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Resumo  

 

Este relatório de estágio teve como objetivo contribuir para a compreensão da 

multiplicidade de tarefas que regem a atividade de um treinador de futebol. Baseado 

maioritariamente nos fundamentos teóricos da dinâmica ecológica, foi analisada a forma 

como as redes sociais permitem ou não identificar a consecução prática do modelo de 

jogo teórico em função de variáveis inerentes à competição, isto é, se o tipo de 

coordenação interpessoal e os padrões estabelecidos estão previstos no modelo teórico e 

de que forma são influenciados pelas variáveis tempo de jogo e resultado momentâneo. 

Os resultados demonstraram a forma como as variáveis inerentes ao jogo podem 

influenciar o comportamento micro, meso e macro de uma equipa. Em seguida foram 

realizadas duas investigações com o objetivo de examinar a intervenção do treinador em 

competição e em treino, mais concretamente, o tipo de instrução e feedback. Para o 

efeito foram utilizados instrumentos de categorização que permitissem encontrar um 

padrão de intervenção do treinador em treino e competição. Foi possível verificar de que 

forma o treinador ajusta o seu feedback em função das alterações próprias ao treino e 

competição. Ainda no contexto de treino, investigou-se a influência da fase da sessão de 

treino sobre o conteúdo de treino. Foram analisados os objetivos, representatividade, 

constrangimentos, complexidade e dificuldade nos exercícios que compõem as sessões 

de treino. As conclusões permitem que o treinador melhor estruture as suas sessões de 

treino, selecionado tarefas mais representativas do contexto de jogo. Por último, foram 

estudadas as diferentes dimensões da motivação nos atletas. Mais concretamente, se o 

subescalão influencia a motivação dos atletas. Os resultados permitiram compreender 

que o subescalão não influencia de forma significativa as dimensões da motivação, 

levando o treinador a compreender que este não é um fator decisivo ou influenciável 

para o sucesso ou insucesso da sua equipa. Na lógica das investigações apresentadas 

durante o estágio, propõe-se que a avaliação da atividade do treinador seja considerada 

sempre numa lógica multidisciplinar, abrangendo as principais áreas de intervenção.  

 

Palavras-chave: Análise multidisciplinar, futebol juvenil, dinâmica ecológica, 

coordenação interpessoal, análise de redes, instrução e feedback, conteúdo de treino, 

abordagem pelos constrangimentos, representatividade das tarefas, complexidade e 

dificuldade, motivação.  
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Abstract 

This report aimed to contribute to the understanding of the multiplicity of tasks that 

govern the activity of a football coach. Based on the theoretical foundations of 

ecological dynamics, was analyzed how social networks allow to identify the practical 

achievement of the theoretical game model on the basis of variables inherent in the 

competition, on other words, if the type of interpersonal coordination and established 

standards are provided in the model and how it is influenced by variables play time and 

live score. The results showed how variables can influence the team behavior in a 

micro, meso or macro dimension. Then, there were two investigations in order to 

examine the coach’s intervention in competition and training, more specifically, the 

type of instruction and feedback.  It were used a categorization instrument to find some 

standards training and competition behavior. It was possible to verify how the coach 

adjusts his intervention  during the game and the training sessions.. Also in the training 

context, were studied the influence of training session stage on the content. Were 

analyzed the objectives, representativeness, constraints, complexity and difficulty in the 

exercises from the training sessions. The findings allowed the coach to improve his 

session planning, selecting tasks more representative of the game context. Finally, it 

were investigated the different dimensions of motivation. More specifically, if the 

differences in the athletes age influences the motivation of the team. The results showed 

that the age doesn´t significantly influences the dimensions of motivation, leading the 

coach to understand that this is not a decisive or influenced factor on the success or 

failure of his team. In line with the research presented during the stage, it was proposed 

that the assessment of coach activity is always considered in a multidisciplinary way, 

covering the main areas of intervention. 

 

Keywords: Multidisciplinary analysis, youth football, ecological dynamics theory, 

interpersonal coordination, network analysis, instruction and feedback, training content, 

constraints led-approach, task representativeness, complexity and difficulty, motivation. 
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1.  Enquadramento geral do estágio 

 

O presente estágio em treino desportivo foi realizado no Clube de Futebol “Os 

Belenenses”, mais concretamente na equipa de Juniores A, pertencente ao 

Departamento de Futebol Juvenil. Este integra os escalões de Juniores C, Juniores B 

(Equipa B), Juniores B e Juniores C. É um Clube quase centenário, fundado a 23 de 

Setembro de 1919. Artur José Pereira foi o impulsionador da fundação do Belenenses e 

com ele trouxe mais adeptos para o Clube, dado ser uma figura reconhecida pela 

sociedade da altura. Após alguns anos, o Clube rivalizava com Benfica e Sporting ainda 

que com uma filosofia mais familiar, mais local. Em 1928 trocou o campo de Pau do 

Frio pelas Salésias onde o Clube assumiu uma dimensão internacional. Em 1956 

mudou-se para o Estádio do Restelo. Após esta mudança, até aos dias de hoje, o 

Belenenses conquistou apenas 2 Taças de Portugal, o que para um Clube com a 

dimensão que o Belenenses havia ganho, tornou-se uma realidade difícil de conviver. 

Talvez por isso, atualmente, a maioria dos sócios e adeptos são da zona de Belém e do 

Restelo o que, a este nível, levou o Clube novamente para uma dimensão mais local. É, 

no entanto, reconhecido que existe um potencial tremendo de renovação e angariação de 

adeptos e sócios a nível nacional ou mesmo internacional.  

Atualmente, a nível estrutural, o Clube apresenta duas estruturas diretivas, com 

diferentes responsabilidades: responsável pelo Futebol Infantil, entenda-se escalões 

abaixo de Juniores C e Futebol Feminino (Seniores) a entidade Escola de Futebol “Os 

Belenenses”, controlada pela direção do Clube. O Futebol Juvenil é igualmente 

controlado pela direção do Clube. Já o futebol profissional é atualmente gerido por uma 

SAD, Clube de Futebol “Os Belenenses” SAD. A este nível o Clube de Futebol “Os 

Belenenses” atua na 1ª Liga de Futebol Profissional Portuguesa, “Liga NOS”. O 

Belenenses é atualmente um Clube com uma filosofia bipartida, fruto das variadas 

estruturas que integram e dirigem os diferentes polos de atividade. Ainda assim, existe 

um conjunto de objetivos comuns às referidas entidades e que cada vez mais cooperam 

em prol desses mesmos objetivos, sendo notórios alguns resultados a esse nível 

(quadruplicou o número de atletas nas escolas do futebol (sub-14), todos os anos atletas 

integram o plantel sénior, entre outros). 

As instalações do Clube, assumindo todo o funcionamento administrativo e 

desportivo tanto da Direção do Clube como da SAD, estão situadas no Complexo 
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Desportivo do Restelo. Engloba o Estádio do Restelo (Campo Nº1), o Campo Major 

Baptista da Silva (Campo Nº2), o Campo Nº3, o Campo Vicente Lucas (Campo Nº4), o 

Belem Lab (Campo Nº5) e o Pavilhão Acácio Rosa. Dos campos atrás referidos, o nº1 e 

nº2 apresentam as dimensões para a prática do futebol de 11, os campos nº3 e nº4 

apresentam dimensões para a prática do futebol de 7 e o campo nº5 foi construído para a 

prática do futebol de 5. O campo Nº1 é de relva natural enquanto que os restantes 

campos são de relva sintética. 

Como referido anteriormente, foi selecionado o escalão de Juniores A para 

desenvolvimento do estágio. Contempla a existência de uma única equipa, formada por 

atletas do subescalão A (2º ano) e subescalão B (1º ano). A nível competitivo, disputa 

duas competições oficiais: a nível nacional insere-se no Campeonato Nacional de 

Juniores A, 1ª Divisão, Zona Sul; a nível distrital disputa o Future Stars Football 

League. O Campeonato Nacional assume-se como a competição de maior relevância 

para o Clube. É disputado em 2 fases. Numa 1ª fase, disputada a 2 voltas entre 12 

equipas. Os 4 primeiros classificados apuram-se para a Fase do Apuramento do 

Campeão, a disputar com os 4 primeiros classificados da Zona Norte. Os restantes 8 

Clubes jogam a Fase da Manutenção, onde os 3 últimos Clubes descem de divisão. O 

Belenenses nunca conseguiu atingir a Fase de Apuramento de Campeão, sendo 

constantemente relegado para a Fase da Manutenção. Nesta fase tem-se conseguido ano 

após ano manter nos lugares cimeiros, salvando-se da descida de divisão. O sucesso ou 

insucesso desportivo da equipa de Juniores A tem bastante significado para os sócios e 

adeptos do Clube. Acompanham de perto os jogos da equipa, nomeadamente no Estádio 

Major Baptista da Silva (casa). Importante referir, que nos últimos anos, apesar de a 

nível desportivo nunca ter atingido a desejada Fase para Apuramento do Campeão, tem 

fornecido época após época inúmeros atletas.  

O plantel é constituído por 25 atletas, sendo 9 de 1º ano e 15 de 2º ano. Dos 25 

atletas, unicamente 6 pertenciam aos quadros do Clube no ano transato. Os restantes 19 

atletas foram recrutados sobre uma base maioritariamente nacional, sendo que dois 

atletas foram recrutados a nível internacional. Pertencem à equipa 3 guarda-redes, 9 

defesas, 7 médios e 6 avançados. De referir que numa fase inicial o plantel foi 

constituído por 28 atletas, sendo que 3 acabaram por sair. Nunca houve captações, ainda 

que ao longo da época foram treinando vários atletas à experiência.  

A equipa de Juniores A, como uma das equipas pertencentes ao futebol juvenil, 

trabalha diretamente com o coordenador técnico (Pedro Silva), tendo este como 
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principal função supervisionar toda a orientação técnica a nível do treino e da 

competição, de acordo com os referenciais teóricos definidos. Para além desta 

supervisão coletiva, o coordenador verifica a evolução dos atletas a nível individual. O 

staff técnico exclusivo à equipa de Juniores A, prevê um treinador principal (José Carlos 

Sousa), um treinador adjunto (Pedro Figueiredo), um treinador de guarda-redes (Filipe 

Peralta), quatro treinadores estagiários (Nelson Azevedo, Tiago Almeida, Tiago 

Moreira, Tiago Valente) e um analista de adversário (Vasco Silva). Todos os treinadores 

realizam tarefas de planeamento das sessões de treino, orientação no campo, definições 

estratégicas e análise da própria equipa. O treinador principal acumula tarefas de 

liderança e de comunicação individual ou grupal. 

A equipa insere-se num contexto de formação pelo que os principais objetivos 

estão relacionados com proporcionar aos jovens bases de desenvolvimento sólidas nesta 

última etapa do futebol de formação. Dá-se grande importância aos objetivos 

formativos, acima de quaisquer outros. A este nível, os objetivos são os seguintes: 

evoluir todos os jogadores individualmente, garantir que no final do ano a grande 

maioria dos jogadores se encontra a um nível superior ao de início de época, garantir o 

máximo de jogadores com possibilidades de pertencer a uma equipa profissional, 

garantir o máximo número de atletas na equipa sénior do ano seguinte. 

Apesar de não ser prioritário, é importante formar a vencer, pelo que os objetivos 

desportivos assumem-se igualmente relevantes. A este nível, a competição nacional 

(campeonato nacional de juniores 1ª divisão) assume-se como a de maior relevância 

desportiva. Nesta competição, o Clube tem como principal objetivo melhorar as 

classificações obtidas em épocas anteriores, e, se possível atingir a Fase para 

Apuramento do Campeão Nacional. Relativamente à Future Stars Football League o 

Clube luta para vencer a competição ainda que utilize maioritariamente atletas com 

menos minutos e de escalões inferiores, sempre com o objetivo de os evoluir, acima de 

qualquer objetivo desportivo. Numa perspetiva financeira, este escalão é fundamental na 

medida em que os atletas lutam pela conquista de um contrato profissional, sendo para 

alguns, o último ano de futebol juvenil. A conquista ou não de contratos profissionais 

tem impacto no orçamento de todo o Clube. As boas exibições desportivas aliadas à 

promoção constante de jovens à equipa profissional, podem despertar o interesse de 

novos parceiros que ajudem a melhorar as condições de todas as equipas no futebol 

jovem.  
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O sistema tático principal utilizado pela equipa de Juniores A é o 1:4:4:2. O 

sistema tático alternativo é o 1:4:3:3. Independentemente do sistema, a equipa tem que 

apresentar uma identidade de acordo com os padrões culturais do Clube. É obrigatório 

assumir o jogo, procurar o resultado, jogar de uma forma agressiva e ofensiva. Nesta 

lógica, a equipa adota um método ofensivo de posse, que lhe permita ter a bola a maior 

parte do tempo, controlando o jogo. Defensivamente, a equipa utiliza um método misto, 

com um bloco alto, realizando zona pressionante logo à saída do adversário, em que os 

atletas mais ofensivos pressionam ao homem. Pretende-se que a equipa represente uma 

imagem ambiciosa e atrativa, assumindo um modelo de jogo rápido, agressivo, intenso, 

capaz de ser competente nos diferentes momentos do jogo.  

Foi desenvolvido pela coordenação técnica e equipas técnicas pertencentes ao 

futebol juvenil um modelo de treino que permita que as equipas desenvolvam de forma 

semelhante os seus atletas e modelo de jogo. Independentemente do espaço físico, 

tempo e material de treino, todos os atletas do futebol juvenil serão sujeitos ao mesmo 

tipo de metodologia, salvaguardando as diferentes etapas de formação. Considerando os 

compromissos competitivos foi definido um plano anual de treino, com o número de 

treinos, local, volume e regime de treino. Esse plano anual de treinos integra o modelo 

de treino, sendo baseado em algumas premissas metodológicas e regras de 

funcionamento que devem ser respeitadas em todas as equipas do futebol juvenil, 

inclusive na equipa de Juniores A. A periodização utilizada tem como principal 

consideração a capacidade física em questão, isto é, todos os constrangimentos de treino 

devem respeitar a capacidade física que se pretende trabalhar. Na organização e 

planeamento do treino, é defendido a abordagem sistémica, centrada nas interações 

entre os indivíduos (interjogadores), potenciando a inteligência coletiva, entendendo-a 

como supra individual. Assim, o treino deve ser constituído respeitando a influência do 

envolvimento no comportamento do sistema (competição, ambiente familiar, ambiente 

de treino, etc.), a interdependência de escalas (jogador, sector, equipa) e procura educar 

o comportamento emergente do atleta, isto é, colocar diferentes estruturas (jogador, 

sector, equipa) aptas para responder positivamente à emergência do comportamento 

competitivo, não formatando as soluções (explorando todas as possibilidades de ação). 

Para além disso, os exercícios devem ser variáveis e aleatórios, contemplar variações 

motoras e garantir homogeneidade de performance (todos aprendem mais). O staff 

técnico do futebol juvenil entende que este método de treino aumenta a capacidade de 

adaptação do sistema, tornando a performance mais estável.  
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O estágio realizado na equipa de Juniores A, numa etapa de formação tão 

decisiva, que levanta constantemente inúmeras questões relacionadas com a transição 

do futebol de formação para o futebol sénior, levou o estagiário a questionar-se acerca 

da forma como os variados processos a que os atletas estão sujeitos são conduzidos 

(treino, competição, liderança, relação interpessoal). Existindo uma base teórica clara, 

dirigida para uma identidade que se quer muito própria, de imediato o estagiário 

levantou a dúvida relativamente à consecução prática do modelo de jogo, isto é, se o 

modelo de jogo teórico é realmente um constrangimento-chave para a performance 

desportiva. O capítulo 2 tenta precisamente compreender a relação teórico-prática do 

modelo de jogo nesta equipa. Sendo a comunicação uma ferramenta estratégica decisiva 

ao longo do jogo, oferecendo a possibilidade de reforçar ou alterar alguns 

comportamentos previstos no modelo de jogo e no plano estratégico, e após verificar 

que existia uma intervenção técnica constante ao longo do jogo foi levantada a hipótese 

de analisar o conteúdo de instrução e feedback do treinador no sentido de perceber as 

suas características (capítulo 3). Considerando a vertente competitiva explorada sobre as 

questões identificadas pelo estagiário, interessou analisar a orientação e planeamento do 

treino. No seguimento do que foi realizado em competição, foi igualmente analisado o 

conteúdo verbal do treinador durante as sessões de treino (capítulo 3) no sentido de 

tentar compreender algumas tendências. Ainda em treino, e após receber e participar em 

planeamentos diários com objetivos e características muito claros, o treinador estagiário 

optou por investigar algumas relações acerca dos objetivos dos exercícios, 

complexidade e dificuldade e constrangimentos utilizados (capítulo 4). Observando as 

relações que se estabeleciam entre os atletas e a forma como estes se comportavam em 

relação aos objetivos propostos pelo Clube e pela equipa técnica, considerando 

igualmente a existência de dois subescalões, estando os jovens sujeitados a pressões 

muito diferentes (último ano de júnior é a última etapa no futebol de formação) 

interessou ao estagiário analisar as várias dimensões da motivação.  

