não-linear, é 

cada vez maior (Augste & Lames, 2011). 

Diversos autores (Seabra, et. al, (2001), como Helsen et al. (1998) e 

Richardson e Stratton (1999)) referem que o efeito da idade relativa não se 

mostra como caso específico de determinada idade, apesar de poder ser mais 

evidente no decorrer do salto pubertário, surge desde muito cedo. Crianças e 

jovens futebolistas nascidos na parte inicial do ano de seleção, são mais 

suscetíveis de serem identificados como talentosos e de serem expostos a 

melhores níveis de treino. Eventualmente, esses jogadores têm mais 

probabilidades de serem transferidos para as equipas de topo, e envolverem-

se, mais tarde, profissionalmente. (Helsen et al., 1998).  

O hábito de selecionar futebolistas com nascimento no início de cada ano é 

incompatível com princípios modernos de busca de talentos e programas de 

desenvolvimento (Martin, et. al, 1999). Os treinadores devem identificar atletas 

jovens com o potencial para serem futuros futebolistas de elite quando 

atingirem a idade adulta. Não há justificativa para a selecção de acordo com o 

efeito da idade relativa (Augste & Lames, 2011). A razão para este 

comportamento de selecção pensa-se ser a preferência para o sucesso 



 

 
 

imediato e não sobre os objectivos de longo prazo de promoção talento. Os 

treinadores no desporto de jovens são julgados de acordo com seu sucesso 

actual, sendo por isso aconselhados a seleccionar primeiros jogadores com 

características que representem uma vantagem de desempenho (Augste & 

Lames, 2011).  

Silva (2009), refere que apesar de o desenvolvimento estar relacionado com a 

idade, ele não está dependente dela. Assim, segundo Gallahue & Ozmun 

(2006) a idade cronológica apenas fornece uma “estimativa aproximada do 

desenvolvimento motor do indivíduo, que pode ser mais precisamente 

determinado por outros meios”, tais como, e de acordo com os mesmos 

autores, as idades biológica, morfológica, dental, sexual, emocional, mental, do 

autoconceito e perceptiva. Os referidos autores salientam que, de todos os 

indicadores de mudança, a idade cronológica é o menos preciso, é um mau 

indicador, sobretudo nas idades compreendidas entre os 10 e os 16 anos de 

idade, pela grande variação que se dá no desenvolvimento físico, cognitivo e 

emocional dos jovens nesse período do desenvolvimento.  

Silva (2009) salienta ainda que os primeiros estudos, onde o efeito da idade 

relativa no desporto surge com claro destaque, foram realizados por Barnsley & 

Thompson (1988) em equipas profissionais da Liga de Hóquei Canadiana, 

juntamente com duas equipas de “Juniores A” do mesmo país. Mais tarde os 

mesmos investigadores realizaram o mesmo estudo a um elevado número de 

jogadores pertencentes à Associação de Hóquei de Edmonton em escalões de 

formação. Notou-se uma elevada relação entre o mês de nascimento e a 

proporção de jogadores participantes, e constatou-se, em ambos os casos, que 

existem quatro vezes mais jogadores nascidos no primeiro trimestre do ano de 

selecção do que nos restantes. 

O número de estudos que têm centrado o seu foco na idade relativa em 

crianças e jovens futebolistas tem aumentado significativamente (Musch & 

Grondin, 2001). Os primeiros trabalhos a relatar este efeito no futebol foram 

desenvolvidos por Barnsley et al. (1992). Nessas pesquisas procurou-se 

estudar as datas de nascimento de jogadores presentes no Campeonato do 



 

 
 

Mundo de 1990 e nos Torneios Mundiais de Sub-17 e Sub-20 de 1989, tendo 

sido evidente que os jogadores que participaram nesses campeonatos, 

apresentavam as suas datas de nascimento essencialmente no primeiro 

trimestre do ano. De acordo com estes autores (1992), foi possível identificar a 

existência de uma forte relação entre o mês de nascimento e o sucesso no 

Futebol internacional.  

Na Europa, Helsen, et. al, (2005) constataram que a distribuição das datas de 

nascimento de jovens futebolistas presentes em diferentes seleções nacionais 

(sub-15 a sub-18) de 10 países diferentes tem maior representação no início do 

ano de seleção. Musch & Grondin (2001) consideram que a determinação de 

escalões etários, apesar de ter como intenção a promoção da instrução e treino 

adequado ao desenvolvimento da criança e do jovem, e assim criar igualdade 

de oportunidades no desporto, origina que as crianças e os jovens nascidos no 

início do ano de selecção tenham cerca de um ano de vantagem relativamente 

aquelas que nascem no final do ano de selecção. Esta vantagem relativa, por 

parte dos atletas nascidos no início do ano, está naturalmente relacionada com 

um possível grau maturacional mais avançado (Silva, 2009), no que se refere a 

um maior desenvolvimento psicológico e morfológico, maior desenvolvimento 

da potência aeróbia, da força e resistência muscular, influenciando 

positivamente a resposta motora e a tomada de decisão.  

Folgado et al. (2006) estudaram a distribuição das datas de nascimento de 

jovens futebolistas Portugueses, em função do escalão competitivo e das 

diferentes posições específicas de cada jogador. No que concerne ao escalão, 

encontraram diferenças significativas na distribuição das datas de nascimento 

de jogadores por trimestre para os escalões de Infantis, Iniciados e Juvenis. 

Por estatuto posicional encontraram diferenças significativas na distribuição 

das datas de nascimento para as posições de Defesa e Médio.  

Num estudo realizado em Espanha na época desportiva 2005/06, analisaram a 

distribuição das datas de nascimento por trimestre das equipas da formação e 

profissional de Futebol do Atlético Clube de Bilbao, de jovens jogadores da 

Real Federação Espanhola de Futebol e de jovens jogadores de nível escolar. 



 

 
 

Diferenças significativas foram observadas em todos os grupos analisados, 

com uma clara sobre-representação de jogadores nascidos no primeiro e 

segundo trimestres do ano. A percentagem de jogadores nascidos no primeiro 

trimestre do ano é progressivamente maior com o nível de competição (Mujika 

et al., 2007).  

Jiménez & Pain (2008) analisaram as datas de nascimento de jogadores de 

Futebol da primeira e segunda Ligas Espanholas, dos jogadores de escalões 

de formação de 17 clubes da Liga Espanhola de Futebol Profissional 

distribuídos pelos escalões de Benjamin (9-10 anos), Alevin (11-12 anos), 

Infantil (13-14 anos), Cadete (15-16 anos) e Juvenil (17-20 anos), as Selecções 

Sub-17, Sub-21 e Sénior de Espanha. Confirmou-se a presença do EIR nas 

equipas jovens dos clubes e nas selecções Sub-17 e Sub-21, evidenciando-se 

uma sub-representação de jogadores nos últimos meses do ano. As equipas 

profissionais e a Selecção Sénior de Futebol evidenciam uma tendência 

idêntica neste comportamento, que se vai atenuando à medida que os 

jogadores ficam mais velhos.  

 Num estudo realizado por Silva em 2009, em que foram analisados 757 atletas 

e divididos em dois níveis de competição, verificou-se que os efeitos da idade 

relativa são mais visíveis e estatisticamente mais significativos em níveis 

superiores de competição e em idades entre os 13 e 17 anos e em níveis 

inferiores no escalão de sub 11. 

A investigação mais recente efetuada por Augste e Lames (2011), procurou 

compreender o efeito da idade relativa e o sucesso no campeonato nacional da 

Alemanha no escalão de sub-17. Os resultados mostraram que a mediana das 

datas de nascimento das 41 equipas analisadas foi de 21 de Abril, fato que 

significa que a idade relativa pode ter efeito na seleção de futebolistas. A 

magnitude do efeito da idade relativa mostrou a seguinte distribuição: quatro 

equipas (9,8%) exibiram um forte efeito da idade relativa com uma mediana de 

as datas de nascimento em fevereiro. O efeito maior da idade relativa foi 

observado por um clube que tinha metade dos seus jogadores nascidos antes 

de 20 de fevereiro. Apenas seis equipas (14,6%) não demonstraram o efeito da 



 

 
 

idade relativa. A equipa que revelou o menor efeito da idade relativa (30 de 

Julho) terminou em décimo terceiro lugar na sua liga de 14 clubes 

participantes. Seus futebolistas nasceram, em média, 160 dias mais tarde do 

que os da equipa com o efeito de maior idade relativa. 

