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do 25º Aniversário da APS



NOTA INTRODUTÓRIA
Vale a pena reflectir sobre o TEMA em epígrafe que
mostra as preocupações de um Jovem Treinador de
Nível III, na casa dos 40 anos.
Os Pais, Treinadores, Educadores e Comunidade em
Geral, dispõem aqui de algo a que deveriam dar aten‐
ção, em particular quanto ao nível do compromisso, da
exigência, do respeito, da concentração, da responsa‐
bilidade e da entrega, a que estão votados uma grande
maioria de praticantes, face aos comportamentos que
manifestam.



NOTA INTRODUTÓRIA
O acaso tem destas coisas, quando menos se espera,
aparecem testemunhos inesperados que nos dão mais
alento para ir para a frente e continuar a pensar que, o
que sempre afirmámos está certo, incluíndo o
Francisco Velasco e alguns outros (embora, poucos,
mas teimosos), quer o próprio autor desta nota intro‐
dutória, vêm insistindo e tentando modificar práticas
que nos últimos tempos conduziram ao "beco" em que
a patinagem se encontra, em particular o Hóquei em
Patins.



NOTA INTRODUTÓRIA

Situação, esta que há 35 anos andamos a "alertar" e que
finalmente, com estas lufadas de ar fresco vão agora
demonstrando que já não estamos sozinhos nem tão
pouco seremos os "Velhos do Restelo".
Será que ainda há alguém iludido?
Ou ainda reivindicam razões?
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ROTINA DIÁRIA DAS CRIANÇAS ROTINA DIÁRIA DAS CRIANÇAS 
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Análise da Literatura:Análise da Literatura:

Transformações 

de hábitos de vida

dos pais, das

Aumento da

diversidade de

atividades desportivas,dos pais, das

crianças e jovens

atividades desportivas,

recreativas e lúdicas

Abandono da prática de

atividades desportivas

pouco estimulantes 

e/ou agradáveis

Substituição de

práticas ativas por

práticas

cognitivas/mentais



CONSEQUÊNCIASCONSEQUÊNCIAS

Obesidade Stress InsegurançaAcomodaçãoSedentarismo

(…)



Análise da Literatura:Análise da Literatura:

EstudosEstudos realizadosrealizados revelamrevelam queque aa maiormaior parteparte dasdas

criançascrianças preferempreferem atividadesatividades ondeonde oo riscorisco ee oo

desequilíbriodesequilíbrioestejamestejampresentespresentes,,desequilíbriodesequilíbrioestejamestejampresentespresentes,,

……

no entanto no entanto 



E quando a opção é a patinagem?E quando a opção é a patinagem?

(...)

(...)

és um/a menino/a 
logo (...)

(...)

Não Não

“Há sempre alguém “Há sempre alguém 

que nos diz …”que nos diz …”

(...)

és demasiado 
pequeno/velho

(...)

não temos tempo

(...)

é muito caro e 
não temos 
dinheiro

(…)

podes-te magoar

Não

Não Não

Não

Não Não

Não

Não

NãoNão

(...)

é perigoso



A Patinagem no passado:A Patinagem no passado:

DuranteDurante váriosvários aa PatinagemPatinagem teveteve umauma enormeenorme afluênciaafluência

porpor parteparte dasdas crianças,crianças, excedendoexcedendo quasequase sempresempre asas

necessidadesnecessidadesdosdos clubes,clubes, fatofato queque levavalevava aa umaumanecessidadesnecessidadesdosdos clubes,clubes, fatofato queque levavalevava aa umauma

seleçãoseleção dede valoresvalores ondeonde apenasapenas osos maismais competentescompetentes

erameram premiadospremiados comcom aa subidasubida aosaos escalõesescalões dede

competiçãocompetição …… afluênciaafluência espontânea/voluntáriaespontânea/voluntária



A Patinagem Hoje:A Patinagem Hoje:

Concorrência

Diminuição 
da procura

Redução da 
Formação

?

?

?

?

Acomodação

?

?

?

?