Considerando as questões decorrentes do estágio, ao longo dos vários capítulos 

estudados, o estagiário tem como principais objetivos desenvolver competências, 

investigando e inovando, através da utilização de práticas que criem valor acrescentado 

às utilizadas anteriormente, nas seguintes áreas de intervenção: organização e gestão do 

processo de treino, organização e gestão do processo de competição e relação grupal. 

Mais concretamente, em competição, o estagiário pretende analisar a performance 

individual e coletiva, bem como a sua interação, isto é, o impacto que o desempenho de 
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cada um tem no rendimento coletivo. Ainda em competição, pretende-se analisar as 

estratégias e ferramentas de comunicação com os jogadores, capacidade de alteração da 

instrução em função do contexto e naturalmente compreender a gestão que é feita ao 

longo da competição, verificando se esta é conduzida de acordo com as regras e 

comportamentos ético-deontológicos ajustados à função da figura e do estatuto do 

treinador. No final, prevê-se uma reflexão com a equipa técnica, sobre os jogos, 

respetivo modelo de jogo e de comunicação, contribuindo se possível para um 

ajustamento e otimização dos processos. Na área do treino, o estagiário investigará a 

conceptualização e planeamento das sessões de treino, nomeadamente os seus objetivos, 

linhas orientadoras da metodologia de treino e a periodização utilizada. Para além da 

operacionalização, serão criados registos e formas de armazenamento que permitam 

igualmente analisar a condução e intervenção das sessões de treino, verificando se 

existe coerência e orientação sobre as práticas comunicativas em competição. Tal como 

no processo competitivo, os resultados serão analisados em profundidade, com o 

objetivo de partilhar com a equipa técnica, desenvolvendo estratégias de otimização dos 

processos existentes e, se necessário, eliminar ou adicionar novas práticas. Por fim, foi 

realizada uma investigação de carácter grupal, com objetivo de investigar o grupo numa 

vertente psicológica, nomeadamente a sua motivação, isto é, se existem ou não muitas 

diferenças ao nível do individuo e de que forma estas diferenças poderão afetar o grupo. 

Indiretamente será possível observar o tipo de liderança existente a forma como a 

equipa técnica gere emocionalmente o seu grupo. Como nas áreas de investigação 

anteriores, existirá uma reflexão final com a equipa técnica no sentido de explorar as 

relações estabelecidas, gestão do grupo e estratégias utilizadas. 

-  
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CAPÍTULO II 

_____________________________________ 

Modelo de Jogo enquanto constrangimento-

chave à performance desportiva 

 

Resumo 

Este capítulo teve como objetivo verificar de que forma a análise de redes sociais 

permitia ou não compreender a consecução prática do modelo de jogo teórico em 

função de variáveis inerentes à competição, isto é, se o tipo de coordenação 

interpessoal verificada estava previsto no modelo teórico e de que forma foi 

influenciada pelas variáveis. Para este propósito, foram analisados os números de 

passes durante um conjunto de jogos oficiais cujos resultados finais foram 

diferentes, numa equipa de futebol da 1ª divisão de Sub-18, Portugal. Foram 

analisados um total de 733 passes. Foi utilizado o template do Excel Node XL 

para analisar os dados. As conclusões permitem que os treinadores compreendam 

se as variáveis inerentes à competição têm ou não alguma influência no 

comportamento micro, meso e marco da sua equipa. 

 

Palavras-Chave: coordenação interpessoal, futebol juvenil, análise de redes 

sociais, modelo de jogo. 
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2. Introdução 

 

O estudo da performance nos desportos coletivos tem atualmente um peso 

significativo sobre o processo das equipas, mais concretamente sobre o planeamento do 

treino e da competição, bem como nas decisões técnicas que suportam esses momentos. 

No futebol, a análise da performance, refere-se ao registo objetivo e à análise de 

comportamentos que ocorrem durante a competição (Carling, Williams, & Reily, 2005), 

procurando fornecer informação aumentada e precisa sobre o desempenho da equipa 

e/ou dos jogadores de forma a poder melhorá-lo futuramente (Mcgarry, 2009). Ao nível 

da sofisticação, esta análise pode variar desde dados discretos sobe a atividade de um 

jogador, ou de perfis individuais de cada jogador da equipa, até dados contínuos acerca 

das interações entre jogadores, de acordo com a estratégia de jogo das equipas (Carling 

et. al., 2005). Desta forma, a análise de jogo deverá ser notacional, isto é, definem-se 

previamente sistemas de codificação das atividades, que se caracterizam como 

relevantes para apreciação do desempenho no jogo e que permite que os eventos sejam 

anotados e analisados (campograma, tabela, etc.) ou análise de movimento, focada em 

recursos brutos da atividade individual, que permite relacionar taxas de trabalho dos 

jogadores e verificar as consequências fisiológicas, analisar o comportamento tático dos 

jogadores através de uma análise dinâmica dos seus posicionamentos ao longo do jogo 

(Carling et. al., 2005).  

Contudo, a análise da performance tem vindo a ganhar enfâse sobre as ciências da 

complexidade, pois o seu contexto é caracterizado pela incerteza inerente ao 

comportamento dos adversários (Travassos et al., 2012). Para além do referido, o 

futebol, como sistema complexo, prevê alterações constantes ao nível dos 

constrangimentos, das relações que se estabelecem interjogadores, da informação 

percecionada. A possibilidade de executar uma ação num dado momento pode sucumbir 

no instante seguinte (Vilar, Araújo, Travassos, & Duarte, 2015). A perspetiva da 

dinâmica ecológica defende que a coordenação entre sistemas biológicos, como 

jogadores, e em sistemas sociais, como as equipas, emerge da interação dos seus graus 

de liberdade ou constrangimentos através de um processo de auto-organização 

(Kauffman, 1993; Warren, 2006). Os comportamentos são originados através de 

padrões funcionais coordenados que emergem de um processo auto-organizado baseado 

na interação entre os praticantes sob uma tarefa e contexto específico (Corrêa, Vilar, 
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Davids, & Renshaw, 2012). Assim, a análise ecológica explica como as interações entre 

os praticantes e a informação recolhida do contexto constringe os padrões de 

estabilidade (coordenação entre praticantes), variabilidade (perda de coordenação entre 

os praticantes) e quebra de simetria (como novos padrões de coordenação emergem no 

desempenho) em estruturas organizadas (Corrêa et al., 2012). 

Essas interações espontâneas podem resultar em análises a diferentes escalas. A 

escala inter-jogadores e a escala inter-equipas (Travassos, Araújo, Vilar, & McGarry, 

2011) bem como relações entre equipas em relação ao contexto competitivo (Correia, 

Araujo, Craig, & Passos, 2011; Travassos et al., 2011). Apesar de diferenças entre os 

níveis de análise, o objetivo dos estudos foi semelhante: identificar padrões de 

coordenação espácio-temporais que expressem a dinâmica relacional entre os jogadores 

e equipas numa sub-fase específica de jogo. Por exemplo, foi estudado no râguebi as 

distâncias interpessoais intra-equipa, estabelecendo intensidades/forças de ligação entre 

os jogadores em função da relação com a equipa adversária (Correia, Araujo, Craig, & 

Passos, 2011). Os resultados revelaram que os jogadores dentro de uma sub-unidade 

atacante tendem a permanecer próximos uns dos outros antes da primeira linha 

defensiva, e ao invés, tendem a aumentar a distâncias interpessoais quando se joga entre 

a primeira e a segunda linha defensiva. Para o estudo de relações inter-equipas é 

normalmente proposto o uso de centróides geométricos, calculados a partir de valores 

de distância interpessoal entre os jogadores dentro da sub-unidade ao longo do tempo. 

Esta medida foi usada no futebol por Lames & McGarry (2007), por (Frencken, 

Lemmink, Delleman, & Visscher, 2011) e ainda por (Travassos et al., 2011) com uma 

aplicação ao futsal, mas apenas permitiu a identificação de padrões relacionais entre 

equipas, muitas vezes difíceis de interpretar pelo treinador.  

Com o objetivo de estudar as relações interpessoais estabelecidas, identificando 

padrões relacionais das equipas, desenvolveu-se a análise de redes. Esta perspetiva 

permite de uma forma objetiva analisar toda uma estrutura e os seus elementos 

individuais, identificando padrões de jogo locais, globais e a sua dinâmica (Duch, 

Waitzman, & Nunes Amaral, 2010). Anteriores estudos confirmaram que os sistemas 

coletivos (equipas) são suportados pela soma das interações individuais (Passos et al., 

2011), ou seja, os padrões coletivos ocorrem das relações emergentes entre os diferentes 

indivíduos que formam uma equipa. Procuraram demonstrar, recorrendo a uma análise 

de redes, que as regularidades do comportamento coletivo das equipas podem ser 

capturadas através das interações geradas pela circulação da bola entre jogadores, com 
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influência no sucesso ou insucesso das ações realizadas. Ao analisar duas equipas de 

Polo Aquático (Passos et al., 2011), relativamente às ligações existentes na circulação 

da bola durante uma determinada sub-fase do jogo, concluíram que um maior número 

de ligações entre os vários elementos da equipa, corresponde a uma maior probabilidade 

de sucesso. A equipa que registava maior número de ligações apresentava uma 

percentagem de sucesso superior, quando comparada com a equipa com menor número 

de ligações registadas. Utilizando igualmente a análise de redes, procurou-se avaliar os 

desempenhos individuais dos atletas e a influência dos mesmos no desempenho coletivo 

da equipa. Assim, analisando as equipas participantes no Campeonato Europeu de 

futebol 2008, pretenderam identificar os padrões de movimento com bola e resultantes 

situações de finalização. Por intermédio da análise da centralidade, conseguiram 

identificar o jogador que maior influência apresentava em cada equipa. Partindo de uma 

lista de 20 jogadores identificados pelos espectadores e analistas desportivos, como 

sendo os mais influentes da equipa, estes autores pretenderam verificar a relação entre a 

análise qualitativa de espectadores e analistas, e a análise quantitativa resultante do 

estudo efetuado. Dos 20 jogadores identificados, verificou-se correspondência entre 

resultados qualitativos e quantitativos em 8 jogadores. Existem igualmente estudos 

direcionados para a avaliação da performance das equipas em função das medidas das 

redes sociais, apontando que existe uma relação entre a intensidade das redes e a sua 

centralização e o desempenho coletivo (Duch et al., 2010). Equipas que apresentem 

redes com alta intensidade e baixa centralização têm melhor performance. Assim, os 

estudos existentes apontam para a identificação de conexões influentes entre os atletas, 

concluindo matrizes de jogo padrão para as equipas (Grund, 2012). Tem igualmente 

sido estudado as relações entre as medidas das redes sociais e a forma como estas 

influenciam a performance de uma equipa.  

No entanto, existe pouca informação acerca da influência que o resultado de jogo 

tem na aplicação/manutenção dos padrões coletivos previamente estabelecidos pelas 

equipas, isto é, que ligações se alteram/mantêm e de que forma isso altera a rede a 

quando da alteração de resultado. Neste capítulo, tivemos como objetivo analisar a 

influência do resultado e do tempo de jogo na coordenação dos jogadores de uma equipa 

de futebol. Mais concretamente, através do método de análise de redes, verificou-se se 

existem diferenças nos jogador que recebe mais passes, no jogador que realiza mais 

passes e no jogador com maior número de ligações com os restantes agentes da equipa 

(rede) quando esta está a ganhar, empatar ou a perder. Relativamente ao tempo de jogo, 
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utilizar-se-á o mesmo método para verificar se existem diferenças nas medidas de 

centralidade em relação ao tempo de jogo. Será expectável que mesmo perante uma 

modificação de resultado a equipa mantenha as ligações mais fortes, não permitindo que 

a variável resultado influencie a identidade coletiva da equipa. Esta informação irá 

permitir ao treinador compreender se existe ou não influência do resultado na 

coordenação dos jogadores da equipa e dessa forma melhor planear o processo de 

treino. Utilizando a informação recolhida, poderá realizar exercícios mais próximos da 

realidade que afeta a sua equipa.  

 

3.  Método 

 

3.1. Participantes  

 

Participaram neste estudo os 25 jogadores da equipa de Juniores A do Clube de 

Futebol “Os Belenenses”, que participa no Campeonato Nacional de Juniores – 1ª 

Divisão – Zona Sul. Os jogadores têm entre 17 e 18 anos, e todos eles acumulam 

experiências anteriores em campeonatos nacionais (M=17.64, DP =1.9 anos de idade). 

 

3.1.1. Amostra 

 

A amostra deste estudo contemplou a totalidade de passes (N=733) durante os 3 

jogos analisados. Os adversários presentes nos jogos pertenciam ao Campeonato 

Nacional de Juniores A – Zona Sul e de um nível teoricamente semelhante ou inferior à 

equipa estudada. 

 

Tabela 1. Análise da duração, número de passes e passes por minuto ao longo dos 3 jogos, de 

acordo com o resultado momentâneo (derrota, empate, vitória). 

Resultado Duração (min) Passes  Passes/Min 

Derrota 35,47  116 3,27 

Empate 118,73  315 2,65 

Vitória 128,15  302 2,36 
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Tabela 2. Análise da duração, número de passes e passes por minuto ao longo dos 3 jogos, de 

acordo com os diferentes parciais do jogo (0-22; 23-45;45-67;68-90). 

Parciais do Jogo Duração total (min) Passes Passes/Min 

0-22 67,5 237 3,51 

23-45 72,2 155 2,15 

45-67 67,5 177 2,62 

68-90 75,7 

 

164 2,17 

 

3.1.2. Recolha de dados 

 

Os dados foram recolhidos entre Dezembro de 2013 e Março de 2014. O 

investigador chegou ao local com antecedência para que o jogo fosse filmado desde o 

seu início. A filmagem foi realizada através da gravação de vídeo (HD 1280x720). Foi 

utilizada uma máquina de gravar digital Sony HDR-SR1, colocada num plano superior 

lateral a cerca de 15/20m da realização dos jogos, de forma a captar os comportamentos 

do jogadores e permitir posteriormente analisar as medidas de centralidade propostas. 

Após a gravação foi realizada a observação numa televisão LG para registo das 

ocorrências. 

 

 3.1.3. Análise de dados 

 

3.1.3.1. Variáveis  

 

Foi definido como variável dependente neste estudo o comportamento da rede 

social da equipa através do estudo das suas medidas de centralidade (i) valor de 

centralidade de intermediação (“betweenness centrality”) que permite identificar o 

jogador com maior número de ligações com os restantes agentes da rede, (ii) 

centralidade de entrada (“in-degree centrallity”) que permite identificar o jogador que 

recebe mais ligações e centralidade de saída (iii) (“out-degree centralitiy”) que permite 

identificar qual o jogador que encaminha mais ligações para os outros. Estas medidas 

serão calculadas através do programa de livre utilização Node_XL Excel Template. 

Através deste programa foi possível obter a visualização gráfica das ligações entre 
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jogadores e a sua importância, bem como calcular os valores referentes às medidas de 

centralidade previamente descritas. As variáveis independentes são o resultado no 

marcador (derrota, empate e vitória) e os parciais do tempo de jogo (0-22, 23-45, 45-67, 

68-90). 

 

3.1.3.2. Validade e Fidelidade 

 

A validade do instrumento foi garantida através de estudos prévios realizados por 

Trotmann (2012) e Duch (2010). De forma a garantir a que o único observador deste 

estudo em momentos diferentes interpretou os comportamentos com consistência, 

analisou-se a fidelidade intra-observador. O mesmo investigador observou, duas vezes, 

com pelo menos o espaçamento de uma semana, o mesmo jogo. Posteriormente foi 

aplicada a fórmula de Índices de Acordos de Bellack, (Siedentop, 1993) (% Acordos = 

Valor mínimo/ Valor máximo * 100). Os valores obtidos ultrapassam o valor limite de 

85% considerado pela fórmula o que indica que a fidelidade é boa (valor mínimo 

calculado 95,48%). 