 

2.2.2. Maturação Biológica 

A performance motora de crianças e jovens do sexo masculino pode ser 

influenciada pelo treino, contudo, também está significativamente relacionada 

com o seu estatuto maturacional (Seabra et al., (2001), uma vez que os 

rapazes mais avançados no processo de maturação demonstram, geralmente, 

melhores performances do que os mais atrasados (Malina, 1994) como 

consequência dos aumentos significativos no aumento das medidas somáticas 

e componentes da aptidão física, características naturais desse processo. 

Daqui resulta, como comprovado no estudo de Seabra et al. (2001), ao 

compararem os desempenhos entre os jovens futebolistas e não futebolistas, 

em medidas somáticas, parâmetros da aptidão física e habilidades motoras 

específicas, que os jovens futebolistas possam ser seleccionados por 

apresentarem um estatuto maturacional mais avançado e habilidades motoras 

específicas mais desenvolvidas, como consequência do tempo de prática.  

Isso quer dizer que o EIR implica primeiro, como confirma Baker e Côté (2003), 

que a maturação física determine quais os jogadores a terem acesso a 

melhores processos de treino (qualidade de prática); e segundo, com um 

aumento do tempo de prática e quantidade de prática), quais os que estão em 

condições de poderem desenvolver as competências necessárias para atingir 

um alto nível de rendimento. Vaeyens et al. (2005) comprovam esse facto em 

jogadores de futebol belgas nascidos no início do ano, quando verificam que 

eles realizam mais jogos e mais minutos de jogo. 

Como afirmam Helsen et al. (2000) e Gladwell (2008), um intervalo de doze 

meses na idade pode representar uma grande distância entre diversos estados 

na maturidade física, devido às diferenças individuais que caracterizam o 



 

 
 

desenvolvimento. Pensamos que na maioria dos clubes, a situação frequente 

de estabelecer períodos de dois anos de diferença entre jogadores a treinar e a 

jogarem ao mesmo nível, ou seja, nas mesmas condições, é exagerada, 

estabelecendo condições de desvantagem que hipotecam o necessário 

desenvolvimento dos mais novos, que nasceram mais perto do final do ano de 

seleção, levando-os a desistir (Barnsley et al., 1988; Gladwell, 2008), sobretudo 

em idades muito precoces até aos doze anos (Helsen et al., 1998) 

Para Gallahue e Ozmun (2005) o papel da maturação e da aprendizagem é 

importante na aquisição das habilidades motoras. Keogh & Sugden (1985), 

definem desenvolvimento como uma alteração adaptativa em direção à 

habilidade, o que pressupõe um processo de ajustamento, compensação ou 

mudança, com a intenção de obter ou manter essa mesma habilidade, e 

mesmo, ampliá-la para funcionar em níveis mais elevados, como em contextos 

de alta competição. 

O desenvolvimento motor é definido por Gallahue e Ozmun (2005, p. 3) como, 

“contínua alteração no comportamento motor ao longo do ciclo da vida, 

proporcionada pela interação entre as necessidades da tarefa, a biologia do 

indivíduo e as condições do ambiente”. Se a instrução pode explicar a 

aprendizagem, o mesmo não acontece com o desenvolvimento, pois ele tem 

um ritmo certo, ou seja, compadece-se por uma sequência lógica que não 

parece ser muito influenciada pela experiência/prática (Gallahue e Ozmun, 

2005). 

Apesar do desenvolvimento estar relacionado com a idade também não 

depende dela. Depois, o desenvolvimento motor é altamente específico, já que 

a habilidade superior em uma área motora não garante habilidade similar em 

outras (Gallahue & Ozmun, 2005, p. 5). Daí percebemos que, se queremos 

aprender a jogar futebol, temos que praticar futebol. 

É conhecida a predileção por jovens, cuja altura para a sua idade cronológica 

se encontra avançada. Como noutras modalidades, também no futebol de 

formação existe uma tendência para valorizar aqueles que no momento 



 

 
 

resolvem os problemas que o jogo lhes coloca apenas porque são altos, mais 

fortes rejeitando aqueles cujo desenvolvimento biológico é mais lento 

(Figueiredo, 2005) ainda que possuam reportórios motores mais extensos e 

bastante favoráveis ao desempenho de posições, cuja exigência principal não é 

satisfeita através de elevada estatura. Poderá até, se no treino lhe forem 

proporcionadas oportunidades de “competir” constituir-se numa vantagem, pois 

como afirma Figueiredo (2005) um jovem atrasado biologicamente o que vai 

fazer? Ele não pode desenvolver práticas de sucesso desportivo à custa do 

contato físico. Vai jogar sobretudo à custa de reportório técnico, de inteligência 

de jogo. Ganha requintes técnicos, de compreensão e de inteligência de jogo 

acima dos seus pares que estão mais avançados corporalmente, que não têm 

necessidade disso porque já têm práticas de sucesso, porque são maiores, 

mais fortes e mais rápidos Gallahue e Ozmun (2005). 

Assim, podemos concluir que um atleta menos desenvolvido biologicamente, 

quando atingir o mesmo nível corporal poderá dispor de competências técnicas 

superiores em comparação com o seu colega anteriormente considerado mais 

apto. 

As exigências do jogo de futebol modificam-se ao longo desse processo de 

formação e aquisição, de acordo com as experiências anteriores e diferentes 

fases de desenvolvimento motor, mas não somente, pelas quais todos temos 

que passar até chegarmos a adultos (Gallahue & Ozmun, 2005). Os 

significados e os resultados não são necessariamente os mesmos, em cada 

uma dessas fases e vão evoluindo à medida que os jogadores aumentam 

progressivamente as suas capacidades e competências (Silva, 2009). 

Helsen et al. (2005) referem que aqueles que estão menos desenvolvidos 

fisicamente, pela sua mais jovem idade ou por amadurecerem mais 

tardiamente, apesar de serem melhor dotados tecnicamente, não são os 

selecionados e os que têm acesso continuado ao treino de qualidade e à 

competição, fazendo com que uma quantidade significativa de talento possa 

ser desperdiçada. 



 

 
 

Dotes físicos não são dotes intelectuais: - o tamanho, o somatótipo corporal, a 

agilidade são atributos visíveis, mas a prática e o treino produzem resultados 

também visíveis (Dweck, 2006). 

O treino e a atividade física regular são fatores que influenciam diretamente o 

crescimento, a maturação e a aptidão física da criança e do jovem (Seabra 

et.al, 2001). No entanto, o estado maturacional dos adolescentes do sexo 

masculino está significativamente relacionada com o seu desempenho motor. 

Os rapazes maturacionalmente avançados evidenciam, geralmente, melhores 

performances do que os atrasados na maturação (Malina, 1994). 

Segundo Bailey & Mirwald (1988), a variabilidade do estatuto maturacional 

caracteriza os jovens que praticam desporto, sendo especialmente evidente no 

período pubertário. 

Figueiredo et al. (2009), realizou um estudo que tinha como objetivo estimar a 

influência dos anos de prática desportiva, tamanho corporal, gordura corporal, 

estatuto maturacional (esquelético e sexual) e habilidades específicas em 

jovens de dois escalões etários (11-12 e 13-14 anos). Verificou-se que existem 

diferenças significativas entre os dois escalões etários, essencialmente no que 

diz respeito às capacidades funcionais e habilidades. O escalão etário mais 

novo atravessa a transição do final da infância e entra na adolescência, 

enquanto o grupo mais velho abrange o intervalo de crescimento máximo em 

termos de altura. 

Assim, e segundo Malina (1988), pode 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. 