Recursos 
limitados

Custos e 
Despesas

Pouca 
visibilidade

Crise 
económica



Concorrência:Concorrência:

AlgumasAlgumas modalidades/modalidades/atividadesatividades tornaramtornaram--sese modamoda ee

transmitemtransmitem umauma imagemimagem “jovem”“jovem” ee “radial”“radial” ……



Concorrência:Concorrência:

…… outrasoutras evoluíramevoluíram parapara aa formaçãoformação dede docentesdocentes ee

conquistaramconquistaram espaçoespaço nono sistemasistema educativoeducativo ......



Concorrência:Concorrência:

…… outrasoutras houvehouve queque procuramprocuram novosnovos locaislocais dede práticaprática ……



Concorrência:Concorrência:

…… outrasoutras aindaainda procuramprocuram cativarcativar targetstargets “diferentes”“diferentes” ......

contudocontudo aa patinagempatinagem ……



Patinagem … se os outros cobram nós também:Patinagem … se os outros cobram nós também:
Treinos e Preçário

2.ªf: das 19h às 21h – local 1 6.ªf: das 21h30 às 22h30/23h – local 2
4.ªf: das 19h às 21h – local 1 Sáb.: das 14h às 16h00/16h30 – local 3

Mensalidades
? ?

Iniciação (menores de 8 anos) - 37,50€ (treino 3x por semana)

Pré-Competição - 40€ (treino 3x por semana)

Competição - 40€ (treino 3x por semana)

Treino 1x por semana em todos os escalões - 20€

Joia anual - 100€ divididos por 4 meses

Desconto de 10% para irmãos

TOTAL 1.ª mensalidade:< 8 anos - €62.50 e > 8 anos (se aceite!) - €65.00
TOTAL INVESTIMENTO INICIAL (c/equipamento básico de HP): - €370
Fonte: http://www.sporting.pt/Modalidades/OutrasModalidades/Patinagem/patinagem_treinosprecario.asp

? ?

?

?



E as outras como se financiam?E as outras como se financiam?

Mudança,Mudança, criatividade,criatividade, dinâmica,dinâmica, exposição,exposição, projeçãoprojeção……

Parcerias e Sponsorização ≠ Parcerias e Sponsorização ≠ subsidiosubsidio--dependênciadependência



AA patinagempatinagem contribuicontribui dede formaforma inegávelinegável parapara oo
desenvolvimentodesenvolvimento dede algumasalgumas capacidadescapacidades tãotão
importantesimportantes comocomo oo equilíbrio,equilíbrio, oo ritmo,ritmo, aa orientaçãoorientação
espacial,espacial,aacoordenaçãocoordenaçãomotoramotora,, …… contudocontudo……

Patinagem … porquê?:Patinagem … porquê?:

espacial,espacial,aacoordenaçãocoordenaçãomotoramotora,, …… contudocontudo……

…… parapara alteraralterar oo atualatual estadoestado dodo desportodesporto emem geralgeral ee
dada PatinagemPatinagem emem particular,particular, éé necessárionecessário
compreendercompreender asas motivaçõesmotivações individuaisindividuais ee coletivascoletivas,,
dede formaforma aa irir aoao encontroencontro dasdas expectativasexpectativas ee
necessidadesnecessidades dasdas criançascrianças ee jovensjovens..



�� ProporcionarProporcionar momentosmomentos dede vertigemvertigem ((IlinxIlinx));;

�� DesmistificarDesmistificar oo receioreceio inerenteinerente àà práticaprática dada atividadeatividade;;

�� PromoverPromover relaçõesrelações ee experiênciasexperiências agradáveisagradáveis;;

ObjetivosObjetivos que devemos preconizar:que devemos preconizar:

�� DiversificarDiversificar asas práticaspráticas dede ensinoensino;;

�� DemocratizarDemocratizar oo acessoacesso àà patinagempatinagem;;

�� DescentralizarDescentralizar aa atividadeatividade (locais(locais públicos,públicos, ATLATL ee JI)JI);;

�� IrIr aoao encontroencontro dasdas necessidadesnecessidades ee expectativasexpectativas;;

�� OfertaOferta dede umum ensinoensino pedagogicamentepedagogicamente corretocorreto;;