 

4. Resultados 

 

4.1. Influência do resultado na centralidade 

 

4.1.1. Centralidade “indegree” 
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Figura 1. A influência do resultado (derrota, empate, vitoria), por posições (guarda-redes, defesa 

esquerdo, central esquerdo, central direito, defesa direito, médio defensivo, médio direito, médio 

esquerdo, médio ofensivo, avançado esquerdo, avançado direito) na centralidade “indegree” (número de 

ligações recebidas) da rede social da equipa (sistema tático utilizado 1:4:4:2). 

  

Observou-se que perante uma desvantagem no marcador, existiu uma tentativa da 

equipa procurar os diversos elementos da rede, com um número de ligações recebidas 

muito aproximadas entre variados jogadores: lateral direito, médio defensivo, médio 

direito, médio esquerdo, avançado direito e avançado esquerdo. Em caso de empate, a 

equipa continuava a utilizar de forma equilibrada os elementos da rede, observando-se 

uma distribuição homogénea, sem que algumas posições se destacassem das restantes, à 

exceção do guarda-redes, naturalmente. Perante uma situação de vantagem no 

marcador, tal como em caso de derrota e empate continua-se a observar uma 

distribuição muito semelhante da rede, com todos os atletas a receberem 
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aproximadamente os mesmo passes. Apesar dos valores de “indegree” terem sido 

distribuídos pelos vários atletas perante os três resultados possíveis, em situação de 

empate e vitória, observou-se por atleta ligações recebidas consideravelmente maior do 

que na derrota, o que pressupõe um maior número de passes certos entre os diversos 

atletas. Na grande maioria dos atletas, o número de ligações recebidas tendeu para o 

dobro. 

 

4.1.2. Centralidade “outdegree” 
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Figura 2. A influência do resultado (derrota, empate, vitoria), por posições (guarda-redes, defesa 

esquerdo, central esquerdo, central direito, defesa direito, médio defensivo, médio direito, médio 

esquerdo, médio ofensivo, avançado esquerdo, avançado direito) na centralidade “outdegree” (número de 

ligações encaminhadas) da rede social da equipa (sistema tático utilizado 1:4:4:2). 

 

 Conseguiu-se concluir que perante o resultado derrota, a equipa realizou um 

maior número de ligações com o central esquerdo, no médio defensivo e no médio 

esquerdo. Ao invés, os avançados esquerdo e direito não apresentaram qualquer 

capacidade de encaminharem ligações com sucesso. Perante um resultado de empate ou 

vitória a capacidade dos atletas encaminharem ligações é muito semelhante, tendo-se 

encontrado uma distribuição muito semelhante ao nível dos passes realizados com 

sucesso num resultado e noutro entre as várias posições. De referir a enorme diferença 

de participação dos avançados quando a equipa está a perder (derrota) em relação ao 

empate ou vitória. Tal como na medida “indegree”, verifica-se um número mais elevado 

de ligações encaminhadas em situação de empate ou vitória relativamente ao resultado 

derrota. 

 

4.1.3. Centralidade “betweenness” 
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Figura 3. A influência do resultado (derrota, empate, vitoria), por posições (guarda-redes, defesa 

esquerdo, central esquerdo, central direito, defesa direito, médio defensivo, médio direito, médio 

esquerdo, médio ofensivo, avançado esquerdo, avançado direito) na centralidade “betweenness” 

(influência dos elementos na rede) da rede social da equipa (sistema tático utilizado 1:4:4:2). 

 

Verificou-se que o atleta com um maior número de ligações quando a equipa se 

encontra em desvantagem é o médio defensivo. Foi igualmente observar que o avançado 

direito e o médio ofensivo têm muito pouca influência no jogo da equipa quando esta 

está perante o resultado derrota. Perante uma situação de empate verificou-se uma maior 

distribuição da rede, isto é, vários atletas com números de ligações elevadas, como seja 

o caso dos centrais, médio defensivo e avançado direito. Para além deste facto, 

observou-se que em situação de empate, a equipa prefere jogar pelo corredor direito, 

não tendo o lateral esquerdo e médio esquerdo qualquer influência na rede. Quando a 
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equipa se encontra em vantagem no marcador, observa-se igualmente uma maior 

distribuição da rede, com vários atletas a participarem ativamente nesta, apresentando 

valores muito semelhantes: centrais, médio direito, médio ofensivo e avançado 

esquerdo. 

 

4.2. Influência do tempo de jogo (parciais) sobre a centralidade 

 

4.2.1. Centralidade “indegree” 
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Figura 4. A influência do tempo de jogo (0-22; 23-45; 45-67; 68-90), por posições (guarda-redes, 

defesa esquerdo, central esquerdo, central direito, defesa direito, médio defensivo, médio direito, médio 

esquerdo, médio ofensivo, avançado esquerdo, avançado direito) na centralidade “indegree” (número de 

ligações recebidas) da rede social da equipa (sistema tático utilizado 1:4:4:2). 

 

Nos primeiros 22 minutos de jogo existiu uma tentativa de distribuição da rede 

pelas diferentes posições (ver Figura 4). Ainda assim, os atletas do sector defensivo 

(defesa esquerdo, central esquerdo, central direito e defesa direito) foram mais 

solicitados, principalmente central direito, ainda que para os restantes não tenha existido 

uma diferença significativa (à exceção do guarda-redes). No 2º período da 1ª parte, 

entenda-se do minuto 23 ao minuto 45, verificou-se igualmente uma distribuição muito 

homogénea da rede, com uma tentativa clara de utilizar os elementos mais ofensivos da 

rede dado que os centrais perderam importância. Destacou-se assim o médio direito, 

com um maior número de passes recebidos. Nos primeiros 22 minutos da 2ª parte (45-

67), confirmou-se a tendência ofensiva que a equipa demonstrou no período anterior, 

apresentando os elementos do sector médio-ofensivo e ofensivo (médio ofensivo e 

avançados) um maior número de passes recebidos que os seus colegas do sector 

defensivo, situação que não se verificava nos primeiros 22 minutos de jogo. O médio 

ofensivo destacou-se dos restantes, com um maior número de passes recebidos. No 

último período, verificou-se a tendência de jogo registada anteriormente, isto é, os 

elementos do sector médio ofensivo e ofensivo receberam um maior número de passes 

em relação aos defensivos. Verificaram-se grandes diferenças significativas do médio 

ofensivo e avançados em relação aos centrais, situação que no primeiro período se 

revelava contrária (centrais foram determinantes sob o ponto de visto dos passes 

recebidos). 
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4.2.2. Centralidade “outdegree” 
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Figura 5. A influência do tempo de jogo (0-22; 23-45; 45-67; 68-90), por posições (guarda-redes, 

defesa esquerdo, central esquerdo, central direito, defesa direito, médio defensivo, médio direito, médio 

esquerdo, médio ofensivo, avançado esquerdo, avançado direito) na centralidade “outdegree” (número de 

ligações encaminhadas) da rede social da equipa (sistema tático utilizado 1:4:4:2). 

 

Foi possível verificar, à semelhança da medida de centralidade “indegree”, que 

existiu uma distribuição uniforme do número de ligações enviadas pelas diversas 

posições. Identificou-se uma maior preponderância dos centrais e do médio defensivo. 

Também o atleta médio esquerdo realizou muitas ligações nesta fase. De referir que 

apesar do descrito, não existiram grandes diferenças para as restantes posições, a rede 

encontrou-se muito homogénea. Do minuto 23 ao minuto 45, os centrais 

superiorizaram-se aos restantes, realizando quase o dobro das ligações. Aceitando esta 

como a ligação mais forte (central esquerdo-central direito) para a medida “outdegree”, 

todas as outras ligações se revelaram muito semelhantes. Nos primeiros 22 minutos da 

2ª parte (45-67), voltou-se a verificar para cada posição um número de ligações 

enviadas semelhantes aos primeiros 22 minutos da 1ª parte, ou seja, uma distribuição 

muito homogénea do número de ligações enviadas nas diferentes posições. Tal como no 

início da 1ª parte, o médio defensivo demonstrou uma ligeira superioridade 

relativamente a esta medida de centralidade. No último período, em relação aos 

restantes, verificou-se uma diminuição geral do número de ligações enviadas, à exceção 

do médio direito, médio esquerdo, médio ofensivo e avançado esquerdo que 

apresentaram um número de ligações enviadas semelhante aos momentos anteriores.  

 

4.2.3. Centralidade “betweenness” 
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Figura 6. A influência do tempo de jogo (0-22; 23-45; 45-67; 68-90), por posições (guarda-redes, 

defesa esquerdo, central esquerdo, central direito, defesa direito, médio defensivo, médio direito, médio 

esquerdo, médio ofensivo, avançado esquerdo, avançado direito) na centralidade “betweenness” 

(influência dos atletas na rede) da rede social da equipa (sistema tático utilizado 1:4:4:2). 

 

Foi possível verificar, nos primeiros 22 minutos de jogo, que o jogador com maior 

número de ligações com os restantes agentes da rede é o central direito. O central 

esquerdo e o avançado esquerdo apresentaram igualmente valores elevados. Do minuto 

23 ao minuto 46 verificou-se igualmente uma maior preponderância dos centrais, sendo 

que o médio defensivo e o avançado esquerdo também revelaram um número de 

ligações relevante. No início da 2ª parte verificou-se uma diminuição muito significativa 

na preponderância do central esquerdo e avançado esquerdo em relação ao verificado 

anteriormente, contrabalançando com um aumento de todos os elementos do meio-
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campo (à exceção do médio defensivo, ainda que este se tenha mantido como um dos 

mais preponderantes). Nos últimos 22 minutos de jogo, verificou-se novo aumento da 

preponderância do avançado esquerdo, tal como dos médios defensivo e ofensivo. 

Conseguiu-se igualmente verificar que o guarda-redes apresentou valores de ligação 

com os outros agentes significativamente mais elevados do que até aqui ou do que 

alguns colegas.  

 

5. Discussão 

 

O objetivo deste capítulo foi compreender de que forma o resultado e/ou do tempo 

de jogo influenciavam o comportamento da rede social de uma equipa. Foi possível 

concluir, através dos resultados obtidos pelo cálculo dos valores referentes às medidas 

de centralidade, que existem diferenças de comportamento em função das variáveis 

independentes definidas. Acerca do resultado, as três medidas tornaram-se convergentes 

no sentido de identificar as diferenças comportamentais. Observou-se perante a derrota, 

valores de “indegree” bastante homogéneos, sem grandes diferenças entre as posições, o 

que sugere que a equipa, em organização ofensiva (momento do jogo em que a equipa 

tem a bola e tenta construir oportunidades de finalização) tentou jogar um futebol de 

posse, apoiado, utilizando os vários elementos da rede, explorando todas as 

possibilidades, situação que oferece à equipa maiores probabilidades de sucesso (Passos 

et al., 2011). No entanto, após cruzar estes valores com o “outdegree” e “betweenness” 

não se confirmou essa homogeneidade da rede. Encontraram-se valores muito baixos 

para avançados, bem como uma fraca ligação entre sectores num mesmo corredor (valor 

do lateral direito elevado mas do médio direito e avançado direito muito baixos) e muito 

altos para outros (médio esquerdo e médio defensivo). Situação que já não ocorreu 

perante o empate ou vitória, em que as três medidas de centralidade se revelaram 

convergentes, mostrando que a equipa revelou uma identidade muito semelhante 

perante os dois resultados, tendo solicitado de forma muito mais equilibrada os vários 

agentes da rede. Avaliando as medidas de centralidade perante um empate ou vitória, 

concluiu-se que os resultados foram muito mais próximos entre os elementos da rede, 

isto é, o número de passes recebidos, realizados e elementos mais influentes não se 

alteraram de forma significativa de posição para posição perante estes dois resultados. A 

análise do “betweenness” confirmou os resultados de “indegree” e “outdegree”, isto é, 
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verificou-se que a maioria dos atletas teve um número de ligações muito semelhantes. 

Estes resultados apontam para a lógica defendida por Duch e seus colaboradores (2010), 

tendo sugerido que redes com alta intensidade e baixa centralização têm melhor 

performance. Ora, perante a derrota verifica-se uma maior centralização, ao invés do 

empate ou vitória em que a rede se encontra mais distribuída. 

Analisando a outra variável independente em estudo, tempo de jogo, os resultados 

atingiram igualmente o objetivo, isto é, forneceram informações importantes acerca da 

forma como o tempo de jogo influencia ou não os agentes mais importantes da rede. As 

três medidas de centralidade foram muito convergentes, tendo sido possível identificar 

algumas tendências. Nos primeiros 22 minutos de jogo a equipa apresentou os centrais 

como sendo os mais influentes no funcionamento da rede. O lateral direito e avançado 

direito também revelaram preponderância na rede, considerando a fase inicial de jogo. 

A partir dos 22 minutos até final da primeira parte os centrais e o avançado esquerdo 

mantiveram a sua importância na rede. Juntou-se o médio defensivo, formando assim 

um triângulo com muito peso na rede da equipa: centrais e médio defensivo. Com o 

decorrer do jogo, no início da 2ª parte, até aos 67 minutos, os elementos do sector 

defensivo perderam alguma preponderância em relação aos minutos anteriores, 

tornando-se a rede mais distribuída, em que atletas das várias posições apresentaram 

valores de “betweenness” aproximados. Prova disso é o facto de os elementos com 

ligações mais fortes nesta parte do jogo serem de sectores e corredores diferentes 

(central esquerdo, médio defensivo e avançado direito) o que pressupõe a tentativa da 

equipa explorar todo o espaço de jogo em profundidade e largura, com um futebol 

apoiada, utilizando elementos de todos os sectores. Com o jogo a aproximar-se do final, 

os atletas do sector médio e ofensivo ganharam importância em relação aos restantes, 

invertendo completamente a tendência dos tempos anteriores. Nos últimos 22 minutos, 

destacam-se o médio defensivo e os avançados, seguido do médio esquerdo. 

Confirma-se assim que este tipo de estudos prevê a identificação de padrões de 

coordenação espácio-temporais (Passos, Araújo, Davids, & Shuttleworth, 2008), que 

expressam a dinâmica relacional entre os jogadores, permitindo compreender as 

relações interpessoais intra-equipa (Travassos et al., 2011). Os resultados vão 

exatamente de encontro a este tipo de objetivos, tendo sido possível identificar perante 

cada variável independente, esses mesmos padrões ou relações interpessoais. 

Os resultados das medidas de centralidade em função do resultado sugeriram que 

o comportamento da equipa se alterou em função da variabilidade do mesmo, isto é, 
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perante um resultado negativo (derrota) evidenciaram-se diferenças quando comparado 

com o empate ou vitória. A quando da avaliação das mesmas medidas em função do 

tempo de jogo, as diferenças ainda se tornaram mais evidentes. Comparando o primeiro 

período (0-22) com o último (68-90), as semelhanças relativamente aos atletas 

preponderantes na rede são muito reduzidas o que pressupõe comportamentos coletivos 

completamente diferentes de um período para outro. 