Contudo, Seabra et.al (2001) afirma que além do treino e variação no estatuto 

maturacional, outro fator parece perfilar-se determinante, isto é, o processo de 

seleção para um determinado desporto. Os jovens atletas onde se vislumbra 

algum sucesso na sua resposta ao treino e competição, são um grupo 



 

 
 

altamente selecionado, tomando por base geralmente as suas habilidades, e 

em alguns desportos, o tamanho dos sujeitos (Bailey & Mirwald,1988; Malina, 

1988)). 

 

2.2.3. Aptidão Física 

A performance motora é normalmente avaliada como o resultado de tarefas 

motoras realizadas sob condições padronizadas específicas que requerem 

velocidade, agilidade, equilíbrio, flexibilidade, força explosiva, resistência 

muscular localizada, potência e coordenação (Beunen & Malina,2008; Malina, 

2000). 

A aptidão física dos jovens futebolistas demonstra variabilidade dependendo do 

escalão etário (Alves et. al, 2009). O futebol é um desporto coletivo no qual o 

desempenho dos atletas é determinado por uma série de fatores, tais como 

físicos, técnicos, táticos e cognitivos (Alves et al. 2004). 

Segundo Weineck (2000) a aptidão física do futebolista representa um pré-

requisito para o desempenho técnico, tático e psíquico na competição e refere-

se ainda à interdependência entre esses fatores. De acordo com Correa (2002) 

a preparação física é considerada como um fator de grande importância pelos 

futebolistas profissionais. 

 Pavanelli (2004) afirma que através de pesquisas é possível promover um 

perfil antropométrico e fisiológico do futebolista atual. Esse perfil pode servir de 

referência para a adoção de metodologias que levem a otimização do 

desempenho dos futebolistas. 

Durante o período de formação do atleta, é importante traçar um referencial 

que oriente a preparação dos futebolistas jovens ao longo da sua formação, 

possibilitando um acréscimo de qualidade nesse período (Alves et. al, 2009). 

De acordo com Dias et al. (2007) a aplicação de testes motores e técnicas 

antropométricas podem contribuir na análise do crescimento e desenvolvimento 



 

 
 

de futebolistas comparando os resultados com os padrões populacionais já 

estabelecidos pela literatura. Sendo assim, o elemento essencial para a 

prescrição do treino de índole física futebol na adolescência é a realização de 

uma avaliação prévia e atualizada periodicamente, para identificar as 

características de crescimento, composição corporal e desempenho motor 

(Verardi et. al, 2010). 

O EIR faz a diferença em desportos onde o peso, a altura e a força podem 

constituir-se como vantajosos (Glamser & Vincent, 2004). A desvantagem 

inicial, nesses parâmetros, bem como da coordenação, persiste nos anos 

seguintes, estabelecendo padrões de sub-desempenho e desânimo 

generalizados nas crianças mais novas em cada ano de seleção (Gladwell, 

2008), que não resistem e abandonam a atividade. Assim, os treinadores 

partem de uma definição falsa sobre quem são os melhores jogadores e 

acabam por escolher os mais velhos de cada ano. A verdade é que se a idade 

avançada em relação à condição física traz vantagem no peso e altura, não 

refletem necessariamente uma maior habilidade (Helsen, et al., 2000). Além 

disso, uma maior força física no início do desenvolvimento da perícia pode ser 

parcialmente responsável pela falta de habilidade (David set al., 2000). 

 

2.2.4. Habilidades Técnicas 

O vocábulo técnico, comummente utilizado em distintas actividades humanas, 

é entendido como o conjunto de processos bem definidos e transmissíveis que 

se destinam à produção de certos resultados (Garganta, 2002). No Futebol, as 

técnicas constituem ações motoras especializadas que permitem resolver as 

tarefas do jogo (Garganta, 1997). 

No processo do treino dos jovens, o lado da inteligência e o da técnica devem 

ser privilegiados, como refere Mesquita (2007) a técnica e a tática devem estar 

situadas a um só tempo, ou seja, são duas faces da mesma moeda. 



 

 
 

A natureza aleatória e imprevisível do jogo exige a adoção de uma atitude 

tática constante. Tal exige, então, que os praticantes possuam uma adequada 

capacidade de decisão, que decorre duma ajustada leitura do jogo, para 

poderem materializar a ação através de recursos motores específicos, 

genericamente designados por técnica (Garganta, 2002).  

No Futebol, as técnicas constituem ações motoras especializadas que 

permitem resolver as tarefas do jogo (Garganta, 1997). 

Segundo Fonseca (2006), o ensino e treino da técnica assente numa prática 

descontextualizada, classificada de tecnificação, tem constituído um entrave à 

evolução dos praticantes, nomeadamente no que concerne à construção de um 

jogar inteligente. Esta tecnificação, não é mais do que uma repetição de 

exercícios que isolam a habilidade técnica até se conseguir uma mecanização, 

que apesar da eficiência não resulta em eficácia no âmbito do jogo (Fonseca, 

2006). 

Na mesma linha de pensamento Graça (1994) sustenta que a abordagem do 

jogo assente numa técnica parece ser um erro sistemático, uma vez que no 

jogo, as habilidades técnicas, quase sempre se realizam em situações de 

envolvimento imprevisível (sendo portanto habilidades abertas), dependendo a 

sua execução das configurações particulares de cada momento do jogo, que 

impõe o tempo e o espaço para a sua aplicação. Para este autor, os 

alunos/atletas deverão desde muito cedo ser confrontados com situações que 

solicitem dois tipos de problemas: os problemas da seleção da resposta 

adequada à situação (o quê, o quando e o porquê) e os problemas relativos à 

realização da resposta motora (o como). 

Reforçando esta ideia Garganta (1994) refere que o ensino e treino da técnica 

no futebol, não devem restringir-se aos aspetos biomecânicos, isto é, ao gesto, 

mas atender sobretudo às imposições da sua adequação às situações de jogo. 

Ainda segundo o mesmo autor, serão com certeza menos importantes as 

situações/exercícios através dos quais se preconiza a exercitação 

descontextualizada e analítica dos gestos técnicos (passe, remate, drible, etc.), 



 

 
 

dado que a execução assim realizada assume características diferentes 

daquela que ocorre no contexto do jogo. 

De acordo com Malina et al. (2005), um dos principais componentes envolvidos 

em atletas jovens num desporto específica é a habilidade técnica. Williams e 

Franks (1998), Williams e Reilly (2000) e Vaeyens et al. (2008) também se 

referem a este componente, enfatizando que, na maioria dos desportos, futebol 

incluído, a especialização ou excelência pode ser alcançada através de 

diferentes combinações de habilidades, sub-habilidades, atributos e 

capacidades. No caso particular do futebol, a avaliação das competências 

técnicas adquire particular relevância, considerando que o futebol é um 

desporto que exige habilidades refinadas de condução, controlo e passe ou 

remate (Vaeyens et al., 2006). 

Nos últimos anos, alguns investigadores concentraram a sua atenção em 

habilidades técnicas no futebol e uma variedade de testes técnicos foram 

executados para avaliar habilidades diferentes - dribles, passes e remates são 

os mais utilizados (Kirkendall et al 1987; Van Rossum et al., 1993; Rosch et al, 

2000; Seabra et al, 2001;  Malina et al, 2005;. Malina et al, 2005;. Vaeyens et 

al, 2006).  

Contudo, a performance técnica específica do futebol parece ser pouco 

influenciada pela maturação biológica. Os jovens jogadores que variavam no 

seu estatuto maturacional não revelaram variações significativas em tarefas de 

habilidade específica nos estudos de Figueiredo et al. (2009) e de Malina et al. 

(2005). Estes últimos autores encontraram maiores percentagens de variação 

aos 14 e 15 anos de idade.  