�� UtilizaçãoUtilização dede equipamentosequipamentos ee materiaismateriais diversosdiversos..
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Exemplo de uma metodologia:Exemplo de uma metodologia:
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NestaNesta perspetiva,perspetiva, aa iniciaçãoiniciação desportivadesportiva deverádeverá
compreendercompreender umum programaprograma dede atividadesatividades
pluridesportivaspluridesportivasadequadasadequadas aa cadacada idade,idade, devidamentedevidamente
organizadasorganizadasee articuladasarticuladasemem funçãofunção dede objetivosobjetivos

A Iniciação Desportiva:A Iniciação Desportiva:

organizadasorganizadasee articuladasarticuladasemem funçãofunção dede objetivosobjetivos
educativoseducativos ee formativosformativos..

ÉÉ fundamentalfundamental umauma práticaprática desportivadesportiva multilateralmultilateral antesantes
dada iniciaçãoiniciação especializadaespecializada numanuma modalidadesmodalidades.. AlémAlém
dede benefíciosbenefícios físicosfísicos ee cognitivos,cognitivos, contribuicontribui
igualmenteigualmente parapara aareduçãoredução dodo abandonoabandono desportivodesportivo..



Quadro Comparativo:Quadro Comparativo:
Especialização Precoce

Resultados mais rápidos

Especialização Precoce

Melhores resultados aos 15/16 anos

Desenvolvimento Multilateral

Resultados mais lentos

Desenvolvimento Multilateral

Melhores resultados depois dos 18 anos

Adaptado de Bompa (1999)Adaptado de Bompa (1999)

Melhores resultados aos 15/16 anos

Especialização Precoce

Inconstância nos resultados 

competitivos

Especialização Precoce

+-18 anos abandono de muitos atletas

Melhores resultados depois dos 18 anos

Desenvolvimento Multilateral

Constância nos resultados competitivos

Desenvolvimento Multilateral

Longevidade desportista superior

Especialização Precoce

Maior risco de lesão

Desenvolvimento Multilateral

Menor risco de lesão



OsOs treinadorestreinadores sãosão aa figurafigura principalprincipal nonoprocessoprocessodede
formaçãoformação desportivadesportiva dada criança,criança, contudocontudo umum maumau
delineamentodelineamento dosdos desígniosdesígnios pedagógicospedagógicos ee didáticosdidáticos
nono treinotreino podepode causarcausargravesgravesdanosdanosnono futurofuturo dasdas

A Formação Desportiva:A Formação Desportiva:

nono treinotreino podepode causarcausargravesgravesdanosdanosnono futurofuturo dasdas
criançascrianças ee jovensjovens..

Processo Processo �������� CaminhoCaminho

Produto Produto �������� ResultadoResultado

≠≠



AA mámá condutaconduta ouou orientaçãoorientação técnicatécnica podepode levarlevar aoao
decréscimodecréscimo dada confiançaconfiança ee dada motivação,motivação, criandocriando umauma
barreirabarreira entreentre aa criançacriança ee aa práticaprática desportivadesportiva queque
tantotantogostavagostavadedepraticarpraticar..

A Formação Desportiva: A Formação Desportiva: 

tantotantogostavagostavadedepraticarpraticar..
Quando é que 
irei ter a minha 
oportunidade

???

Só trouxe os 8 
melhores e 

para ganhar o 
jogo 

Os melhores 
têm sempre 

que jogar mais 
tempo

Quando 
atacamos quero 

sempre 2 
jogadores na 
nossa área

Se ganhar o 
jogo é sinal 
que somos 
melhores



OO fascíniofascínio dada vitória,vitória, porpor vezes,vezes, eclipsaeclipsa estesestes objetivosobjetivos
primordiaisprimordiais dada formaçãoformação desportivadesportiva..