Este tipo de análise permitiu observar e identificar jogadores chave (Duch et al., 

2010) conexões influentes, concluindo matrizes de jogo padrão para a equipa (Grund, 

2012), e quantificar de que forma essas matrizes se alteram em função da variável 

proposta. Permite igualmente compreender se aquilo que se propôs na teoria tem 

consecução prática, isto é, se o modelo de jogo idealizado é um constrangimento-chave 

à competição. No entanto, o estudo é limitativo na medida em que não permite 

compreender o porquê de essas diferenças existirem, podendo estas estar relacionadas 

com os mais diversos fatores, muitos deles não controláveis pelo técnico ou atletas, 

como seja a qualidade/comportamento do adversário, fator casa/fora, objetivos inerentes 

ao jogo, substituições, etc. Outro fator limitativo passa pelo número de jogos 

observados, a amostra é pequena. Apesar das limitações, este capítulo foi extremamente 

benéfico na medida em que ofereceu à equipa técnica informação vital acerca do 

comportamento micro, meso e macro da sua equipa. Permitiu-lhes compreender que 

para determinados momentos devem preservar uma identidade mais forte e consistente, 

isto é, quanto mais convergentes forem as ligações interpessoais criadas perante as 

alterações nas variáveis independentes, mais identidade terá a equipa. Mais, ofereceu a 

possibilidade de compreender se a existência de ligações desejáveis é transversal a toda 

a equipa ou só se realizam para alguns atletas ou grupos de atletas. Cruzando com as 

variáveis independentes selecionadas verificou-se que têm grande influência nas 

relações interpessoais criadas e consequentemente no comportamento coletivo das 

equipas. Observaram-se alterações de identidade em função das alterações na variável 

independente. Assim, e realizando de imediato o transfer para o planeamento do treino, 

a equipa técnica poderá compreender onde será necessário investir maior tempo de 

treino a desenvolver determinadas ligações. Em futuros estudos, seria interessante 

verificar para outras variáveis independentes, por exemplo, dificuldade do adversário, 

jogo em casa/fora, existem ou não diferenças significativas na identidade das equipas. 
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CAPÍTULO III 

___________________________________ 

 

O Comportamento do Treinador em 

Contexto de Treino e Competição 

 

Resumo  

Este estudo tem como objetivo analisar a instrução e feedback do treinador em 

treino e em competição. Mais concretamente, em treino foi analisada a influência 

da fase do microciclo na instrução e feedback do treinador. Foram analisados dois 

microciclos de treino (4 treinos por microciclo). Utilizando o método event 

recording, conseguiu-se recolher um total de 7129 unidades de informação. Em 

competição, a influência do tempo de jogo na instrução e feedback do treinador. 

Para tal, foram analisados três jogos escolhidos aleatoriamente, de uma equipa de 

sub-19 do Campeonato Nacional de Juniores, Portugal. Utilizando o mesmo 

método, foram recolhidos 505 comentários. Os dados foram tratados através do 

programa estatístico IBM SPSS ®. Os resultados indicaram que a fase do 

microciclo não influencia o tipo de instrução e feedback do treinador. 

Relativamente à competição, os resultados indicaram como o tempo de jogo pode 

influenciar e alterar a instrução e feedback do treinador.  

 

Palavras-Chave: instrução e feedback, futebol juvenil, sessão de treino, 

competição. 
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7. Introdução 

 

A competição é o momento em que se expressa o rendimento desportivo. Como 

tal, o treinador não poderá demitir-se do seu papel fundamental na direção e orientação 

da equipa. Esta expressa-se fundamentalmente através da instrução que o treinador 

fornece aos seus jogadores, tornando-os autónomo e criativos face à multiplicidade de 

situações que ocorrem em competição. Pode ser verbal ou não verbal (Santos, 2008). A 

direção de equipa na competição deverá estar sujeita à filosofia (Lima, 2000) e ao 

conjunto de acoplamentos informação-ação definidos pela equipa. Assim, a intervenção 

de um treinador deve ser potenciadora de um aumento da coordenação intra e 

interpessoal dos atletas da sua equipa. Segundo Martens (1999), muitos dos casos de 

insucesso do treinador se devem, em grande parte, às dificuldades de comunicação com 

os atletas. Os treinadores terão assim que dominar as técnicas de comunicação 

adequadas quer com os seus atletas, quer com os restantes elementos que rodeiam a 

equipa e influenciam o seu rendimento. Sendo o futebol um desporto coletivo com 

características muito próprias, em que não existem pausas oficiais para comunicar 

(descontos de tempo), o número de golos por jogo é reduzido (em média), a instrução 

do treinador é realizada sem paragem no tempo de jogo e na maioria das vezes com o 

jogo a decorrer. Assim, segundo Hotz (1999), os momentos de instrução num jogo de 

futebol devem apelar a uma forte locução, reforçando e ajustando ideias chave que 

orientem todo o plano tático-estratégico da equipa, informando algumas alterações que 

possam ter sido percecionadas na disposição tática do adversário recordando os ideais e 

a filosofia de jogo da equipa, deixando os atletas confortáveis.    

 Atualmente, a maioria dos treinadores têm perceção da importância da 

comunicação no seu processo de treino e competição. No entanto, poucos são os autores 

que se debruçam profundamente sobre esta matéria. A maioria dos estudos encontrados 

no desporto sobre esta temática visam essencialmente a instrução pré-jogo e/ou 

intervalo e o efeito que esta tem no rendimento posterior dos atletas e 

consequentemente, nas equipas. Moreno (2001), ao realizar um questionário com vários 

treinadores experts a modalidade de voleibol, de forma a conceber um modelo de 

eficácia da instrução do treinador, concluiu que antes do jogo a sua conduta deve ser 

fundamentalmente tática, com referência a aspetos da própria equipa e do adversário. 

Refere igualmente que os treinadores afirmam que a instrução deverá ser 
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maioritariamente coletiva, podendo emitir informações individualizadas embora a 

menor número e somente a atletas com um papel mais relevante. No futebol, Pacheco 

(2002) verificou que os treinadores, na instrução pré-competitiva incidem 

fundamentalmente na dominante tático-estratégica (60,2%), seguindo-se outras 

dominantes do rendimento desportivo (20,1%), da dominante psicológica (16,8%), 

ficando por último a dominante técnica (2,9%). É de salientar que os treinadores não 

apresentam qualquer informação referente à dominante física. Relativamente à 

dominante tático-estratégica, os treinadores da amostra atribuem uma maior importância 

às variáveis táticas coletivas ofensivas. Quanto à dominante psicológica, os treinadores 

focam-se em questões da superação e do empenho. Importante referir que estas 

instruções eram maioritariamente prescritivas (56,4%) e descritivas (18,6%). Verificou, 

igualmente, que a instrução era preferencialmente para a equipa (61,8%) e para o 

individuo (18,6%). Analisando o contexto individual, as instruções eram 

maioritariamente para o defesa central e médio centro, sendo o guarda-redes o atleta que 

recebia menos instruções. Mais recentemente, Santos e colaboradores (2008), 

investigaram a instrução de o treinador de futebol, comparando a instrução pré-

competitiva com a competitiva, verificando coerências e/ou incoerências. O estudo 

concluiu que quer ao nível das expectativas, quer ao nível do comportamento de 

instrução, os treinadores de futebol são coerentes entre a preleção e a competição, não 

apresentando diferenças significativas.      

 Como referido anteriormente, existem poucos estudos relacionados com a 

instrução no futebol, sendo a maioria dos existentes direcionados para a instrução pré-

competitiva ou no intervalo. Assim, seria interessante analisar o comportamento 

instrutivo do treinador durante o treino e consequentemente em competição. Para além 

deste facto, não existem igualmente estudos que relacionem a influência do resultado do 

jogo/tempo de jogo no comportamento instrutivo do treinador. Este estudo pretende 

analisar dois momentos distintos de comunicação relativamente à instrução do treinador 

na sua equipa. Num primeiro estudo foi-se analisar a relação entre a fase do microciclo 

e a instrução de um treinador, isto é, se a instrução do treinador varia em função do dia 

de treino. Utilizar-se-á um Instrumento de Observação do Arizona State University 

(Darst, Mancini & Zakrajsek 1989), revisto por Ford, Yates & Williams em 2010. Num 

segundo estudo pretende-se o verificar efeito do resultado/tempo de jogo na instrução 

do treinador em competição. Mais concretamente, utilizar-se-á o S.A.I.C (Sistema de 

Análise de Informação em Competição) para verificar se existem diferenças na 
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instrução do treinador durante a competição mediante alterações no tempo de jogo. Esta 

informação irá permitir ao treinador verificar se altera ou não o seu comportamento em 

função do tempo de jogo e dessa forma melhor desenvolver o processo de instrução, não 

se influenciando negativamente pelos constrangimentos referidos. 

 

8. Método  

 

8.1. Participantes 

 

Este estudo teve como participante o treinador principal da equipa de Juniores A 

do Clube de Futebol “Os Belenenses”. Tem 36 anos e acumula 14 anos como jogador 

profissional de Futebol, sempre na 1ª Liga e com uma experiência no futebol 

internacional. Como treinador, este é o seu segundo ano de experiência. Tem o nível 

UEFA B e o 12º ano de escolaridade. 

 

8.1.1. Amostra 

 

Foram analisadas todas as informações fornecidas pelo treinador aos seus 

jogadores ao longo de 8 sessões de treino pertencentes a 2 microciclos competitivos da 

equipa de Juniores A do Clube de Futebol “Os Belenenses”, perfazendo um total de 8 

sessões de treino. Em simultâneo, foram analisadas as unidades de informação do 

treinador em 3 jogos realizados pela mesma equipa.  

Tabela 3. Análise à informação recolhida (Nº UI - número de unidades de informação) ao longo das 8 

sessões de treino, da duração total das sessões (em minutos) e do número médio de unidades de 

informação por minuto para cada dia de treino (2ª, 3ª, 4ª e 6ª). 

Sessão de Treino Duração (min) Nº UI Médio UI/Min 

2ª 186,92  1335 7,14 

3ª 187,53  2243 11,96 

4ª 211,08  1915 9,07 

6ª 179,00  1647 9,20 

Média 191,13  1785 9,34 
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Tabela 4. Análise à informação recolhida (Nº UI - número de unidades de informação) ao longo dos 3 

jogos, duração total dos jogos (em minutos) e do número médio de unidades de informação por minuto 

para cada jogo (jogo 1, jogo 2, jogo 3). 

Jogo Duração (min) Nº UI Médio UI/Min 

1 93,05 170 1,83 

2 94,67 191 2,02 

3 94,62  144 1,52 

Média 94,12 168,3 1,79 

 

 8.1.2. Recolha de dados 

 

Para ambos os objetivos, o registo dos dados utilizado foi realizado por 

ocorrências (event recording). Este método consiste em registar todos os episódios de 

instrução durante toda a competição. A recolha dos dados é feita durante todo o tempo 

que duram os exercícios que compõem a sessão de treino. Os dados foram registados 

por um gravador Philips Voice Tracer LFH0602. 

 

 8.1.3. Análise de dados 

 

8.1.3.1. Variáveis 

 

O instrumento utilizado para análise da instrução verbal e feedback em treino foi o 

Instrumento de Observação do Arizona State University (Darst, Mancini & Zakrajsek 

1989), revisto por Ford, Yates & Williams em 2010. Este protocolo pretende avaliar o 

comportamento do treinador durante as sessões de treino em quatro categorias 

(Instrução; Apoio e Incentivo, Silêncio e Gestão). Foram consideradas onze 

subcategorias, cinco associadas à Instrução (Pré-Instrução; Instrução no momento; Pós-

Instrução; Questionamento; Modelação), três associadas ao Apoio e Incentivo 

(Repreender; Elogiar; Intensificar ação) duas associadas ao Silêncio (Silêncio e Não 

Codificado), sendo Gestão do Exercício uma categoria única. As categorias e 

subcategorias indicadas seguem descritas em anexo. Para perceber como o 

comportamento do treinador variava ao longo das sessões de treino, foi definida como 
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variável independente a Fase do Microciclo, correspondendo esta a cada um dos 4 dias 

de treino (2ª, 3ª, 4ª e 6ª).     

Para o segundo objetivo deste capítulo referente à análise da instrução verbal e 

feedback em competição, o instrumento utilizado foi o S.A.I.C – Sistema de análise de 

Informação em Competição – Pina e Rodrigues, 1993), adaptado por Santos (2003). O 

sistema é composto por quatro dimensões (objetivo, forma, direção e conteúdo), 

divididas em vinte e duas categorias e vinte e sete subcategorias. O protocolo de 

codificação das unidades de informação encontra-se em anexo. Para perceber como o 

comportamento do treinador variou ao longo do jogo, foi definida como variável 

independente o tempo de jogo, subdividido em 2 categorias: 1ª parte, 2ª parte. 

 

8.1.3.2. Validade e Fidelidade 

 

A validade dos instrumentos foi garantida pela existência de estudos aprovados 

anteriormente (Ford, Yates, & Williams, 2010; Santos 2008). Dado ter existido apenas 

um observador, a avaliação da fidelidade intra-observador, visto ser fundamental para a 

veracidade dos dados que o observador em momentos distintos interprete os 

comportamentos da mesma maneira, foi cumprido o seguinte procedimento: avaliar 

duas vezes, pelo mesmo indivíduo, com pelo menos um espaçamento de uma semana, o 

mesmo microciclo; aplicar a fórmula de Índices de Acordos de Bellack, (Siedentop, 

1993) (% Acordos = Valor mínimo/ Valor máximo * 100) cujo valor deve ser superior a 

85%. Caso seja inferior considera-se que não existe fidelidade intra-observador. Após 

aplicação da fórmula para todas as categorias observadas, os resultados asseguraram 

sempre valores superiores a 85%, comprovando-se assim a fidelidade do estudo (valor 

mínimo calculado após 2 observações = 92%). 

 

8.1.3.3. Hipóteses 

 

Hipótese 1: existem associações estatisticamente significativas entre as fases do 

microciclo (2ª, 3ª, 4ª e 6ª) e as dimensões do comportamento do treinador (Instrução, 

Apoio e Incentivo, Silêncio, Gestão). 
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Hipótese 2.1: existe evidência estatística para afirmar que existe associação 

significativa entre as partes do jogo (0-45; 45-90) e a forma do comportamento do 

treinador. 

 

Hipótese 2.2: existe evidência estatística para afirmar que existe associação 

significativa entre as partes do jogo (0-45; 45-90) e a direção do comportamento do 

treinador. 

 

Hipótese 2.3: existe evidência estatística para afirmar que existe associação 

significativa entre as partes do jogo (0-45; 45-90) e o objetivo do comportamento do 

treinador. 

 

Hipótese 2.4: existe evidência estatística para afirmar que existe associação 

significativa entre as partes do jogo (0-45; 45-90) e o conteúdo do comportamento do 

treinador. 

 

Foi utilizado o programa estatístico da IBM ® SPSS® Statistics 20 (IBM, 

Armonk, MA, USA) para verificar a existência ou não de associação significativa entre 

as partes do jogo e cada uma das dimensões do comportamento do treinador, realizou-se 

um teste de Qui-Quadrado. 

 

9. Resultados 

  

 9.1. Associação entre a fase do microciclo e a instrução e feedback do treinador 

durante uma sessão de treino 

 

Tabela 5. Análise à informação recolhida ao longo das 8 sessões de treino, categorizadas em 4 

dimensões (Instrução, Apoio, Silêncio e Gestão), distribuídas pelas diferentes fases do microciclo (2ª, 3ª, 

4ª e 6ª). 

 Instrução (%) Apoio (%) Silêncio (%) Gestão (%) 

Fase do Microciclo     

2ª 31,6 19,5 36,9 12,0 

3ª 36,1 24,4 28,1 11,3 

4ª 34,4 19,9 31,6 14,2 

6ª 34,9 19,9 30,4 14,9 
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É possível verificar semelhanças entre o tipo de instrução do treinador nas 

diferentes fases que compõem o microciclo. As dimensões Instrução e Silêncio 

superiorizam-se em relação às restantes em todas as fases do microciclo. Apesar de se 

verificarem algumas tendências relativamente aos tipos de instrução nos diferentes dias, 

o teste qui-quadrado identificou a existência de associações significativas entre o tipo de 

instrução e o dia da semana [X
2 

(3, N=7140) = 54,64, p <0.001]. No entanto, o post-hoc 

V de Cramer indica-nos que, apesar de significativa, é uma associação fraca (Ø = 

0.051). 

 

2ª feira, dia 1 do Microciclo. Nesta fase do microciclo o treinador encontra-se 

menos comunicativo que nos restantes dias de treino, sendo o dia em que o silêncio se 

encontra mais presente (36%). É a fase do microciclo em que o treinador menos apoia e 

incentiva os seus jogadores (19,5%).  

 

3ª feira, dia 2 do Microciclo.  É o dia em que o treinador se encontra mais 

interventivo, sendo a fase do microciclo em que o silêncio está menos presente (28,1%). 

Ao invés, é o dia em que existe um maior apoio e incentivo aos seus jogadores (24,4%). 

  

4ª feira e 6ª feira, dias 3 e 4 do Microciclo. São fases do microciclo muito 

semelhantes entre si, estando as sessões de treino mais dirigidas para a instrução (34,4 e 

34,9%) e gestão do exercício (14,2% e 14,9%). O técnico demonstra ser menos 

interventivo que na 3ª feira, mas mais interventivo que na 2ª feira. 