Segundo Seabra et al. (2001), o tempo de prática e experiência desportiva são 

fatores críticos na melhoria da performance das habilidades motoras 

específicas. Vanderford et al. (2004) referem que a melhoria da performance 

com o aumento da idade pode sugerir uma eventual influência da maturação 

biológica. No entanto, atribuem ao tempo dedicado ao treino dos fundamentos 

específicos da modalidade a melhoria da performance dos atletas com idade 



 

 
 

até 15 anos relativamente aos de 16 anos que dão prioridade ao treino de 

situações de jogo (Blasquez, 2010). 

Para Tamarit (2007), o treino deve promover uma adaptação da técnica às 

diferentes e possíveis situações, pelo que devemos privilegiar a incerteza, a 

aleatoriedade, e a variabilidade na aquisição das habilidades técnicas, assim 

como a liberdade de eleição de respostas aos aprendizes, em detrimento de 

treinos abstratos, fixados e dirigidos pelo treinador. O gesto técnico, por si só, 

pode não influenciar positivamente o resultado de determinada ação, mas 

quando «pensado» (Rose Júnior & Korsakas, 2006), e executado em contextos 

emergentes, e em inter (ação) (Garganta, 2005), pode revelar-se um 

importante meio para solucionar adequadamente os problemas que o jogo 

coloca. 

 

2.2.5. Morfologia 

Os fatores morfológicos podem ser um dos indicadores que os treinadores 

usam para identificar e selecionar jovens futebolistas. São diversos os estudos 

que evidenciam uma considerável variação nos aspetos morfológicos e nas 

capacidades funcionais associados à variação da idade biológica nas crianças 

e jovens praticantes de desporto (Baxter-Jones et al, 2005; Beunen & Malina, 

2007; Castagna et al., 2006; Cumming et al., 2006; Figueiredo et al., 2009; Gil 

et al., 2007; Gissis et al., 2004; Gualtieri et al., 2008; Katzmarzyk et al., 1997; 

Malina et al., 2000, 2004b, 2005a e 2007; Philippaerts et al., 2006; Seabra et 

al., 2001; Segers et al., 2008). Segundo Faulkner (1996), rapazes e raparigas 

avançados maturacionalmente são, em média, mais altos e mais pesados 

quando comparados aos pares de idade cronológica.  

Malina (2000a) acrescenta que as crianças avançadas maturacionalmente 

apresentam valores superiores de gordura corporal, de massa muscular óssea 

óssea e massa isenta de gordura, que se reflete num aumento da dimensão 

geral do corpo. Quando a mesma comparação é realizada na idade adulta, tais 

diferenças não são verificadas. Faulkner (1996) cita ainda que a maior variação 



 

 
 

entre os jovens, no que se refere ao estatuto maturacional, é verificada entre os 

11 e os 16 anos. 

Para Malina et al. (2004a) os incrementos em estatura dependem do aumento 

do tamanho do tronco e dos membros inferiores, porém estas estruturas 

crescem a ritmos variados. Os membros inferiores possuem PVC antes do 

desenvolvimento do tronco, o que é uma característica do início do salto 

pubertário. 

Jogadores altos tendem a ter uma vantagem em certas posições de jogo e, por 

conseguinte, são orientados para estas funções, nomeadamente no guarda-

redes, defesa central e avançado (Reilly et al., 2000). 

No que diz respeito à composição corporal, esta é importante na aptidão física 

do futebolista, já que uma percentagem de gordura corporal elevada representa 

um desgaste maior nas suas ações (Guerra e Barros, 2004). É preciso 

portanto, que se procure uma composição corporal adequada, a fim de 

contribuir para o bom desempenho do futebolista (Alves, 2009). 
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RESUMO 

Introdução: O Futebol pertence a um grupo de modalidades desportivas com 

características específicas e comuns, habitualmente designadas por jogos 

desportivos coletivos (JDC). Sem diminuir a importância das restantes 

características, são as relações de oposição entre os elementos das duas 

equipas em confronto e de cooperação entre os elementos da mesma equipa, 

ocorridas num contexto aleatório, que traduzem a essência do jogo de Futebol 

(Garganta, 2001). 

Propósitos: O propósito deste estudo é compreender o processo de 

identificação e seleção de jovens futebolistas, verificando qual a influência dos 

anos de prática de futebol, fatores morfológicos, da aptidão física e das 

habilidades técnicas, que definirão possivelmente os futebolistas capazes de 

resolverem os problemas que o jogo de futebol, ao mais alto nível lhes 

colocará. 

Participantes e Métodos: A amostra foi constituída por duzentos e cinquenta 

futebolistas com idade cronológica compreendida entre os 12 e os 16 anos. 

Estes futebolistas são praticantes de futebol federado em equipas de níveis 

competitivos diferenciados: 95 integrados em algumas das melhores equipas 

nacionais e 131 pertencentes a equipas empenhadas na subida aos 

Campeonatos Nacionais. Todos os futebolistas foram distribuídos por três 

escalões competitivos: sub-12 (n=75; elite/não-elite: 32/43; idade: 

12.4±0.4/12.2±0.7), sub-14 (n=77; elite/não-elite: 31/46; idade: 14.0±0.6/14.2±0.9) e 

sub-16 (n=98; elite/não-elite: 32/66; idade: 16.1±0.5/15.5±0.7). 

A altura foi medida com um estadiómetro fixo e o peso corporal com uma 

balança portátil. A avaliação da maturação sexual foi realizada através da auto-

avaliação das características sexuais secundárias utilizando para o efeito os 

estágios da pilosidade púbica seguindo os critérios descritos por Tanner 

(1962). A aptidão física foi avaliada através da bateria de testes propostos pela 

AAHPERD relacionada com a performance (Kirkendall et al., 1987). Para a 

avaliação das habilidades motoras específicas recorreu-se a alguns dos testes 

propostos pela Federação Portuguesa de Futebol (1986). 



 

 
 

Na categoria competitiva de sub-12, os resultados encontrados para os 

futebolistas de elite e não elite revelaram diferenças estatisticamente 

significativas para o peso, altura, maturação sexual, anos de prática desportiva, 

abdominais, no salto horizontal, na agilidade, na corrida de 50 jardas, na 

corrida de 12 minutos, controlo de bola com o pé, controlo da bola com a 

cabeça, drible/passe, passe e remate. 

Resultados: Na categoria competitiva de sub-14, os resultados obtidos para os 

futebolistas de elite e não elite demonstraram diferenças estatisticamente 

significativas no somatório das quatro pregas, prova de flexões de braços, nos 

abdominais, na agilidade, no salto horizontal, na corrida de 50 jardas, controlo 

da bola com o pé, controlo da bola com a cabeça e no drible/passe. 

Na categoria competitiva sub-16 os resultados encontrados para os futebolistas 

de elite e não elite revelaram diferenças estatisticamente significativas nos 

anos de prática, abdominais, na agilidade, flexão de braços, na corrida de 50 

jardas, na corrida de 12 minutos, no salto estático, no salto contramovimento, 

controlo da bola com o pé, controlo da bola com a cabeça, drible/passe  e 

remate. 

Conclusão: Os fatores relacionados com o treino, morfológicos, funcionais e 

técnicos distinguem claramente os futebolistas de elite dos de não elite. 

Palavras-chaves: Futebol Jovem, Seleção de Talentos, Maturação, Morfologia, 

Capacidades Funcionais e Habilidades Técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

Introduction: Football belongs to a group of sports with specific characteristics 

and common, commonly known as collective sports games (JDC). Without 

diminishing the importance of other characteristics, it is the relation of 

opposition between the elements of the two teams in confrontation and 

cooperation between the members of the same team, randomly occurring in a 

context, that reflect the essence of the game of Football (Garganta, 2001). 

Objective: The purpose of this study is to understand the process of 

identification and selection of young footballers, checking the influence of years 

of soccer practice, morphological factors, physical fitness and technical skills 

that possibly define footballers capable of solving the problems that football 

game, at the highest level, will put them. 

