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INVESTIGAÇÃO

Te m a  c e n t r a l  d a  n e w s l e t t e r  d o  

m ê s  d e  F e v e r e i r o .

Este é outro dos eixos que robustece 
cientificamente a Invictus Viseu, sendo esta 
área materializada pelo desenvolvimento de 

estudos de investigação.
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Apresentamos 
alguns artigos já 
publicados por 

membros da 
Invictus Viseu.
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Nos últimos tempos, o desporto adaptado tem vindo a reajustar os
seus procedimentos convertendo-se na atualidade num fenómeno de
significado plural, materializando assim o paradigma do desporto
para todos. Neste contexto, a excelência desportiva e a prática da
atividade física e desportiva ao longo da vida são vetores essenciais
na definição de estratégias de promoção do potencial do desporto
adaptado o qual exige uma multiplicidade de soluções concertadas e
cientificamente sustentadas. A escassa literatura referente à
formação e promoção da excelência desportiva destes indivíduos,
bem como as condicionantes e estigmas sociais que ainda subsistem
na cultura desportiva, justificam a necessidade de uma reflexão
acerca dos processos de formação do desporto adaptado. Por outro
lado, é imperioso realçar boas práticas que pretendam promover os
valores da inclusão, equidade e universalidade da prática desportiva.
Deste modo, o propósito deste ensaio é o de realçar o LongTerm
Athlete Development para pessoas portadoras de deficiência como
um exemplo de formação de praticantes, o qual procura a um só
tempo promover a excelência desportiva bem como a formação para
a vida, configurando-se como um modelo eclético e inclusivo em
resposta aos ideais do desporto (verdadeiramente) para todos.
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http://fpdd.org/wp-content/uploads/2018/03/The-formation-and-development-of-the-adapted-sports-a-proposal-for-intervention.pdf


A atividade física adaptada tem vindo a ganhar cada vez mais expressão.

Porém, continua a ser escassa a literatura acerca dos modelos e estratégias

didático/metodológicas de intervenção a aplicar, particularmente, em

indivíduos com deficiência. Tal facto é bem evidente nas dificuldades sentidas

por muitos professores e técnicos aquando da planificação e operacionalização

das suas atividades para esta população. Neste sentido, este trabalho pretende

refletir acerca de alguns aspetos pedagógicos, didáticos e metodológicos a ter

em consideração aquando da intervenção com pessoas com deficiência. Assim,

propõe-se o Long-Term Athlete Development (LTAD) e o Modelo de Educação

Desportiva (MED) como modelos referência de formação desportiva

multidimensional para estes indivíduos. No âmbito da intervenção educativa,

destacam-se os estilos análise de tarefas, individualização e o inclusivo. Por

último, sugerem-se algumas estratégias de intervenção com pessoas

diagnosticadas com deficiência motora e intelectual.
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O desporto nas suas diferentes formas de realização representa um
campo ímpar de exaltação dos valores da ética e da moral. Porém, nos
últimos tempos tem-se assistido a uma certa desorientação axiológica que
poderá colocar em causa a plena materialização destes princípios.
Particularmente no desporto adaptado, o paradigma do alto rendimento
acarreta a necessidade de uma maior vinculação aos valores e da ética
desportiva. Contudo, quando procuramos aprofundar o conhecimento
desta temática confrontamo-nos com a escassez de investigação que
procure analisar de um modo aprofundado tal temática. Assim, o objetivo
desta revisão foi o de identificar e analisar as principais temáticas
abordadas ao nível da investigação científica no âmbito dos valores e da
ética no contexto do desporto adaptado. Neste sentido, realizamos uma
pesquisa na base de dados B-On e selecionamos os trabalhos cujos
assuntos, temas e palavras-chave se referissem de modo explícitos à
temática da ética no desporto adaptado. Foram identificados um total de
116331 publicações, dos quais apenas 7 cumpriam os critérios de inclusão
e exclusão previamente definidos. Os resultados indicam haver um hiato
quanto à análise dos valores da ética desportiva objetivamente e em
profundidade. Identifica-se também que os principais dilemas éticos
situam-se em torno do processo de elegibilidade e classificação, o uso de
ajudas técnicas como vantagem competitiva e as práticas de dopagem.
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A compreensão da excelência desportiva reveste-se de um constructo
multifatorial complexo que constrange o seu entendimento efetivo.
Particularmente no desporto adaptado, o carácter impar da sua especificidade e
diversidade de funcionalidades complexifica ainda mais a compreensão deste
fenómeno humano. Na tentativa de colmatar esta lacuna, Celestino & Pereira
(2018) identificam que, subjacente à prestação de excelência no contexto
paralímpico, os fatores pessoais associados aos aspetos psicológicos e da
prática, assim como os fatores contextuais como as pessoas significativas e os
constrangimentos socioculturais parecem configurar-se determinantes para a
excelência. Não obstante, a investigação no contexto do desporto regular tem
demonstrado a relevância do tipo e quantidade de prática como catalisadores
importantes da excelência desportiva. Efetivamente, as evidências demonstram
haver um transfere positivo subsequente ao nível motor, cognitivo, psicológico
e socio afetivo, constructos essenciais a um desenvolvimento e
comprometimento desportivo a longo prazo.
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