 

9.2. Influência das partes do jogo nas várias dimensões do comportamento do 

treinador  

 

9.2.1. Influência do Intervalo 

 

Tabela 6. Análise do número de unidades de informação, duração média e unidades de informação por 

minuto transmitidas pelo treinador ao longo do jogo (1ª parte, 0-45; 2ª parte, 45-90). 

Tempo/UI 1ª Parte 2ª Parte 

Unidades de Informação 257 248 
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Duração Média 46’21’’ 47’46’’ 

Médio UI/Min 5,56 UI/MIN 5,23 UI/MIN 

 

A quantidade de informação transmitida pelo treinador ao longo do jogo é muito 

constante, verificando-se um grande equilíbrio nas duas partes de jogo (± 0,33 UI/MIN). 

 

Tabela 7. Influência da parte do jogo (1ª parte e 2ª parte) no objetivo (PRE - prescritivo, DES - 

descritivo, INT - interrogativo, AF+ - afetividade positiva, AF- - afetividade negativa, AV+ - avaliação 

positiva, AV- - avaliação negativa) da instrução do treinador em competição. 

 PRE (%) DES (%) INT (%) AF+ (%) AF- (%) AV+ (%) AV- (%) 

Parte do Jogo        

1ª Parte 43,6 26,8 2,7 5,4 1,2 10,1 10,1 

2ª Parte 48,4 24,2 4,8 3,6 0,8 9,3 8,9 

 

 

Verificou-se que o feedback do treinador, tanto na 1ª parte (43,6%) como na 2ª 

parte (48,4%), é maioritariamente prescritivo. Concluiu-se igualmente para as duas 

partes do jogo a pouca utilização da afetividade negativa (entre 0 e 1,2%). O teste do 

Qui-quadrado mostra precisamente a inexistência de uma associação significativa entre 

a parte do jogo e o objetivo da instrução e feedback do treinador durante a competição 

[X
2 
(6, N=505) = 3,864, p = 0.022]. 

 

Tabela 8. Influência parte do jogo (1ª parte e 2ª parte) na forma (Audio, Visual/Audiovisual) da instrução 

do treinador em competição. 

 Audio (%) Visual / Audiovisual (%) 

Parte do Jogo   

1ª Parte 98,4 1,6 

2ª Parte 96,4 3,6 

 

 

 Ao longo da competição o treinador utiliza principalmente a instrução e 

feedback áudio para comunicar com os diversos agentes do jogo, verificando-se uma 

forte utilização em ambas as partes (98,4 e 96,4%). O teste de Qui-quadrado confirmou 

a inexistência de qualquer influência da parte do jogo na forma como o treinador se 

dirige aos seus atletas e equipa de arbitragem, não assumindo qualquer associação 

significativa entre alguma parte do jogo e a forma de instrução e feedback do treinador 

competição [X
2 

(1, N=505) = 2,162, p = 0.141].  
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Tabela 9. Influência da parte do jogo (1ª parte e 2ª parte) no objetivo [(ATL - atleta, SEC - sector, EQ - 

equipa, SUP - atleta (s) suplente (s), ARB - árbitro (s)] da instrução do treinador em competição. 

 ATL (%) SEC (%) EQ (%) SUP (%) ARB (%) 

Parte do Jogo      

1ª Parte 77,4 3,1 11,3 0,8 7,4 

2ª Parte 69,4 4,4 12,9 5,6 7,7 

 

 

 O treinador tende a dirigir o seu feedback individualmente, tanto na 1ª parte 

(77,4%) como na 2ª parte (69,4%). Naturalmente que as instruções se dirigem 

maioritariamente aos atletas que estão em competição nesse momento, verificando-se 

menor instrução e feedback para os atletas suplentes (0,8 e 5,6%). A comunicação com 

a equipa de arbitragem revela-se constante ao longo do jogo (1ª parte – 7,4%; 2ª parte – 

7,7%), sendo curioso verificar que assume maior importância que as instruções e 

feedbacks técnicos aos diferentes sectores, tanto na 1ª parte (instruções dirigidas aos 

diversos sectores 3,1%; instruções dirigidas à equipa de arbitragem 7,4%) como na 2ª 

parte (4,4% para os sectores; 7,7% para a equipa de arbitragem). Apesar de algumas 

semelhanças entre as 2 partes de jogo, o teste de Qui-quadrado sugeriu a existência de 

uma associação significativa entre a parte do jogo e a instrução e feedback do treinador 

[X
2 

(4, N=505) = 11,249, p = 0.022]. O post-hoc V de Cramer indicou que é uma 

associação média (Ø = 0.150). 

 

Tabela 10. Influência da Parte do jogo (1ª parte, 2ª parte) no conteúdo (TEC - técnico, TAT - tático, PSI - 

psicológico, FIS – físico, ADV – adversário, ARB – arbitragem, S/C - sem conteúdo) da instrução do 

treinador em competição. 

 TEC (%) TAT (%) PSI (%) FIS (%) ADV (%) ARB (%) S/C (%) 

Parte do Jogo        

1ª Parte 3,5 40,1 15,6 8,2 0,0 7,4 25,3 

2ª Parte 0,8 33,1 19,4 7,3 0,8 7,3 31,5 

 

 

Tanto na 1ª como na 2ª parte, o treinador revela preferência pelo conteúdo tático 

(40,1 e 33,1%, respetivamente). Assumem igualmente importância os comentários sem 

conteúdo, principalmente na 2ª parte (31,5%). De referir que o foco do treinador 

permanece impreterivelmente na sua equipa, praticamente não existindo comentários 

sobre o adversário (0 e 0,8%). O teste do Qui-quadrado reforça a coerência sobre o 

conteúdo do treinador ao longo do jogo, não evidenciando qualquer associação 
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significativa entre as duas partes do jogo e o conteúdo da instrução e feedback do 

treinador [X
2 

(6, N=505) = 11,249, p = 0.093]. 

 

10. Discussão 

 

Apesar de ser possível verificar alguns padrões de comunicação ao longo da 

semana, isto é, preferência pela instrução e apoio em detrimento de orientações sobre o 

próprio exercício, a análise realizada permitiu concluir que a comunicação do treinador 

ao longo da semana varia em função da fase do microciclo. Foi possível verificar que a 

% de informação relativamente ao Apoio e Incentivo na 3ª feira é diferente dos restantes 

dias, sendo estes muito semelhantes entre si. Tal facto dever-se-á possivelmente ao tipo 

de periodização realizada pela equipa em questão, que prevê uma maior intensidade de 

treino à 3ª feira. Assim, para que o ritmo dos exercícios se mantenha elevado, o 

treinador terá a necessidade de constantemente incentivar os seus atletas. Ao invés, o 

treino de 2ª feira está previsto ser de recuperação (i.e. treino de baixa exigência, com o 

objetivo de recuperar os atletas do esfoço resultante do período competitivo), pelo que a 

dimensão “silêncio” assume mais preponderância que em qualquer um dos outros dias. 

Estas relações permitem ao treinador, na prática, reconhecer se o seu comportamento 

instrucional acompanha o regime do dia de treino, isto é, se a sua comunicação aos 

atletas durante o treino é coerente com as características desse dia de treino (e.g. sendo a 

2ª um treino de recuperação e a 3ª um treino de intensidade, o seu comportamento 

acompanha as orientações dos exercícios e do treino em si). Nesta lógica, continuando a 

cruzar o comportamento instrucional com a periodização utilizada, os treinos de 4ª e 6ª  

revelam uma orientação mais tático-estratégica, não exigindo tanta intensidade como o 

de 3ª feira. Também ao nível da instrução conseguimos verificar essa realidade para 

estes dias. No entanto, a amostra analisada não contempla sessões de treino em número 

suficiente para que se identifique de forma significativa esta relação Periodização vs. 

Instrução. Em futuros estudos, seria interessante aprofundar esta relação entre a 

periodização utilizada e o comportamento instrucional do treinador. Permitirá ao 

treinador corrigir alguns comportamentos e talvez encontrar um nível ótimo de 

instrução para um determinado tipo de exercício ou sessão de treino.  

A segunda parte deste capítulo permitiu compreender a influência do tempo de 

jogo (1ª e 2ª parte) nas diferentes categorias de instrução e feedback do treinador bem 
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como a relevância de cada uma na intervenção específica do treinador analisado. Santos 

e os seus colaboradores (2008) defendem que essa intervenção pode ser verbal ou não 

verbal. Os resultados suportam essa ideia, existindo no entanto uma presença muito 

mais significativa da forma verbal (áudio). Essa presença foi relativamente constante ao 

longo do jogo, não existindo qualquer associação significativa entre a forma do 

feedback e as diferentes partes do jogo. Moreno (2001) verificou que a instrução na pré-

competição deverá ser dirigida para a equipa, com algumas referências sobre o 

adversário. Os resultados obtidos contrariam a possível existência de semelhanças entre 

a instrução pré-competitiva e competitiva. Moreno defende que a instrução pré-

competitiva é maioritariamente dirigida à equipa. Ao invés, a instrução e feedback em 

competição são na sua grande maioria dirigidos aos atletas de forma individual, sendo 

dada menor importância à equipa. Esta orientação individual verifica-se ao longo de 

tempo de jogo, não estando associado significativamente a qualquer período. 

Relativamente ao conteúdo da instrução e feedback, Pacheco, em 2002, sugere que a 

maioria das intervenções são de cariz tático e psicológico, sendo dada uma atenção 

quase nula à parte física. Hotz (1999) reforça a importância das instruções táticas. Os 

resultados sugerem que é realmente dada grande importância às instruções táticas, 

acima de quaisquer outras. No entanto, para além do cariz tático das instruções, o 

treinador em causa, revelou grande tendência para o feedback sem conteúdo. 

Associando a informação sem conteúdo ao comando das ações dos atletas (muita 

utilização de feedback prescritivo) podemos concluir que em determinados momentos, o 

treinador poderá não estar a passar informação benéfica para os seus atletas. Esta área 

da instrução em competição, revela um potencial de exploração tremendo já que 

existem muito poucos estudos sobre o tema. Futuros estudos, poderão analisar se existe 

realmente alguma correlação entre o tipo de feedback e o conteúdo do mesmo. Por outro 

lado, poderá ser interessante cruzar a instrução e feedback com outro tipo de variáveis 

independentes associadas à competição como o resultado, jogar em casa ou fora, 

importância da competição, expectativas vs. resultado real, etc.  

Analisando separadamente a instrução e feedback do treinador em treino e 

posteriormente em competição, interessa verificar se existe alguma relação entre ambos. 

Santos e os seus colaboradores (2008) estudaram a relação entre a instrução pré-

competitiva e competitiva, na tentativa de encontrar coerências ou/e incoerências sobre 

estes dois momentos. Conclui que os treinadores são coerentes sobre a comunicação 

nestes dois momentos. No estudo em causa, interessa compreender se para o momento 
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de treino e de competição se conseguem identificar algumas semelhanças ou diferenças 

claras. A categoria mais presente na instrução em treino, como anteriormente 

demonstrado, é a Instrução. Considerando que esta categoria contempla orientações 

tático-estratégicas, cruzando com a informação fornecida sobre o conteúdo da instrução 

em competição, em que o conteúdo mais abordado é o Tático, verificamos que existe 

coerência na intervenção do treinador nos dois momentos. Se analisarmos a sessão de 

treino de 3ª feira, que na periodização da equipa em causa se prevê como a mais intensa 

e desgastante, podendo nesta lógica ser considerada a mais semelhante ao momento de 

competição, verificamos que a categoria Apoio é consideravelmente superior às 

restantes. Ora, no jogo, verificámos que o feedback do técnico tende a ser mais 

prescritivo, muitas das vezes sem conteúdo, o que nos leva para esta dimensão menos 

racional do Apoio e Incentivo. No futuro, deve-se tentar compreender se existe 

realmente uma relação significativa entre o treino e jogo ao nível da comunicação, 

tentando compreender, nos casos em que existe essa relação positiva, se há 

consequências práticas ao nível do rendimento desportivo.  
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CAPÍTULO IV 

___________________________________ 

 

Análise da Estrutura do Treino: 

Representatividade, Constrangimentos, 

Complexidade e Dificuldade 

 

Resumo  

Neste estudo tentou-se verificar a influência da fase da sessão de treino sobre as 

componentes estruturais do treino, onde foram analisados os objetivos, a 

representatividade, os constrangimentos, a complexidade e dificuldade presentes 

em todos os exercícios que compunham as sessões de treino. Para este propósito, 

foram analisados seis microciclos de treino (24 sessões de treino, 119 exercícios) 

de uma equipa de sub-19 do Campeonato Nacional de Juniores, Portugal. Os 

dados foram tratados utilizando o programa estatístico IBM SPSS ®. Os 

resultados indicaram de que forma a fase da sessão de treino influencia o tipo de 

exercício e quais as suas características. As conclusões retiradas permitem aos 

treinadores melhor estruturar as suas sessões de treino, relativamente aos 

exercícios selecionados para cada fase da sessão.  

 

Palavras-Chave: futebol juvenil, análise da sessão de treino, abordagem pelos 

constrangimentos, representatividade das tarefas, complexidade e dificuldade. 
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12. Introdução 

 

O treino representa um papel importante na aquisição de habilidades, no entanto, 

 nem todo o treino apresenta a mesma qualidade (Williams & Hodges, 2005). 

Algumas propostas mais tradicionais desenvolvem a lógica “one size fits all” que 

defende a ideia de que existe um movimento padrão ótimo que funciona como base para 

cada ação que o atleta vai desenvolver (Handford 2001). Idealizando um padrão de 

movimento motor, as abordagens tradicionais sugerem a assunção de um movimento 

programado (e.g., há assunções que preveem a existência de um livro para cada ação 

que o atleta tem que realizar em jogo). Este conceito é baseado na lógica de que o 

cérebro humano funciona como um computador, implicando que as decisões são 

programadas (Passos et al., 2008). Decisões programadas não contemplam a 

imprevisibilidade da informação presente constantemente em jogo, nunca se sabe com 

certeza o que o adversário vai realizar. Como tal, cabe ao treinador modelar e criar um 

ambiente de treino apropriado para a aprendizagem das habilidades motoras (Renshaw, 

Chow, Davids, & Hammond, 2010), isto é, criar as tarefas de treino adequadas. As 

características da tarefa podem variar entre exercícios ou sessões de treino, podendo 

levar a adaptações positivas e desenvolvimento dos atletas (Williams & Hodges, 2005) 

e, consequentemente, das equipas. Essa variabilidade de tarefas em treino está 

intimamente ligada à imprevisibilidade do jogo, isto é, preparar tarefas diversificadas 

que provoquem instabilidade e incerteza no treino, aproximarão os praticantes da 

realidade competitiva. É um fator chave em todos os desportos de equipas: os 

praticantes nunca sabem com 100% de certeza o que os seus oponentes vão fazer a cada 

momento da competição. Fará então sentido, que os métodos tradicionais, em jogos 

desportivos coletivos, preparem os atletas para a certeza das suas ações (programadas) 

em vez de os prepararem para a incerteza do jogo? (Passos et al., 2008). 

De forma a criar tarefas que possibilitem manipular os tais constrangimentos que 

são inequivocamente parte integrante de um jogo de futebol, os treinadores foram 

desenvolvendo exercícios baseados neste pressuposto, designados jogos reduzidos 

coletivos (“small-sided games”) (Clemente, Couceiro, Martins, & Mendes, 2012). Este 

tipo de treino baseado nos jogos reduzidos coletivos oferece ganhos técnicos e táticos 

(Hill-Haas, Dawson, Impellizzeri, & Coutts, 2011). Para além disso, permite aos 

treinadores alterar constantemente a intensidade do treino, desenvolvendo os mesmos 
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ganhos físicos que aplicando o método tradicional, recorrendo ao treino intervalado. 

Torna-se assim claro, a vantagem de realizar JRC, dado que se aproxima o treino do 

jogo, não baixando o nível de performance física garantida pelo treino tradicional. Foi 

igualmente desenvolvido um estudo com o objetivo de comparar o método de treino 

tradicional, a que se chamou de “training form” e um método baseado em jogos 

reduzidos e formas jogadas, a que chamou de “playing form” (Low, Williams, 

McRobert, & Ford, 2013). O estudo foi realizado em praticantes de cricket amadores, 

semiprofissionais e de elite. Williams e os seus colaboradores concluíram que quanto 

maior for nível dos praticantes, mais é utilizado o método “playing form”. 