Methods: The sample consisted of two hundred and fifty footballers with 

chronological age between 12 and 16 years. These footballers are practitioners 

of organised football teams in different competitive levels: 95 integrated in some 

of the best national teams and 131 teams involved in belonging to the National 

Championships. All players were allocated to three competitive levels: sub-12 (n 

= 75; elite / non-elite: 32/43, age: 12.4 ± 0.4/12.2 ± 0.7), sub-14 (n = 77; elite / 

no -elite: 31/46, age: 14.0 ± 0.6/14.2 ± 0.9) and sub-16 (n = 98; elite / non-elite: 

32/66, age: 16.1 ± 0.5/15.5 ± 0.7). 

Height was measured with a fixed stadiometer and weight with a portable scale. 

The assessment of sexual maturation was performed through self-assessment 

of secondary sexual characteristics using the relevant stages of pubic hair 

following the criteria described by Tanner (1962). Physical fitness was assessed 

through the battery of tests proposed by AAHPERD related to performance 

(Kirkendall et al., 1987). For the evaluation of specific motor skills appealed to 

some of the tests proposed by the Portuguese Football Federation (1986). 

Results: In the competitive category of sub-12, the results for the soccer elite 

and non-elite statistically revealed significant differences for weight, height, 

sexual maturation, years of sports, abdominal, horizontal jump, agility, Race 50 



 

 
 

yards, in the race for 12 minutes, controlling the ball with his foot, control of the 

ball with his head, dribble / pass, pass and shot. 

In the competitive category of sub-14, the results for the soccer elite and non-

elite statistically demonstrated significant differences in the sum of the four 

folds, proof of push-ups, abs in, agility, jump horizontally, racing 50 yards, 

controlling the ball with his foot, ball control with the head and dribble / pass. 

In the competitive category under-16, the results for the soccer elite and non- 

elite statistically revealed significant differences in years of practice, abs, agility, 

arm flexion, in the run of 50 yards, in the race for 12 minutes, the static jump in 

countermovement jump, control of the ball with his foot, ball control with his 

head, dribble / pass and shot. 

Conclusion: Factors related training, morphological, functional and technical 

distinguish clearly the soccer elite of non elite. 

Keywords: Football Young, Talents selection, Maturation, Morphology, 

Functional Skills and Technical Skills. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INTRODUÇÃO 

O Futebol pertence a um grupo de modalidades desportivas com 

características específicas e comuns, habitualmente designadas por jogos 

desportivos coletivos (JDC). Sem diminuir a importância das restantes 

características, são as relações de oposição entre os elementos das duas 

equipas em confronto e de cooperação entre os elementos da mesma equipa, 

ocorridas num contexto aleatório, que traduzem a essência do jogo de Futebol 

(Garganta, 2001). 

Todas as equipas procuram naturalmente ter sempre os melhores futebolistas 

na sua equipa profissional, no entanto, devido aos constrangimentos 

económicos que a generalidade dos países atravessa é da maior importância 

identificar e selecionar o mais precocemente possível futebolistas com 

potencial para alcançar elevados níveis de rendimento desportivo (Seabra, et 

al., 2001). Com a nova legislação (1 de Julho de 2012) qualquer jovem 

futebolista pode transferir-se de clube no final de cada época desportiva, 

independentemente da sua idade cronológica. Este fato facilita aos futebolistas 

com maior potencial a transferência para um clube superior, aumentando assim 

a probabilidade de estar numa equipa de elite, participando então também num 

campeonato de elite. 

Desta forma, e como afirma Garganta (2009), o talento está em constante 

desenvolvimento, e daí podemos apurar a necessidade e a existência de um 

processo com condições essenciais onde possa emergir. Ou seja, os melhores 

futebolistas precisam de estar nos melhores clubes, porque supostamente são 

os que possuem todas as condições para que estes possam integrar no 

escalão sénior uma equipa profissional. 

De acordo com Figueiredo et al. (2009), os estudos que relacionam a 

maturação, adiposidade, tamanho do corpo e habilidades do jovem futebolista 

são escassos. Este autor no seu estudo (futebolistas sub.12 e sub.14) tinha 

como objetivo estimar a contribuição que os anos de experiência no futebol, a 

gordura corporal, o estado de maturação, as capacidades funcionais e as 

habilidades técnicas que podem ter na seleção de atletas e se tal fator pode 



 

 
 

contribuir para que um atleta esteja numa equipa de elite. Conclui-se então que 

o estado maturacional tem influência direta no desempenho dos futebolistas, 

bem como os anos de prática e as habilidades técnicas. 

Um estudo que comparou os atletas de elite com os de não elite e que vai de 

encontro ao nosso, foi realizado por Coelho et al. (2010) em que relacionava a 

morfologia, capacidades física e habilidades técnicas de atletas sub.14. 

Verificou-se que os atletas que participavam num campeonato de elite 

obtiveram melhores resultados e significativos, na maioria dos testes aplicados. 

Os atletas de elite demonstraram uma significativa diferença nos anos de 

prática, nos fatores morfológicos, na aptidão física e nas habilidades técnicas. 

Outro dos factores que é considerado na literatura e que pode impossibilitar 

momentaneamente que um futebolista seja capaz de treinar e competir numa 

equipa de elite é a maturação biológica (Seabra et al., 2004; Malina et al., 

2004; Figueiredo et al., 2009). De acordo com Seabra et al. (2001), a 

performance motora das crianças e dos jovens está significativamente 

relacionada com o seu estatuto maturacional. Desta forma, a tendência é que 

as equipas de nível de elite apresentem nas suas equipas jovens futebolistas 

maturacionalmente avançados. 

Fragoso et al. (2004) procurou averiguar o estatuto maturacional de futebolistas 

com idêntica idade cronológica, verificando que se encontram em estádios 

maturacionais distintos , podendo naturalmente influenciar de modo diversos o 

desempenho desportivo-motor. 

Desta forma, muitos jovens futebolistas que precocemente estavam mais 

avançados maturacionalmente, são excluídos com o aumento da idade e da 

especialização desportiva, ou seja, quando as características físicas e técnicas 

específicas de uma modalidade desportiva são aperfeiçoadas e quando se 

atinge a fase final da maturação física (Chibane et al., 2009). Este fato muitas 

vezes verifica-se porque a tendência nos escalões mais baixos é selecionar 

futebolistas maturacionalmente avançados, mas que no futuro essa 

característica não será suficiente para eles terem uma competência elevado no 

jogo (Silva, 2009). 



 

 
 

Face a este enquadramento e às lacunas identificadas justifica-se plenamente 

determinar o efeito que determinados indicadores morfológicos (altura, peso, 

adiposidade), funcionais (força muscular, velocidade, resistência) e técnicos 

(controlo da bola, passe, drible, remate) poderão ter na identificação e selecção 

de jovens futebolistas que competem em níveis distintos (elite e não elite). 

O presente trabalho tem como grande propósito compreender o processo de 

identificação e seleção de jovens futebolistas. Para esse efeito procurar-se-á 

perceber a influência dos anos de prática de futebol, fatores morfológicos, da 

aptidão física e das habilidades técnicas, que definirão possivelmente os 

futebolistas capazes de resolverem os problemas que o jogo de futebol, ao 

mais alto nível lhes colocará. Assim e de modo a distinguir dois níveis de 

competição, iremos averiguar as diferenças em três escalões etários (sub.12, 

sub.14 e sub.16), comparando sempre se os futebolistas participam ou não 

num campeonato de elite. 

 

 

PARTICIPANTES E MÉTODOS 

 

Participantes 

A amostra foi constituída por duzentos e cinquenta futebolistas com idade 

cronológica compreendida entre os 12 e os 16 anos. Estes futebolistas são 

praticantes de futebol federado em equipas de níveis competitivos 

diferenciados: 95 integrados em algumas das melhores equipas nacionais e 

131 pertencentes a equipas empenhadas na subida aos Campeonatos 

Nacionais. Todos os futebolistas foram distribuídos por três escalões 

competitivos: sub-12 (n=75; elite/não-elite: 32/43; idade: 12.4±0.4/12.2±0.7), sub-

14 (n=77; elite/não-elite: 31/46; idade: 14.0±0.6/14.2±0.9) e sub-16 (n=98; 

elite/não-elite: 32/66; idade: 16.1±0.5/15.5±0.7). O estudo foi conduzido de acordo 

com as normas éticas (Harris e Atkinson, 2009) e foi aprovado pelo Comité 

Científico da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e pelos 

responsáveis dos diferentes clubes amostrados. Todos os jogadores e 

respetivos encarregados de educação assinaram um consentimento informado. 