OsOssinaissinaissãosãoimediatosimediatos::

A Formação Desportiva:A Formação Desportiva:

OsOssinaissinaissãosãoimediatosimediatos::

�� MenorMenor rotatividaderotatividade dasdas criançascrianças nosnos jogosjogos;;

�� ComCom regularidade,regularidade, vêvê--sese asas criançascrianças aa choraremchorarem porpor
teremterem perdidoperdido oo jogojogo;;

�� ComportamentosComportamentos maismais agressivosagressivos nosnos treinostreinos;;

�� PaisPais descontentesdescontentes ((……))



A Formação Desportiva:A Formação Desportiva:
OO treinador,treinador, pelapela qualidadequalidade dada suasua intervenção,intervenção, tornatorna--sese

umum adultoadulto comcom grandegrande significadosignificado nana vidavida dodo atletaatleta..
PorPor estaesta razão,razão, eleele deverádeverá entender,entender, comcom muitamuita
clareza,clareza,asasdiferençasdiferençasentreentreoo adultoadulto ee oo jovem,jovem, nãonãoclareza,clareza,asasdiferençasdiferençasentreentreoo adultoadulto ee oo jovem,jovem, nãonão
podendopodendo tratartratar esteeste comocomo umum……

“adulto em miniatura”.“adulto em miniatura”.



ParaPara qualquerqualquer criança,criança, oo divertimentodivertimento éé jogarjogar.. SeSe
questionarquestionar umauma criançacriança sese pretendepretende jogarjogar nana equipaequipa
queque perdeperde ouou ficarficar nono bancobanco dede suplentessuplentes dada equipaequipa
quequeganha,ganha,aamaioriamaioriaresponderáresponderáquequepreferepreferejogarjogar..

Porque...Porque...

quequeganha,ganha,aamaioriamaioriaresponderáresponderáquequepreferepreferejogarjogar..

“É necessário adaptar o jogo à criança e não obrigar “É necessário adaptar o jogo à criança e não obrigar 

o jovem a adaptaro jovem a adaptar--se ao jogo dos adultos”se ao jogo dos adultos”

((WeinWein, 1995), 1995)



Exemplos de Boas Práticas:Exemplos de Boas Práticas:



pela Vossa atençãopela Vossa atenção

xoxinha5@gmail.ptxoxinha5@gmail.pt



�� CrieCrie objetivosobjetivos nono inícioinício dada época,época, ee revejareveja--osos durantedurante
aa temporadatemporada;;

�� SejaSeja críticocrítico parapara comcom oo seuseu própriopróprio comportamentocomportamento;;

ReserveReservealgumalgummomentomomentodedereflexãoreflexãoapósapósososjogosjogosee

Algumas Sugestões:Algumas Sugestões:

�� ReserveReservealgumalgummomentomomentodedereflexãoreflexãoapósapósososjogosjogosee
apósapós osos treinostreinos;;

�� RevejaReveja oo planeamentoplaneamento dodo treinotreino;;

�� VerifiqueVerifique sese osos objetivosobjetivos formativosformativos previamentepreviamente
estipuladosestipulados estãoestão aa serser cumpridoscumpridos;;

�� AperfeiçoamentoAperfeiçoamento técnicotécnico ee metodológicometodológico constanteconstante.



�� AdaptaçãoAdaptação dosdos equipamentosequipamentos ee materiaismateriais aosaos diversosdiversos
escalõesescalões;;

�� AdaptaçãoAdaptação dodo recintorecinto dede jogojogo aosaos escalõesescalões;;

EquipamentoEquipamentodedesegurançasegurança(capacete(capaceteeeboquilha)boquilha);;

Algumas Sugestões:Algumas Sugestões:

�� EquipamentoEquipamentodedesegurançasegurança(capacete(capaceteeeboquilha)boquilha);;

�� MétodosMétodos dede treinotreino comcom objetivosobjetivos explícitosexplícitos;;

�� UtilizaçãoUtilização dede todostodos osos atletasatletas ee jogarjogar oo mesmomesmo nn..ºº dede
periodosperiodos atéaté iniciadosiniciados;;

�� CoordenaçãoCoordenação técnicatécnica obrigatóriaobrigatória ee supervisionadasupervisionada;;

�� AvaliaçãoAvaliação sistemáticasistemática dodo processoprocesso ensinoensino--
aprendizagemaprendizagem..
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