Anteriormente, num estudo aplicado ao futebol, utilizando o mesmo método de estudo, 

retiraram-se exatamente as mesmas conclusões, isto é, que os treinadores de níveis mais 

baixos passam, erradamente, a maior parte do tempo a treinar sob o método “training 

form” ignorando o método que mais se aproxima do contexto competitivo, “playing 

form” (Ford et al., 2010). Este erro de planeamento e organização do treino pode ser 

grave, na medida em que foram comparados níveis de expertise para antecipar a ação e 

a tomada de decisão no futebol, concluindo que o preditor mais forte de atletas elite em 

relação aos restantes atletas, foram as horas de prática na infância em situações de jogo 

(“playing form”), sejam estas em condições mais ou menos favoráveis (Roca, Williams, 

& Ford, 2012). Castelo, 2004, desenvolveu uma taxonomia com os constrangimentos a 

manipular em situações “playing form”, isto é, em JRC. Identificou que se poderiam 

manipular tempo, espaço, colegas, adversários, baliza, bola, regulamentos como forma a 

conseguir exercícios mais representativos do contexto de jogo. Em 2012, Clemente e os 

seus colaboradores analisaram a real importância dos JRC, tendo concluído que a 

manipulação de fatores chave como o número de jogadores ou dimensões do campo, 

modifica completamente os indicadores fisiológicos, cinemáticos e técnicos. Como tal, 

mediante a identificação primária de um objetivo principal, o treinador pode manipular 

os constrangimentos de forma a obter facilmente sucesso relativamente ao objetivo 

proposto. 

Brunswik (1956) propôs a tarefa representativa como uma alternativa à tarefa 

sistémica há cerca de meio século. Defendia que o estudo dos processos psicológicos ao 

nível do organismo-ambiente seria o ideal para o desporto (Pinder, Davids, Renshaw, & 

Araújo, 2011). As suas ideias têm sido alvo de estudo ao longo do tempo, tendo tido 

provavelmente uma maior aceitação a quando do estudo da necessidade de movimentos 

adaptativos no desporto (Araújo, Davids, & Hristovski, 2006), isto é, movimentos não 
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programados, ajustáveis em função das características da competição. No estudo da 

perceção-ação no desporto, a tarefa representativa surge como a generalização dos 

constrangimentos da própria tarefa com os constrangimentos específicos do ambiente 

competitivo (Pinder et al., 2011). A tarefa representativa contempla um forte ênfase na 

especificidade das relações entre o participante e o ambiente, normalmente 

negligenciados pela abordagem tradicional (Dunwoody, 2006). Assim, as tarefas 

tornam-se representativas, manipulando os referidos constrangimentos tarefa-ambiente 

(tempo, espaço, colegas, adversários, baliza, bola, regulamentos. O objetivo desta 

abordagem passa por oferecer ao praticante a possibilidade de se sintonizar melhor com 

as variáveis percetuais requeridas para obter sucesso numa determinada tarefa. 

O sucesso nas ações individuais no futebol está eminentemente ligado à 

capacidade dos jogadores usarem a informação para agir, mas também para se 

movimentarem para percecionarem e criarem a informação propícia a alcançarem os 

seus objetivos (Vilar et al., 2015) Num estudo realizado no futsal, estudaram-se variadas 

situações de 2vs1, com o objetivo de descriminar se as condições espácio-temporais 

entre os defesas e o portador da bola constrangem o suecsso/insucesso da ação do passe. 

Os resultados concluíram que o sucesso e insucesso da ação do passe emergem da 

interação entre os constrangimentos do atacante (ex., capacidade técnica) e do contexto 

(localização e velocidade do(s) adversário(s), e posição da bola) (Travassos et al 2012). 

Assim, o sucesso no futebol está dependente do acoplamento eficiente e preciso entre os 

sistemas percetivos e motores durante a prática (Savelsbergh & Van der Kamp, 2000). 

Desta forma, para se criarem exercícios de treino válidos e funcionais é fundamental 

perceber quais as informações especificadoras das ações do jogo de futebol (Vilar, in 

press).  

A construção de exercícios de treino com base na identificação de determinadas 

características evidenciadas pelos adversários também parece ser conveniente tendo em 

conta que o treinador constrói, para o período semanal de treino, um conjunto de 

exercícios específicos que procuram simular a realidade da situação competitiva que a 

sua equipa irá vivenciar (Castelo, 2004). Nesta lógica, Castelo (2004) desenvolveu uma 

taxinomia de exercícios baseada na manipulação dos constrangimentos da tarefa que 

procuram precisamente simular a realidade competitiva. Os exercícios são organizados 

segundo a sua estrutura, método de treino e níveis de complexidade. A nível estrutural 

contemplam alterações técnico-táticas, número de jogadores, tempo, espaço, 

instrumentos e regulamento. Os métodos de treino podem variar entre gerais, em 
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circuito, descontextualizados, manutenção da posse de bola, lúdico-recreativos, 

padronizados, metaespecializados, por sectores, finalização, esquemas táticos e 

competitivos. Os níveis de complexidade também se alteram em função do número de 

balizas e oposição.  

Estudos anteriores visaram precisamente a comparação entre métodos de treino 

tradicionais e métodos baseado na manipulação dos constrangimentos (informação do 

jogo) (Passos 2008) (Renshaw 2010). No entanto, não existem quaisquer estudos que 

relacionem a manipulação de constrangimentos ou os objetivos da tarefa com a sessão 

ou o microciclo, isto é, que constrangimentos devem ser manipulados e que objetivos 

estabelecidos em função do dia de treino ou parte da sessão de treino, relacionando 

assim o tempo de prática específica com a abordagem baseada nos constrangimentos, 

através de jogos reduzidos coletivos. Neste capítulo pretende-se analisar o efeito que a 

fase da sessão de treino e a fase do microciclo (dia de treino) na complexidade (medida 

de incerteza do contexto de prática) e dificuldade (medida de sucesso do jogador/equipa 

no contexto de prática) das tarefas bem como a frequência de utilização dos diferentes 

constrangimentos. Mais concretamente, utilizar-se-á um sistema de categorias para 

verificar que diferenças existem na complexidade e dificuldade das tarefas e na 

frequência de utilização dos diferentes constrangimentos. Esta informação irá permitir 

ao treinador verificar se altera ou não a complexidade e dificuldade dos exercícios e a 

frequência de utilização dos diferentes constrangimentos em função da fase de treino.  

 

13. Método 

 

13.1. Participantes 

 

Este estudo teve como participante o treinador principal da equipa de Juniores A 

do Clube de Futebol “Os Belenenses”. Tem 36 anos e acumula 14 anos como jogador 

profissional de Futebol, sempre na 1ª Liga e com uma experiência no futebol 

internacional. Como treinador, acumula 2 anos de experiência. Tem o nível UEFA B e o 

12º ano de escolaridade. Participam igualmente neste estudo os 25 jogadores da equipa 

de Juniores A do Clube de Futebol “Os Belenenses”, que participa no Campeonato 

Nacional de Juniores – 1ª Divisão – Zona Sul. Os jogadores têm entre 17 e 18 anos, e 
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todos eles acumulam experiências anteriores em campeonatos nacionais (M=17.64, DP 

=1.9 anos de idade).  

 

13.2. Amostra 

 

A amostra deste estudo contemplará a totalidade de sessões de treino de seis 

microciclos da equipa de Juniores A do Clube de Futebol “Os Belenenses”. Cada 

microciclo é composto por quatro sessões de treino distribuídas por 2ª, 3ª, 4ª e 6ª. Cada 

sessão tem uma duração entre 90 e 100 minutos de prática. Todas as sessões são 

realizadas na totalidade de um campo de futebol de 11. O tempo total de treino registado 

foi de 2321 minutos.  

 

13.3. Recolha de dados  

 

Os dados foram recolhidos em Abril de 2014. O investigador chegou ao local com 

antecedência para que a sessão de treino fosse filmada desde o seu início. A observação 

foi realizada às 16h30, alternando sessões em relva natural e relva sintética, com 

climatéricas favoráveis, através da gravação de vídeo, utilizando uma máquina de 

gravar digital Sony HDR-SR1, colocada num plano superior lateral a cerca de 15/20m 

da realização dos treinos, em ordem a captar todos os constrangimentos aplicados ao 

exercício. O espaço de jogo contempla 105m de comprimento (de x=0m a x=105m) a 

68m de largura (de y=0m a y=68m). Foi igualmente facultada ao investigador uma ficha 

de treino com todos os detalhes da sessão. 

 

13.4. Análise de dados  

 

13.4.1. Instrumento 

 

Os jogos desportivos coletivos não devem desenvolver os seus métodos de treino 

partindo do manuseamento da carga. Os exercícios de treino específicos deverão 
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decorrer da sua lógica interna. Como tal, o instrumento utilizado neste estudo foi 

operacionalizado nesta lógica, oferecendo um recurso técnico-pedagógico valioso para 

os treinadores. É designado por Taxinomia de Exercícios de Treino no Futebol.  

 

Tabela 11. Taxinomia de Exercícios de Treino no Futebol. Variáveis dependentes a observar e das suas 

subcategorias: objetivo (representativo, não representativo); Constrangimento (espaço, tempo, 

coordenação intrajogador, coordenação interjogador, regulamento, instrumentos); Complexidade e 

Dificuldade. 

Objetivo 

 

Representativo; Não Representativo 

Constrangimento 

 

Espaço; Tempo; Coordenação Intrajogador; Coordenação Interjogador; 

Regulamento; Instrumentos 

Complexidade e Dificuldade Complexidade; Dificuldade 

 

 

 

Foram definidas como variáveis dependentes para este estudo o objetivo do 

exercício (representativo, não representativo), constrangimento espaço (área utilizada) e 

complexidade e dificuldade. O objetivo e o constrangimento foram analisados com base 

na sua frequência de utilização em cada exercício e sessão de treino (variável 

independente, dividida em fase inicial, principal e final). As variáveis dependentes 

complexidade e dificuldade foram analisadas em valores absolutos, tendo sido 

calculadas através de fórmulas próprias para o efeito (em anexo).  

 

13.4.2. Fidelidade 

 

Para determinar se este instrumento pode ser utilizado, é necessário verificar a sua 

validade e fidelidade. De forma a garantir a sua fidelidade, dado que existe apenas um 

observador, é necessário analisar a fidelidade intra-observador, visto que ser 

fundamental para a veracidade dos dados que o observador em momentos distintos 

interprete os comportamentos da mesma maneira. Como tal, é necessário cumprir dois 

procedimentos: avaliar duas vezes, pelo mesmo indivíduo, com pelo menos um 

espaçamento de uma semana, o mesmo microciclo; aplicar a fórmula de Índices de 

Acordos de Bellack, (Siedentop, 1993) (% Acordos = Valor mínimo/ Valor máximo * 
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100) cujo valor deve ser superior a 85%. Caso seja inferior considera-se que não existe 

fidelidade intra-observador. 

 

Tabela 12. Fidelidade Intra-Observador para o constrangimento “Espaço”, para o objetivo do 

exercício, para a dificuldade e complexidade das sessões de treino. Calculada através da fórmula de 

Índices de Acordos de Bellack (% Acordos = Valor mínimo/Valor máximo * 100). 

Observação “Espaço” 1 2 % Fidelidade 

Pequeno 57 57 100% 

Médio 26 26 100% 

Grande 36 36 100% 

    

Observação “Objetivo” 1 2 % Fidelidade 

Representativo 46 46 100% 

Não Representativo 73 73 100% 

 

Observação 

“Dificuldade” 
1 2 % Fidelidade 

Baixa 73 73 100% 

Média 24 24 100% 

Alta 22 22 100% 

    

Observação 

“Complexidade” 
1 2 % Fidelidade 

Baixa 86 86 100% 

Média 14 14 100% 

Alta 19 19 100% 

 

13.4.3. Hipóteses 

 

Hipótese 1: existe associação significativa entre a etapa da sessão (inicial, 

principal, final) e o constrangimento espaço (área do exercício). 

 

Hipótese 2: existe associação significativa entre a etapa da sessão (inicial, 

principal, final) e o objetivo (representativo, não representativo). 
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Hipótese 3: existem diferenças significativas entre a etapa da sessão (inicial, 

principal, final) e a dificuldade/complexidade (baixa, média, alta). 

 

13.4.4. Procedimentos estatísticos 

 

Utilizando o programa estatístico da IBM ® SPSS® Statistics 20 (IBM, Armonk, 

MA, USA), realizaremos um teste Qui-Quadrado para medir a associação entre as 

variáveis categóricas: etapas da sessão de treino vs constrangimentos e etapas da sessão 

de treino vs objetivo dos exercícios. Por último, no sentido de medir a influência das 

etapas de treino sobre a complexidade/dificuldade utilizaremos um Teste ANOVA One-

Way.  

 

14. Resultados 

 

14.1. Influência das etapas do treino no constrangimento espaço 

 

Figura 7. Influência da etapa da sessão de treino (inicial, principal, final) no constrangimento 

espaço (área) para realização do exercício. (*p-value ≤ 0.05, **p-value ≤ 0.01, ***p-value ≤ 0.001); 
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Observou-se que para os diferentes espaços em que os exercícios podem ser 

realizados, existe muita variabilidade, principalmente na utilização de espaços grandes 

(ver Figura 7). Apesar dessa variabilidade, o teste de Qui-Quadrado permitiu verificar o 

tipo de associações existentes entre os diferentes espaços e as diferentes etapas do 

treino. Os exercícios de espaço reduzido (p ≤ 0.001) e médio (p ≤ 0.01) estão 

significativamente associados às etapas da sessão, isto é, existe influência significativa 

da etapa da sessão de treino no espaço escolhido para realização dos exercícios. 

Relativamente ao espaço grande não existe qualquer associação significativa a alguma 

etapa do treino, sugerindo esse resultado a existência de uma utilização repartida de 

espaços grandes nas três etapas da sessão de treino. 

 

14.2. Influência das etapas do treino no objetivo do exercício  

 

 

Figura 8. Influência da etapa da sessão de treino (inicial, principal, final) no objetivo do exercício 

(representativo, não representativo). (*p-value ≤ 0.05, **p-value ≤ 0.01, ***p-value ≤ 0.001). 

 

Verificaram-se algumas tendências relativamente aos objetivos dos exercícios 

para as diferentes etapas do treino. Os exercícios representativos do contexto de 

competição, são na sua maioria realizados na etapa principal (71,9%). Ao invés, os 
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exercícios não representativos, tendem a ser realizados nas etapas iniciais (86,8%) e 

finais (100%) das sessões de treino (ver Figura 8). Com o objetivo de verificar se estas 

associações são realmente significativas, foi realizado um teste de Qui-Quadrado. Os 

resultados comprovaram a existência de influência significativa das etapas do treino no 

objetivo dos exercícios, tanto na aplicação de exercícios representativos (p ≤ 0.001) como 

não representativos (p ≤ 0.001). 

 

14.3. Influência das etapas do treino na dificuldade e complexidade dos exercícios 

 

 

Figura 9. Influência da etapa da sessão de treino (inicial, principal, final) nos diferentes níveis de 

dificuldade dos exercícios (baixa, média, alta). Dificuldade Baixa (0%-25%), Dificuldade Média (25%-

75%), Dificuldade Alta (> 75%). 
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Figura 10. Influência da etapa da sessão de treino (inicial, principal, final) diferentes níveis de 

complexidade dos exercícios (baixa, média, alta). Complexidade Baixa (0%-25%), Complexidade Média 

(25%-75%), Complexidade Alta (> 75%). 

 

Foi possível verificar a existência de uma forte utilização de exercícios de 

dificuldade baixa na etapa inicial (86,8%) e final do treino (100%). Já na etapa principal 

existe muita variabilidade relativamente à dificuldade dos exercícios – exercícios de 

dificuldade baixa (28,1%); exercícios de dificuldade média (36,8%); exercícios de 

dificuldade alta (35,1%) (ver Figura 9). Ao nível da complexidade, a figura 15 

possibilita análises semelhantes. Os exercícios que compõem a etapa inicial e final da 

sessão de treino tendem a apresentar complexidades baixas, 89,4% e 100% 

respetivamente. Na etapa principal são realizados exercícios de complexidades variadas, 

ainda que haja maior tendência para exercícios de complexidade baixa (49,1%) (Figura 

10).  