 

 
 

Protocolo 

O protocolo incluiu uma entrevista, uma avaliação antropométrica e um 

conjunto de provas de aptidão física e de habilidades motoras especificas no 

futebol. Os futebolistas foram entrevistados com o propósito de conhecer o 

número de anos de prática de futebol. Cada futebolista foi avaliado duas vezes 

num período de uma semana. A avaliação das variáveis antropométricas e das 

habilidades motoras específicas, velocidade e agilidade foram realizadas na 

primeira visita. As provas de força muscular e de aptidão cardiorrespiratória 

foram efetuadas na segunda visita. Com a exceção das variáveis 

antropométricas todos os restantes testes foram avaliados num espaço 

exterior. Antes da avaliação da aptidão física e das habilidades motoras 

específicas, os futebolistas realizaram um aquecimento de 12 minutos que 

consistia nuns exercícios de corrida contínua e flexibilidade, assim como a 

familiarização com as respetivas provas. Durante todos os testes os jogadores 

utilizavam equipamento de futebol. 

 

A altura foi medida com um estadiómetro fixo (Holtain Ltd., UK) (±0.1 cm), o 

peso corporal com uma balança portátil, marca SECA, com aproximação às 

500 gramas. Cada medição foi realizada duas vezes sendo a média retirada 

para análise. Os futebolistas foram avaliados descalços e com roupa leve.  

 

A avaliação da maturação sexual foi realizada através da auto-avaliação das 

características sexuais secundárias utilizando para o efeito os estágios da 

pilosidade púbica seguindo os critérios descritos por Tanner (1962). Este 

procedimento tem sido crescentemente utilizado pela comunidade científica de 

forma a evitar os constrangimentos impostos pela invasão de privacidade dos 

observados (Figueiredo et al., 2009; Seabra et al., 2001; Malina et al., 2005). 

 

A aptidão física foi avaliada através da bateria de testes propostos pela 

AAHPERD relacionada com a performance (Kirkendall et al., 1987). Esta 

bateria inclui as seguintes provas: flexões de braços; abdominais, agilidade, 

salto horizontal, velocidade em 50 jardas, corrida de 12 minutos. As provas de 



 

 
 

agilidade e de velocidade em 50 jardas foram avaliadas a partir do tempo em 

segundos obtidos através de um sistema de células fotoelétricas (Speed Trap II, 

Brower Timing Systems, USA). A avaliação da força explosiva e da potência foi 

realizada de acordo com o protocolo descrito por Bosco et al. incluindo o salto 

estático e o salto com contramovimento. Cada futebolista realizou duas 

avaliações em cada uma das provas tendo sido considerado o melhor 

resultado. 

 

Para a avaliação das habilidades motoras específicas recorreu-se a alguns dos testes 

propostos pela Federação Portuguesa de Futebol (1986). Nos testes de domínio e 

controlo da bola com o pé e com a cabeça coube ao jogador manter a bola no ar sem 

utilizar os braços ou as mãos, num espaço de 9x9 metros. O desempenho foi medido 

pelo número de toques na bola antes dela cair no chão. Cada jogador teve o direito a 

duas tentativas, sendo contabilizado para o estudo o melhor desempenho. No teste 

condução da bola o jogador foi instruído a conduzir a bola, em slalom por 9 cones, 

perfilados em linha reta, separados a uma distância de 2 metros, da linha inicial ao 

último cone e retornar.  A proposta foi completar o trajeto no menor tempo possível 

sem derrubar o cone. Caso o cone fosse derrubado, deveria o jogador parar e colocá-

lo de pé novamente. O tempo foi registado através do sistema de células fotoelétricas 

(Speed Trap II, Brower Timing Systems, USA). O melhor desempenho de duas 

tentativas foi considerado para o estudo. O teste de precisão de remate consistiu em o 

jogador realizar 3 remates a uma baliza de 2.44 m de altura por 7.32 m de largura a 

uma distância de 16.5 m. Através de 4 elásticos, estando 2 dispostas na vertical e 2 na 

horizontal, a baliza foi divida em 9 alvos que coube ao executante colocar a bola na 

zona mais pontuada da baliza. O quadrante central teve pontuação 6, todos 

quadrantes inferiores tiveram pontuação 1 e os demais valeram 3 pontos. O resultado 

final deste teste consistiu no somatório dos três remates. Em todos os testes foi 

utilizada a bola oficial utilizada nos campeonatos nacionais de futebol (ADIDAS 

número 4 e 5) com uma pressão de 0.8 bar. 

 

O erro técnico de medida para as variáveis antropométricas foi de 0.24 cm para 

a altura e de 0.17 kg para o peso corporal. O coeficiente de correlação 

intraclasse foi de 0.96 para a prova de abdominais, 0.97 para a de agilidade, 

0.98 para as de elevações na barra, velocidade e resistência e de 0.99 para a 



 

 
 

do salto horizontal; 0.70, 0.71, 0.81, 0.95 e 0.99 para o controlo da bola com o 

pé, remate, passe, controlo da bola com a cabeça, e drible/passe.  

 

Procedimentos estatísticos 

Em primeiro lugar efetuou-se uma análise exploratória com o objetivo de 

verificar eventuais erros de entrada da informação, a presença de outliers e a 

normalidade das distribuições. Seguidamente calcularam-se as medidas de 

fiabilidade dos resultados a partir do coeficiente de correlação intraclasse e do 

erro técnico de medida. A média aritmética e o desvio padrão foram utilizados 

para descrever as variáveis analisadas em cada escalão e nível competitivo. A 

comparação dos valores médios em cada escalão entre os diferentes níveis 

competitivos foi realizada através do t-teste medidas independentes. A análise 

da função discriminante (critério stepwise) foi utilizada com o propósito de obter 

um modelo capaz de classificação futebolistas por diferente nível competitivo. 

O software estatístico SPSS 19.0 foi utilizado em todas as análises. O nível de 

significância foi estabelecido em 0.05. 

 

 

RESULTADOS 

A tabela 1 apresenta para os diferentes escalões competitivos as diferenças 

que se registam entre futebolistas que competem em níveis distintos (elite e 

não elite) nos indicadores morfológicos, funcionais e técnicos analisados. 

 

Na categoria competitiva de sub-12, os resultados encontrados para os 

futebolistas de elite e não elite revelaram diferenças estatisticamente 

significativas para o peso (dif.=5.2 kg), altura (dif.=5.3 cm), maturação sexual e 

anos de prática desportiva (dif.=1 ano) favorecendo os futebolistas de elite. No 

que se refere aos indicadores funcionais é possível verificar nos futebolistas de 

elite um desempenho significativamente superior na prova de abdominais 

(dif.=9.1 vezes), no salto horizontal (dif.=0.1 metros), na agilidade (dif.=1.5 

seg.), na corrida de 50 jardas (dif.=0.9 seg.) e na corrida de 12 minutos 

(dif.=206 m.). Em todas as provas técnicas foi evidente a significativa vantagem 



 

 
 

dos futebolistas de elite (controlo da bola pé, dif.22; controlo da bola cabeça, 

dif.: 2; drible/passe, dif.: 3.2; passe, dif.: 0.8; remate, dif.: 3). 

 

Na categoria competitiva de sub-14, os resultados obtidos para os futebolistas 

de elite e não elite demonstraram diferenças estatisticamente significativas no 

somatório das quatro pregas (dif.=6.2). No que se refere aos indicadores 

funcionais verificamos nos futebolistas de elite um desempenho superior na 

prova de flexões de braços (dif.=2.5 vezes), nos abdominais (dif.=6.6 vezes), 

na agilidade (dif.=0.2 seg.), no salto horizontal (dif.=0.2 metros) e na corrida de 

50 jardas (dif.=0.7 seg.). No que diz respeito às provas técnicas foi notória as 

diferenças significativas com vantagem para os atletas de elite (controlo da 

bola pé, dif.41.9; controlo da bola cabeça, dif.: 4; drible/passe, dif.: 2.3). 

Na categoria competitiva sub-16 os resultados encontrados para os futebolistas 

de elite e não elite revelaram diferenças estatisticamente significativas nos 

anos de prática (dif.=2.1 anos), favorecendo claramente os futebolistas de elite. 

No que se refere aos indicadores funcionais é possível verificar nos futebolistas 

de elite um desempenho significativamente superior na prova de abdominais 

(dif.=9.1 vezes), na agilidade (dif.=1.0 seg.), flexão de braços (dif.=1.8), na 

corrida de 50 jardas (dif.=0.8 seg.), na corrida de 12 minutos (dif.=52 m.), no 

salto estático (dif.=2.7 m) e no salto contramovimento (dif.=2,6 m). Em todas as 

provas técnicas foi evidente a significativa vantagem dos futebolistas de elite, 

demonstradas pelos seguintes resultados: controlo da bola pé (dif.=35), 

controlo da bola com a cabeça (dif.=5), drible/passe (dif.=2.1) e remate (dif.=2). 

 

 

 



 

 
 

Quadro 1. Valores médios (desvio padrão), valor da estatística t e valor de prova da diferença de médias entre futebolistas com diferente nível 

competitivo em cada escalão competitivo. 

 Escalão competitivo 

 Sub-12 Sub-14 Sub-16 

Indicadores Elite Não Elite t p Não Elite Não Elite t p Elite Não Elite t P 
Morfológicos e Treino             

Peso (kg) 44.3±4.8 39.1±5.6 -4.2 <0.001 53.6±9.4 56.3±8.3 1.3 0.184 69.2±6.1 66.3±7.6 -1.9 0.058 

Altura (cm) 151.8±5.4 146.47±6.2 -3.9 <0.001 164.2±9.1 166.9±8.9 1.2 0.204 173.5±7.0 172.6±95.7 -0.6 0.533 

Somatório 4 pregas 31.7±14.4 39.8±20.6 1.9 0.061 26.5±5.7 32.7±10.3 3.1 0.003 32.2±8.6 32.9±9.8 0.3 0.743 

Pilosidade púbica 1.7±0.8 1.3±0.6 -2.6 0.013 3.2±1.3 2.9±1.1 -1.0 0.310 4.6±0.5 4.4±0.6 -1.0 0.328 

Anos de prática 3.5±1.4 2.5±0.7 --4.2 <0.001 4.8±1.7 4.1±1.8 -1.6 0.106 6.3±1.4 4.2±2.1 -4.6 <0.001 

Funcionais             

Flexões de braços 1.0±1.0 0.8±1.0 -1.0 0.337 3.9±2.9 1.4±1.5 -5.0 <0.001 5.2±2.9 3.4±3.4 -2.3 0.022 

Abdominais 39.9±6.2 30.8±9.1 -4.8 <0.001 43.7±6.6 37.1±8.2 -3.7 <0.001 51.5±6.1 39.0±8.9 -6.8 <0.001 

Agilidade 10.4±0.6 11.9±1.7 4.6 <0.001 10.4±0.8 11.6±0.9 5.7 <0.001 9.9±0.5 10.9±0.7 6.4 <0.001 

Salto horizontal 1.7±0.2 1.6±0.2 -4.1 <0.001 1.9±0.2 1.7±0.2 -3.5 0.001 2.1±0.1 2.0±0.3 -1.9 0.067 

50 jardas 8.7±0.5 9.6±0.7 5.8 <0.001 8.4±0.4 9.1±1.0 3.5 0.001 7.3±0.3 8.1±0.7 6.6 <0.001 

12 minutos 2343±336 2137±471 -2.1 0.039 2477±274 2410±470 -0.7 0.482 2812±303 2560±416 -2.9 0.005 

Salto estático 26.8±4.1 25.2±4.6 -1.6 0.113 30.8±5.3 28.6±5.5 -1.7 0.085 35.2±4.8 32.5±5.3 -2.2 0.031 

Salto contramovimento 27.0±4.3 25.6±4.8 -1.3 0.190 31.7±5.6 29.6±5.9 -1.5 0.126 36.6±4.8 34.0±5.5 -2.1 0.033 

Técnicos             

Controlo com pé 35±30 13±10 -4.7 <0.001 59±50 17.1±16.5 -5.3 <0.001 61±37 26±24 -4.8 <0.001 

Controlo com cabeça 7±4 5±3 -2.7 0.009 10±9 6.0±5.3 -2.7 0.008 14.5±9.8 9.5±8.2 -2.3 0.020 

Drible/passe 7.6±0.7 10.8±3.5 5.1 <0.001 8.2±1.3 10.5±3.1 3.9 <0.001 8.2±0.9 10.3±2.5 4.5 <0.001 

Passe 2.5±1.2 1.7±1.1 2.9 0.005 2.8±1.7 2.3±1.5 -1.3 0.194 2.7±1.4 2.2±1.4 -1.4 0.164 

Remate 8±3 5±3 3.6 0.001 6.5±3.6 5.4±3.1 -1.5 0.139 7±3 5±2 -2.5 0.015 



 

 
 

Quadro 2. Resultados da análise da função discriminante de jovens futebolistas de diferente nível competitivo (elite e não elite) em cada 

escalão competitivo. 

 

Escalões competitivos Passos Indicadores Wilks’ Lambda Gl1 Gl2 Gl3 Exact F Gl1 Gl2 p 

Sub-12 1 Velocidade 50 jardas  0.685 1 1 73 33.53 1 73 <0.001 

 2 Anos de prática 0.585 2 1 73 25.58 2 72 <0.001 

 3 Altura 0.524 3 1 73 21.51 3 71 <0.001 

 4 Controlo bola pé 0.473 4 1 73 19.51 4 70 <0.001 

 5 Abdominais 0.446 5 1 73 17.14 5 69 <0.001 

Sub-14 1 Agilidade 0.695 1 1 75 32.92 1 75 <0.001 

 2 Controlo bola pé 0.592 2 1 75 25.47 2 74 <0.001 

 3 Flexões braços 0.523 3 1 75 22.16 3 73 <0.001 

 4 Salto contramovimento 0.468 4 1 75 20.49 4 72 <0.001 

 5 Corrida 12 minutos 0.420 5 1 751 19.64 5 71 <0.001 

 6 Salto horizontal 0.381 6 1 75 18.92 6 70 <0.001 

 7 Drible/Passe 0.359 8 1 75 17.61 7 69 <0.001 

Sub-16 1 Abdominais 0.607 1 1 72 46.63 1 72 <0.001 

 2 Agilidade 0.530 2 1 72 31.54 2 71 <0.001 

 3 Salto Horizontal 0.477 3 1 72 28.82 3 70 <0.001 

 

 

 

 

 



Os resultados da análise da função discriminante de jovens futebolistas de 

diferente nível competitivo (elite e não elite) em cada escalão competitivo 

encontram-se detalhados na tabela 2.  

 

Para o escalão competitivo de sub-12 a função discriminante apresenta uma 

função linear com 5 variáveis - velocidade 50 jardas, anos de prática 

desportiva, altura, controlo da bola com o pé e abdominais - com capacidade 

para predizer com sucesso 88% dos jovens futebolistas por nível competitivo 

[(Wilks’ Lambda=0.45, 2
(5)=56.93, p<0.001, rc=0.74, Eigenvalue=1.24].  

 

No escalão competitivo de sub-14 a função discriminante identificou 7 variáveis 

- agilidade, controlo da bola com o pé, elevações na barra, salto com 

contramovimento, corrida de 12 minutos, salto horizontal e drible/passe 

capazes de prever com sucesso 92% dos futebolistas de elite e não elite 

[(Wilks’ Lambda=0.36, 2
(7)=73.28, p<0.001, rc=0.80, Eigenvalue=1.79]. ].  