Com o objetivo de analisar se existem realmente diferenças significativas nas 

várias etapas do treino relativamente ao nível de dificuldade e complexidade dos 

exercícios realizou-se um teste ANOVA One-Way. Os resultados sugeriram a existência 

de diferenças significativas quanto à dificuldade [F(2,118)=37.077, p <0.001] e 

complexidade [F(2,118)=23.110, p <0.001] nas diferentes etapas do treino. O post-hoc 

test LSD, indicou a existência de diferenças significativas entre a fase inicial e a fase 

principal [p <0.001] e entre a fase final e principal [p <0.001], tanto para a 
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complexidade como para a dificuldade. Entre a fase inicial e final as diferenças não 

significativas em ambos os parâmetros (p ≥ 0.05). 

 

15.  Discussão 

 

 Este capítulo analisou o efeito que as etapas da sessão de treino têm na 

complexidade e dificuldade das tarefas, nos objetivos dos exercícios e manipulação do 

constrangimento espaço. Os resultados sugeriram a existência de variabilidade nos 

níveis de complexidade e dificuldade durante as diferentes etapas da sessão de treino, 

nomeadamente entre a fase inicial e principal, e fase final e principal. Cabe ao treinador 

modelar e criar um ambiente de treino apropriado, desenvolvendo exercícios com 

diferentes características (Renshaw et al., 2010), podendo essa variabilidade levar a 

adaptações positivas nos atletas (Williams & Hodges, 2005). Assim, desenvolver 

sessões de treino que integrem diferentes níveis de dificuldade e complexidade ao longo 

das diferentes partes poderá ser benéfico para o desenvolvimento dos jogadores e 

consequentemente da equipa. Foi possível observar níveis de complexidade e 

dificuldade crescente da etapa inicial para a principal, o que suporta a necessidade de os 

atletas estarem mais ativos e concentrados nessa fase do treino. Na etapa final, é natural 

que os níveis de complexidade e dificuldade sejam muito reduzidos, fruto do retorno à 

calma que decorre nessa fase da sessão. 

 A dificuldade e complexidade estão diretamente relacionadas com a 

representatividade das tarefas, isto é, com o objetivo do exercício. Nesta lógica, 

verificaram-se as mesmas diferenças relativamente às diferentes etapas da sessão. Na 

etapa inicial e final tendem a ser realizados exercícios não-representativos, enquanto 

que na etapa principal a maioria dos exercícios são representativos. Lógica 

anteriormente exposta por Pinder os seus colaboradores (2011) que reforçam a 

realização de exercícios representativos, dado que contemplam um forte ênfase na 

especificidade das relações entre o participante e o ambiente, normalmente 

negligenciados pela abordagem tradicional. Esse tipo de especificidade promove o tipo 

de relações que são estabelecidas em jogo.  

 Exercícios representativos promovem o treino da incerteza do jogo (Passos et al 

2008), podendo esta ser desenvolvida através da manipulação de constrangimentos que 
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fazem parte do contexto competitivo. Relativamente ao constrangimento “espaço”, a 

existência de associações significativas a diferentes etapas da sessão sugere 

variabilidade nos espaços utilizados para realização dos exercícios. Sendo a etapa final 

exclusivamente de retorno à calma, a manipulação dos constrangimentos, não assumiu 

qualquer importância, pelo que nesta etapa se verificou que os exercícios são sempre 

realizados sobre o mesmo espaço. Nas etapas inicial e principal, já se verificou uma 

alguma variabilidade nos espaços utilizados, principalmente na etapa principal. Em 

2012 Clemente e os seus colaboradores concluíram que esta manipulação nos 

constrangimentos levou os treinadores a desenvolver exercícios baseados no jogo, 

designados jogos reduzidos coletivos. Assim, nas fases inicial e principal existe uma 

grande utilização de espaços diversificados, que promovam em determinados momentos 

a utilização de jogos reduzidos coletivos. 

Os resultados obtidos permitem concluir que uma sessão de treino é composta por 

etapas muito diferenciadas relativamente às suas características e objetivos. Torna-se 

claro que na etapa inicial existe uma tendência para a realização de exercícios não-

representativos, provavelmente fruto de um maior foco no desenvolvimento de 

capacidades físicas ou técnicas de forma não representativa, mais analítica, e do próprio 

aquecimento para a restante sessão de treino. É também possível reconhecer que a parte 

principal revela maior importância naquilo que é o treino do contexto de jogo, 

assumindo maioritariamente exercícios representativos, de maior complexidade e 

dificuldade, pressupondo a realização de jogos reduzidos, utilizando diferentes espaços. 

Os resultados permitiram igualmente concluir que não é atribuída à etapa final qualquer 

importância no treino do jogo, servindo esta para objetivos exclusivamente físicos ou 

psicológicos (não-representativos do contexto de jogo). 

A significância dos resultados relativamente à forma como as etapas da sessão 

de treino influenciam a construção dos exercícios quanto aos seus objetivos, 

manipulação de constrangimentos, complexidade e dificuldade, permitindo ao treinador 

melhor compreender e planear as sessões de treino, escolher exercícios mais ajustados a 

cada etapa, percebendo de forma mais efetiva o que está a desenvolver nas diferentes 

etapas. Os resultados podem igualmente sugerir ao treinador melhorar a sua 

representatividade no treino, aumentado o número de exercícios representativos na 

etapa inicial, permitindo assim, que no tempo total de treino, haja um maior número de  

exercícios específicos que procuram simular a realidade da situação competitiva que a 

sua equipa irá vivenciar (Castelo, 2004). 
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Interessará no futuro, investigar o mesmo tipo de variáveis para os diferentes 

dias que compõem o microciclo (comparação intersessão e intrasessão), no sentido de 

verificar se existe uma tendência em relação aos diferentes dias de treino. Seria 

igualmente interessante relacionar os objetivos e constrangimentos dos exercícios com 

os diferentes regimes e dominantes físicas presentes nas diferentes sessões de treino ou 

microciclos no sentido de verificar se existe alguma associação significativa entre a 

dominante física do exercício ou da sessão de treino e o objetivo dos mesmos. 
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CAPÍTULO V 

___________________________________ 

 

O impacto do subescalão nas diferentes 

dimensões da motivação nos atletas 

 

Resumo 

Este estudo pretende verificar de que forma o subescalão influencia as diferentes 

dimensões da motivação dos atletas. Para este propósito, foram questionados 25 

atletas pertencentes a uma equipa de Sub-19, pertencente à 1ª Divisão Nacional de 

Juniores A, Portugal. Os dados foram recolhidos através do questionário “Sports 

Motivation Scale” (S.M.S). Foram posteriormente tratados através do programa 

de análise estatístico IBM SPSS ®. Os resultados indicaram se existe ou não e de 

que forma o subescalão influencia a motivação do atleta. As conclusões ajudarão 

os treinadores no momento da formação dos grupos, relativamente à escolha de 

atletas de diferentes subescalões. Por outro lado, se existirem problemas 

motivacionais em algum momento, os treinadores poderão perceber se tem ou não 

que ver com situações relacionadas com o subescalão. 

 

Palavras-chave: motivação, futebol juvenil, influência do subescalão, sports 

motivation scale (S.M.S).  
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17. Introdução 

 

Em muitos outros sectores de atividade, o desporto também é direcionado em 

função de objetivos. Estes não só variam de individuo para individuo, como evoluem ao 

longo da vida, abrangendo variadíssimas áreas e contextos de vida (pessoal, académico, 

profissional, etc) (Almeida, Cruz & Porém 2001). Associado a uma definição objetivos 

mais ou menos consciente, mais ou menos clara, advém a motivação para os 

concretizar. Durante todo o desenvolvimento das variadas ciências que estudam 

comportamentos humanos, existiu um elevado número de autores a investigar as 

motivações que suportam o comportamento do individuo, no caso, as motivações que 

levam os indivíduos a praticar desporto (Garcia-Mas et al., 2010). Como consequência 

deste interesse, pesquisas anteriores sugerem que os atletas se motivam a partir de duas 

fontes principais: motivação intrínseca, justificada pelo prazer, diversão em praticar a 

atividade ou outras razões autodeterminadas; motivação extrínseca, que passa pela 

obtenção de benefícios tangíveis ou materiais tal como dinheiro, troféus ou recompensas 

sociais (prestígio, reconhecimento público), ou evitar o castigo (Vallerand, Deci & 

Ryan, 1987). Seguindo esta lógica, a Teoria da Autodeterminação propõe igualmente 

que mediante o tipo de motivação, o atleta enfrentará consequentemente variadas 

consequências negativas ou positivas, dependendo da natureza do envolvimento com 

atividade. Se as razões forem intrínsecas, esperar-se-ão maioritariamente consequências 

positivas. Por outro lado, se as razões forem extrínsecas ou seja não forem razões 

autodeterminadas, devemos esperar maioritariamente consequências negativas 

relativamente à forma como suporta a participação na atividade. (Vallerand & Loisier, 

1999 cit Garcia 2010). Assim, quanto mais autodeterminadas forem as razões de um 

atleta na prática de determinada modalidade, mais condições iniciais este terá de exercer 

uma influência positiva na equipa, contribuindo de forma inequívoca e constante para o 

bem-estar e sucesso da mesma, não dependendo do estado de determinados fatores 

externos (classificação atual, prémios monetários em função de determinado jogo, etc).  

Nos últimos 20 anos têm-se desenvolvido diversos estudos relacionado a 

motivação com a prática desportiva. Em 2005, Fernandes & Raposo aplicaram o seu 

estudo à disciplina de Educação Física, tendo como objetivo compreender, para além 

das motivações dos jovens em praticar desporto, a forma como estas eram reguladas e 

internalizadas intrinsecamente. As conclusões revelaram a necessidade de introduzir 

algumas estratégias relativamente à forma como os alunos que apresentam níveis 
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elevados de amotivação lidam com o desporto, reforçando a importância de alterar este 

facto na medida em que adolescentes que experienciam situações positivas na Educação 

Física, tendem a adotar estilos de vida mais saudáveis enquanto adultos.  

 Charbonneau, Barling e Kelloway (2001) desenvolveram um estudo no desporto 

universitário que procurava compreender a influência indireta da liderança na prática 

desportiva, medindo os efeitos na motivação intrínseca. Os indivíduos foram 

apresentando as suas perceções acerca da liderança do seu treinador e da sua própria 

motivação intrínseca. A motivação intrínseca serviria de mediador, no sentido de 

compreender se existiria ou não uma relação entre a liderança transformacional, isto é, 

líderes carismáticos, que incentivam à mudança e transformam atitudes, crenças e 

motivos dos seus seguidores, tornando-os conscientes das suas necessidades (Bass, 

1985) e a prática desportiva. Os resultados sugeriram que a liderança transformacional 

pode aumentar o interesse intrínseco na tarefa, podendo ter assim o líder ter um papel 

importante nas motivações intrínsecas dos praticantes.    

 Apesar de se verificarem pontualmente alguns estudos em outras modalidades, é 

no futebol que se centram a maioria das investigações relacionadas com a motivação. 

Garcia e colaboradores (2010) tentaram compreender se existia e que tipo de relação 

existia entre a motivação e o compromisso relativamente a jovens praticantes de futebol. 

Identificaram a existência clara de um padrão de influência da motivação no 

compromisso e no prazer pela prática da modalidade. A motivação intrínseca e 

extrínseca revelou, respetivamente, um contributo positivo na forma como os atletas se 

comprometiam com a modalidade e pelo prazer que retiravam da prática desportiva. Já a 

amotivação influenciou positivamente situações alternativas ao desporto, apresentando 

uma influência negativa relativamente ao compromisso e prazer pela prática desportiva.

 Também no âmbito do futebol, Curran e colaboradores (2001) desenvolveram 

um estudo com jovens atletas de competição, passando o objetivo por examinar a 

relação entre a paixão pela modalidade e o burnout do atleta, sendo essa apreciação 

mediada pela autodeterminação. Assim, o modelo proposto solicitou que a paixão 

harmoniosa é originária da autenticidade do individuo, pelo que será positivamente 

associado com a regulação da autodeterminação. Ao invés, a paixão obsessiva tem 

como origem estruturas egocêntricas do individuo, estando negativamente associado à 

regulação da autodeterminação. 

Dado que a motivação é o suporte dos comportamentos humanos, modelado pela 

existência de objetivos, torna-se significativo o tipo de influências que o atleta sofre e 
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de que forma estas podem ou não alterar as suas razões, isto é, se o contexto onde o 

atleta está inserido desenvolve razões que alterem as suas motivações. Sendo os 

humanos altamente influenciáveis pelo contexto, uns mais que outros naturalmente, na 

gestão de um grupo ou uma organização, a figura e influência do líder é inequívoca. 

Existindo diversos estilos de liderança que provocam diferentes estímulos nos liderados 

e consequentemente diferentes motivações, seria interessante no futuro, compreender se 

os estilos de liderança influenciam ou não as razões dos atletas para a prática da 

atividade e de que forma exercem essa influência, isto é, se um determinado estilo de 

liderança tem influência em razões autodeterminadas, externas ou se não consegue 

exercer qualquer influência. Na sequência do estudo desenvolvido por Charbonneau e 

os seus colaboradores (2001), deveriam ser realizados mais estudos exploratórios desta 

relação Motivação vs. Liderança, isto é, o peso que os líderes possivelmente terão sobre 

a motivação dos atletas e consequentemente dos grupos. Nesta lógica, existem 

igualmente outros fatores externos, mais ou menos significativos, que podem 

condicionar as razões dos atletas e que poderão igualmente ser alvo de estudos futuros: 

minutos jogados, classificação atual, momento da equipa (série de derrotas, série de 

vitórias), entre outros.         

 Este estudo tem como objetivo analisar o efeito do ano de nascimento dos atletas 

na motivação numa equipa de futebol de elite de sub-19. Irá analisar se existem 

diferenças motivacionais significativas entre os jovens que estão no último ano antes de 

possivelmente integrarem o futebol sénior e os atletas mais novos, que, pertencendo à 

mesma equipa, terão mais um ano de sub-18. Utilizar-se-á um instrumento traduzido 

para língua portuguesa da “The Sport Motivation Scale” (S.M.S) para verificar se 

existem ou não diferenças motivacionais significativas entre os jovens de diferentes 

anos de nascimento. Esta informação irá permitir ao treinador verificar se a forma como 

lidera o grupo cria ou não diferentes expectativas e estados motivacionais nos 

indivíduos de diferentes idades. A partir daí, se existir essa necessidade, terá a 

possibilidade de ajustar o seu comportamento como líder perante algum dos grupos de 

idades.  

 

18. Método 
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18.1. Participantes  

 

Participaram neste estudo os 25 jogadores da equipa de Juniores A do Clube de 

Futebol “Os Belenenses”, que participa no Campeonato Nacional de Juniores – 1ª 

Divisão – Zona Sul. Os jogadores têm entre 17 e 18 anos, e todos eles acumulam 

experiências anteriores em campeonatos nacionais (M=17.64, DP =1.7 anos de idade). 

Foi feita uma diferenciação em função do subescalão dos atletas (atletas de 1º ano e 

atletas de 2º ano). 

 

18.2. Procedimentos 

  

Os dados foram recolhidos a meio da época, onde todos os atletas se apresentaram 

de forma estável. Os atletas responderam ao questionário antes de uma sessão de treino. 

Foram sendo chamados um por um, tendo entrado numa sala do departamento do 

futebol juvenil. O investigador explicou individualmente aos atletas o modo de 

funcionamento do questionário, tendo saído da sala quando o atleta deu início ao 

questionário. Foi assim realizado sem a presença de qualquer elemento técnico ou 

colega de equipa. Os procedimentos garantiram a confidencialidade de cada 

participante. Foram analisados através do instrumento traduzido para língua portuguesa 

da “The Sport Motivation Scale” (S.M.S). É composto por 28 itens. Os indivíduos 

responderam a cada um optando por uma alternativa, numa escala tipo Likert de 7 

pontos, variando de “discordo totalmente” até “concordo totalmente”. A “S.M.S” 

pretende medir, especificamente para o desporto, os 7 tipos de motivação que se 

inserem no modelo motivacional de Deci e Ryan (1991, cit Cruz, 1996), através das 

seguintes dimensões: amotivação, motivação extrínseca (que inclui “regulação externa”, 

“introjeção” e “identificação”) e motivação intrínseca (composta por “conhecer”, 

“realizar”, “experienciar”). 

As variáveis dependentes foram as várias dimensões da motivação: amotivação, 

motivação extrínseca (que inclui “regulação externa”, “introjeção” e “identificação”) e 

motivação intrínseca (composta por “conhecer”, “realizar”, “experienciar”). Como 

variável independente para este estudo, designou-se o subescalão dos atletas, isto é, 
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integrando um quadro de juniores, existem atletas do subescalão 1 (nascidos em 1997) e 

subescalão 2 (nascidos em 1996). 