 

No escalão competitivo de sub-16 a função discriminante identificou 3 variáveis 

- abdominais, agilidade e salto horizontal foram capazes de prever com 

sucesso 87% dos futebolistas de elite e não elite [(Wilks’ Lambda=0.45, 


2
(7)=56.70, p<0.001, rc=0.74, Eigenvalue=1.24]. 

 

DISCUSSÃO 

Este estudo teve como propósito inicial compreender o processo de 

identificação e seleção de jovens futebolistas, verificando qual a influência dos 

anos de prática de futebol, fatores morfológicos, da aptidão física e das 

habilidades técnicas, que definirão possivelmente os futebolistas capazes de 

resolverem os problemas que o jogo de futebol, ao mais alto nível lhes 

colocará. 

No escalão etário de sub-12, os futebolistas de elite demonstram que nos 

aspetos morfológicos são superiores aos de não elite, sendo por isso mais 

altos, mais pesados e mais desenvolvidos em termos de maturação sexual. 



 

 
 

Segundo Seabra et al. (2004), Malina et al. (2004) e Figueiredo et al. (2009), 

aspetos relacionados com morfologia do corpo do futebolista, bem como a 

maturação, são os principais indicadores para que um atleta esteja numa 

equipa de elite. Relativamente aos indicadores funcionais os futebolistas de 

elite (sub.12) demonstram desempenhos superiores nas provas de abdominais, 

no salto horizontal, na agilidade, na corrida de 50 jardas e na corrida de 12 

minutos. Estes resultados vão de encontro aos obtidos por Figueiredo et al. 

(2009), em que no seu estudo concluiu que nos aspetos relacionados com a 

aptidão física, os atletas de elite obtêm resultados claramente superiores aos 

futebolistas de não elite. Nas provas técnicas deste escalão (sub.12) foi 

evidente que os futebolistas de elite tem vantagem em todas a s provas 

realizadas (controlo da bola pé, controlo da bola cabeça, drible/passe, passe e 

remate), embora na literatura não encontramos resultados para comparar este 

escalão etário, mas contudo os resultados vão de encontro ao obtido em outros 

escalões. 

Na categoria competitiva de sub-14 em termos de fatores morfológicos, os 

resultados obtidos para os futebolistas de elite e não elite, apenas no somatório 

das quatro pregas mostrou ser estatisticamente significativo, tal como Silva 

(2009) concluiu no seu estudo. No que se refere aos indicadores funcionais 

verificamos nos futebolistas de elite um desempenho superior na prova de 

flexões de braços, nos abdominais, na agilidade, no salto horizontal e na 

corrida de 50 jardas. No que diz respeito às provas técnicas foram notórias as 

diferenças significativas com vantagem para os atletas de elite no controlo da 

bola com o pé, controlo da bola de cabeça e drible/passe. Estes resultados 

obtidos no escalão de sub.14 vão de encontro aos obtidos por Coelho et al. 

(2010), em que verificou existirem diferenças significativas na maioria dos 

parâmetros avaliados, com uma notória vantagem para quem está inserido 

numa equipa de elite 

Na categoria competitiva sub-16 os resultados encontrados para os futebolistas 

de elite e não elite revelaram diferenças estatisticamente significativas nos 

anos de prática, favorecendo claramente os futebolistas de elite. Silva (2009), 



 

 
 

reafirma neste contexto que este seja talvez um dos principais fatores que 

diferencie um atleta de elite de um de não elite. No que se refere aos 

indicadores funcionais é possível verificar nos futebolistas de elite um 

desempenho significativamente superior na prova de abdominais, na agilidade, 

flexão de braços, na corrida de 50 jardas, na corrida de 12 minutos, no salto 

estático e no salto contramovimento. Em todas as provas técnicas foi evidente 

a significativa vantagem dos futebolistas de elite, demonstradas pelos 

seguintes resultados: controlo da bola com o pé, controlo da bola com a 

cabeça, drible/passe e remate. Sendo este um escalão já bastante avançado 

na formação de um futebolista, reparamos que os fatores morfológicos deixam 

de ter tanta importância e começam a salientar-se os fatores funcionais e 

técnicos, sempre com clara vantagem para os futebolistas de elite (Silva, 

2009). 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados encontrados neste estudo, sugerem que a iniciação precoce 

poderá ser um fator de extrema importância para que um atleta integre uma 

equipa de elite, sendo que quanto mais cedo começarem a prática do futebol, 

maior a probabilidade no futuro integrarem uma equipa de elite. Reparamos 

também que no escalão competitivo de sub.12 os parâmetros altura e peso, 

diferenciam claramente os dois grupos de futebolistas, sendo claro que os 

futebolistas de elite são normalmente mais pesados e mais altos. 

No que diz respeito aos resultados obtidos nos parâmetros funcionais, 

concluímos que apesar de não se verificarem a prevalência dos futebolistas de 

elite em terem resultados superiores aos de não elite em todos os testes 

realizados, verificamos que na maioria conseguem obter melhores resultados 

que os futebolistas de não elite. Esta tendência é comum aos três escalões 

competitivos analisados. 

Por último, nos fatores técnicos os futebolistas de elite também obtiveram 

melhores resultados que os de não elite. De salientar que no escalão de sub.12 



 

 
 

os futebolistas de elite mostraram superioridade em todos os parâmetros 

avaliados. Nos escalões competitivos de sub.14 e sub.16 os futebolistas de 

elite demonstraram também predisposição para obter melhores resultados na 

maioria dos testes. 
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CONCLUSÕES FINAIS 

O futebol jovem encontra-se em desenvolvimento e para tal tem contribuído 

alguns estudos nas várias áreas, permitindo cada vez mais um conhecimento 

sobre tudo que envolve a formação de futebolistas. Há uma constante procura 

de talentos, embora pensamos que seja redutor apenas pensar em termos de 

resultados imediatos quando estamos a selecionar jogadores de futebol, pela 

possibilidade tendenciosa de o fazer sobre aqueles que demonstrem 

desempenhos físicos superiores, nos momentos iniciais de prática, e com todos 

os benefícios daí decorrentes. 

Assim, são esses futebolistas que têm oportunidade para continuar a melhorar 

o seu desempenho, através dos estímulos proporcionados pelo treino e pela 

competição. Aqueles que apresentam níveis iniciais mais desenvolvidos na 

demonstração de habilidades motoras específicas, possuem um avanço em 

experiências em relação aos outros. Em termos éticos e em benefícios para o 

futebol, sobretudo pelo maior número de jovens a ter possibilidade de ser 

selecionado, urge aplicarem-se sistemas de identificação e seleção de jovens 

talentos, por um lado, mais adequados e, por outro, o mais justo possível. 

Pelo revisto na literatura, em relação à necessidade da experiência prática para 

aquisição de habilidades e consequente excelência na sua execução, 

confrontado com os resultados obtidos neste estudo sobre os anos de prática 

em atletas do mesmo escalão mas de níveis diferentes, achamos pertinente a 

necessidade do aumento do tempo de prática. 

Pelos resultados obtidos, no recrutamento de futebolistas para equipas de elite, 

existe uma tendência para que os futebolistas selecionados sejam aqueles que 

possuem mais anos de prática e maturacionalmente estejam mais 

desenvolvidos. Esta prevalência e comparando os resultados deste estudo, 

parece que quanto mais baixo é o escalão competitivo, maior é a influência 

deste fator na seleção de jovens futebolistas. 

Os fatores funcionais e técnicos também são claros diferenciadores dos 

futebolistas de elite dos de não elite. Foi evidente que em todos os escalões 



 

 
 

competitivos estes fatores favorecem os futebolistas de elite a terem melhores 

resultados, tal como ficou comprovado neste estudo. 

Em suma, e de acordo com os resultados deste estudo, sugere-se que os 

futebolistas tenham uma iniciação precoce e oportunidade para a prática, 

superiormente orientada, em quantidade e qualidade e especificamente 

diversificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 