 

18.2.1. Validade e Fidelidade 

 

Para determinar se este instrumento pode ser utilizado, é necessário verificar a sua 

fidelidade. A existência de outros trabalhos, nomeadamente Martens & Webber (2002), 

Garcia (2010), assegura que está garantida a validade do mesmo. De forma a garantir a 

fidelidade do instrumento, dado que existe apenas um observador, é necessário analisar 

a fidelidade intra-observador, visto que ser fundamental para a veracidade dos dados 

que o observador em momentos distintos interprete os comportamentos da mesma 

maneira. Como tal, é necessário cumprir dois procedimentos: avaliar duas vezes, pelo 

mesmo indivíduo, com pelo menos um espaçamento de uma semana, o mesmo 

microciclo; aplicar a fórmula de Índices de Acordos de Bellack, (Siedentop, 1993) (% 

Acordos = Valor mínimo/ Valor máximo * 100) cujo valor deve ser superior a 85%. 

Caso seja inferior considera-se que não existe fidelidade intra-observador. 

 

Tabela 13. Fidelidade Intra-Observador para as diferentes dimensões da Motivação (Amotivação; 

MI Conhecer – Motivação Intrínseca ”Conhecer”; MI Realizar – Motivação Intrínseca “Realizar” ; MI 

Experienciar – Motivação Intrínseca “Experienciar”; ME Regulação Ext. – Motivação Extrínseca 

“Regulação Externa”; ME Introjeção – Motivação Extrínseca “Introjeção”; ME Identificação – 

Motivação Extrínseca “Identificação”). Calculada através da fórmula de Índices de Acordos de Bellack 

(% Acordos = Valor mínimo/Valor máximo * 100). 

Observação 1 2 % Fidelidade 

Amotivação 25 25 100% 

MI Conhecer 25 25 100% 

MI Realizar 25 25 100% 

MI Experienciar 25 25 100% 

ME Regulação Ext. 24 25 96% 

ME Introjeção 25 25 100% 

ME Identificação 25 25 100% 

 

18.2.1. Procedimentos estatísticos 
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Foi definido como hipótese, verificar a existência de diferenças significativas 

entre o subescalão dos atletas (subescalão A e subescalão B) e as dimensões da 

motivação (amotivação, motivação intrínseca, motivação extrínseca). Os dados foram 

analisados recorrendo ao programa estatístico da IBM ® SPSS® Statistics 20 (IBM, 

Armonk, MA, USA). Foi realizado um Teste MANOVA para compreender se o 

subescalão tem ou não influência na motivação dos atletas. Foi igualmente realizado um 

Teste ONE-Way ANOVA no sentido de verificar qual das dimensões da motivação é 

afetada pelo subescalão do atleta.  

 

19. Resultados  

 

19.1. A influência do subescalão nas diferentes dimensões da motivação dos atletas  

 

 

Figura 11. Influência do subescalão (A e B) nas diferentes dimensões da motivação (Amotivação, 

Motivação Intrínseca e Motivação Extrínseca). 

 

Foi possível verificar para os dois subescalões valores motivacionais muito 

semelhantes nas três dimensões da motivação, sendo a maior diferença referente à 

motivação intrínseca, registando-se uma ligeira superioridade no subescalão B (±3,25 

unidades). Foram realizados testes de análise estatística no sentido de analisar se essas 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Subescalão A (1º Ano) Subescalão B (2º Ano) 

V
al

o
r 

m
éd

io
 d

as
 d

if
er

en
te

s 
d

im
en

sõ
es

 d
a 

m
o

ti
v
aç

ão
  

(u
n
id

ad
es

) 

Amotivação 

Motivação Intrinseca 

Motivação Extrinseca 



75 
 

diferenças são ou não significativas. Os resultados da two-way MANOVA sugeriram a 

inexistência de influência do subescalão na motivação intrínseca dos atletas, (F 1;25 = 

0,242; p> 0.05). Perante este resultado, concluiu-se igualmente que nenhuma das 

dimensões da motivação intrínseca é influenciada pelo subescalão. Como resultado da 

análise realizada no sentido de verificar a influência do subescalão na motivação 

extrínseca dos atletas, verificou-se, tal como na motivação intrínseca, a inexistência de 

qualquer influência do subescalão, (F 1;25 = 0,444; p> 0.05). O teste One-way ANOVA 

no sentido de verificar a existência de diferenças significativas entre as várias 

dimensões da dimensão, registou, para todas as dimensões a inexistência de qualquer 

influência significativa do subescalão. Para as diferentes dimensões da motivação 

intrínseca, os resultados comprovaram essa inexistência: “conhecer” (F 1;24 = 0,268; p> 

0.05), “realizar” (F 1;24 = 0,721; p> 0.05), e “experienciar” ” (F 1;24 = 0,481; p> 0.05). 

Relativamente às diferentes dimensões da motivação extrínseca, os resultados 

comprovaram igualmente essa inexistência de influência: “regulação externa” (F 1;24 = 

0,613; p> 0.05), “introjeção” (F 1;24 = 0,677; p> 0.05) e “identificação” (F 1;24 = 1,401; 

p> 0.05). Na dimensão amotivação, a influência do subescalão foi igualmente não 

significativa (F 1;24 = 0,849; p> 0,05). 

 

20. Discussão  

 

Este capítulo investigou o efeito do subescalão nas diferentes dimensões da 

motivação. Os resultados apontaram para a ausência de interferência em qualquer 

dimensão da motivação. A motivação está intimamente associada à definição de 

objetivos (Almeida et al., 2001), sendo que diferentes objetivos influenciam diferentes 

dimensões da motivação. A Teoria da Autodeterminação propõe duas fontes principais 

de motivação: intrínseca, justificada pelo prazer ou outras razões autodeterminadas e 

extrínseca, associada pela obtenção de benefícios tangíveis (Vallerand et al., 1987). O 

subescalão é uma variável que não contempla o cumprimento de qualquer objetivo, não 

afeta o prazer que o atleta sente pela prática nem o compromete relativamente a fontes 

de benefício tangíveis. Charbonneau e os seus colaboradores (2001) defendem que a 

motivação está associada com o tipo de liderança, mais concretamente, sugerem que 

lideranças transformacionais, carismáticas, que influenciem o interesse intrínseco na 

tarefa. Considerando que as decisões técnicas não têm como base o subescalão, pode-se 
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considerar que a preponderância deste no tipo de liderança e consequentemente na 

motivação é irrelevante.  

Para além de fatores associados ao prazer pela prática da modalidade, benefícios 

externos e tipos de liderança, Garcia e os seus colaboradores (2010) investigaram a 

relação entre o compromisso e a motivação, tendo concluído a existência de um padrão 

de influência claro entre ambos, nomeadamente na motivação intrínseca. Poder-se-ia 

considerar que atletas pertencentes ao subescalão A (faixa etária mais baixa) apresentem 

menor maturidade e consequentemente maior dificuldade em comprometer-se, no 

entanto, a diferença é muito reduzida, tendo os resultados comprovado a inexistência de 

qualquer influência do subescalão na dimensão intrínseca da motivação. Também 

Fernandes & Raposo (2005), Curran e seus colaboradores (2001) reforçam o peso da 

motivação intrínseca e factores autodeterminados como reguladores de fenómenos de 

burnout ou abandono da prática desportiva. Como verificado anteriormente, o 

subescalão não tem qualquer influência nesta dimensão da motivação.  

A não significância de resultados sugere que a variável independente subescalão 

não deve ser considerada quando se investiga a motivação dado que não integra 

qualquer fator que anteriormente se verificaram como significantes. Nesta lógica, a 

variável independente escolhida não parece favorecer qualquer tipo de estudo que vise 

compreender estados motivacionais de atletas. Considerando isto, este estudo não revela 

consecuções práticas imediatas e objetivas, no entanto, a quando da formação de um 

plantel em escalões mais próximos do alto rendimento, em que se exige de forma mais 

ou menos evidente que se obtenham resultados desportivos, surge frequentemente a 

dúvida sobre o número de atletas associado a cada subescalão. O estudo indica-nos que 

um plantel constituído por atletas do subescalão cujos atletas pertencem a uma faixa 

etária inferior não vai apresentar diferenças motivacionais relativamente a atletas do 

subescalão acima, ou seja, do ponto de vista motivacional interessa construir planteis 

com um maior número de atletas do subescalão inferior. No futuro, interessará verificar 

se existem alterações motivacionais perante outro tipo de variáveis que influenciem 

direta ou indiretamente objetivos grupais ou individuais (resultados, número de 

minutos, tipo de liderança, etc.). Devem ser igualmente realizados mais estudos 

exploratórios desta relação Motivação vs. Liderança, isto é, o impacto que os líderes e 

os seus tipos de liderança terão sobre a motivação dos atletas e consequentemente dos 

grupos. 
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A Intervenção Multidisciplinar do Treinador 
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22. A intervenção multidisciplinar do treinador 

 

O presente estágio procurou centrar-se no desenvolvimento do observador nos 

seguintes domínios: saber (conhecimento), saber-fazer (prático) e saber-ser/estar. A 

aplicação prática desses três domínios teve como base outras tantas áreas fundamentais 

da intervenção do treinador: organização e gestão do processo de treino e competição, 

inovação e investigação, relação com a comunidade. Alicerçados maioritariamente no 

enquadramento teórico da dinâmica ecológica (Araújo, Davids, & Hristovski, 2006), 

foram desenvolvidas diversas investigações em treino, competição e relação 

interpessoal. Procurou-se perceber a forma como os jogadores (sub-19) estabelecem 

padrões de coordenação espácio-temporais (Passos et al., 2008) com base na informação 

associada ao resultado e tempo de jogo. A partir da análise das relações interpessoais 

intra-equipa (Travassos et al., 2011) foi possível compreender se o modelo de jogo se 

revela um constrangimento-chave à performance desportiva, isto é, se existe claramente 

uma identidade associada à equipa em questão (capítulo 2). O capítulo 3 contemplou 

duas investigações recorrendo ao estudo da instrução verbal e feedback em competição 

e treino, cujo enfoque recaiu sobre a análise do comportamento verbal do treinador no 

sentido de verificar se existia coerência entre os diferentes momentos (treino e jogo) e 

se promovia as relações intra-equipa que se previam estabelecer de acordo com o 

referencial teórico (modelo de jogo). Em seguida, foi apresentada uma investigação 

acerca do conteúdo de treino onde foi proposto um modelo de análise que contemplou a 

representatividade dos exercícios (Pinder et al., 2011), abordagem baseada nos 

constrangimentos (Passos et al., 2008; Renshaw et al., 2010; Travassos et al., 2012; 

Vilar, 2013) e complexidade e dificuldade (capítulo 4). Por último, o estagiário propôs 

uma análise sobre a influência do subescalão nas várias dimensões da motivação dos 

atletas (capítulo 5). Neste capítulo final, de forma sumária, é apresentada uma discussão 

pluridisciplinar que relaciona as várias áreas de intervenção do treinador e compreende 

pontos de identificação comuns. 

   

22.1. Síntese dos resultados obtidos 
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 Os resultados obtidos nas diferentes áreas de investigação revelaram pontos de 

identificação comuns, firmados na teoria dinâmica ecológica (Araújo et. al., 2006). Este 

tipo de análise propõe uma visão convergente do desempenho desportivo, relacionando 

diferentes temas que, devido à sua dissemelhança, são tradicionalmente abordados de 

forma isolada. O capítulo 2, referente ao modelo de jogo como constrangimento-chave à 

competição, confirmou-nos a identificação de padrões espácio-temporais (Passos et. al., 

2008). Os resultados da centralidade foram convergentes, identificando padrões de 

coordenação intraequipa. No entanto, verificou-se que esses mesmos padrões não são 

estáveis ao longo do tempo ou do resultado, existindo uma adaptação dos padrões 

estabelecidos em função da existência de variabilidade e incerteza que o jogo contempla 

(Passos et. al., 2008). Esta informação fortalece a ideia de que os jogadores e as equipas 

revelam dificuldade em apresentar “assinaturas de desempenho”, fruto da imensa 

incerteza associada ao contexto, sempre diferente de jogo para jogo (McGarry, 

Anderson, Wallace, Hughes, & Franks, 2002). O modelo de análise proposto identificou 

a intenção de treinar essa variabilidade associada ao contexto de competição, sendo a 

parte principal da sessão maioritariamente dirigida a exercícios representativos, isto é, 

que a informação que os jogadores usam no contexto de competição é adequadamente 

representada nos exercícios de treino (Araújo, Passos, & Davids, 2007; Pinder et al., 

2011). Exercícios representativos promovem a incerteza do jogo (Passos et. al., 2008), 

sendo essa representatividade produzida através de uma forte diversidade de estímulos 

relativamente à dificuldade (níveis de sucesso) e complexidade (níveis de incerteza), 

bem como constantes manipulações ao constrangimento espaço (capítulo 4). Este tipo 

de treino poderá levar a adaptações positivas (Williams et al., 2005). A orientação 

técnica em contexto de treino e competição suporta esta base de representatividade. O 

capítulo 3 sugere que a influência da instrução e feedback se pretende representativa. 

Em competição, a informação é de cariz maioritariamente tático (Hotz, 1999), no 

sentido de clarificar o contexto e consequentemente levar o atleta a uma maior eficácia 

na decisão. Em treino, na fase do microciclo que mais se assemelha com a competição 

(3ª feira, dia de maior desgaste), existe também uma forte associação à instrução, 

assumindo-se, tal como no jogo, dirigida para a vertente tática. Os padrões de 

coordenação intraequipa que se pretendem estabelecer, o conteúdo de treino e a forma 

como este representa o contexto de incerteza do jogo, bem como todas as orientações 

existentes em diferentes contextos, têm como base as relações interpessoais que se 

estabelecem entre os indivíduos, entenda-se, equipa técnica e atletas. A forma como os 
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atletas agem em contextos de treino e jogo está intimamente associada à motivação 

destes para essa ação (capítulo 5). Foi analisada a motivação dos atletas tendo como 

base uma variável que poderia influenciar todo o processo dada a pressão associada ao 

subescalão mais velho (último ano antes de sénior). Verificou-se que não tem qualquer 

impacto, sendo tratados da mesma forma, com as mesmas oportunidades. Terão assim 

mais sucesso (entenda-se, mais tempo de competição, mais rendimento) os atletas mais 

aptos a interpretar e evoluir sobre a constante variabilidade proporcionada pelos 

diferentes contextos a que são constantemente sujeitos num jogo de futebol, mais aptos 

a recolher a informação disponível no contexto (Araújo et. al., 2006).  

 

22.2 Implicações teórico-práticas 

 

Ao longo das investigações realizadas esteve implícito um pressuposto assente na 

teoria dinâmica ecológica, assumindo que o desempenho dos jogadores é continuamente 

constrangido pela informação que está disponível no contexto e que especifica a ação 

que permite atingir o objetivo (Araújo et al., 2006; Passos et al., 2008). As 

características dessa informação, incerta e variável (Vilar et al., 2012), levam 

constantemente os jogadores a fazerem interpretações diferentes, que necessitam de 

respostas diversas. Situação que refuta as teorias mecanicistas, que pré-concebe as ações 

a realizar em jogo “one size fits all” (Handford et al., 2001). Diferentes tipos de 

respostas levam a diferentes relações intraequipa criadas ao longo de um jogo. Uma 

importante contribuição do modelo de análise realizado é que permite interpretar que 

tipo de relações são criadas ao longo do jogo e se estas são promovidas e representadas 

em treino. Assim, é possível usar esta informação de forma contínua e integrada entre a 

competição e o treino, sempre numa lógica ecológica, relacionando contexto, individuo 

e informação-ação. Após análise e planeamento para melhor interpretação do jogo, este 

ciclo repete-se, desenvolvendo constantemente novas situações dado que a informação 

chega sempre ao individuo de forma diferente do momento anterior. Espera-se que os 

atletas evoluam de situação para situação, estabelecendo relações intra-equipa mais 

benéficas que lhe permitam interpretar cada vez melhor a imprevisibilidade e incerteza 

presentes no jogo (e no treino).  
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  Os estudos realizados demonstram de que forma o treinador pode construir um 

plano de análise e intervenção pluridisciplinar tendo como suporte teórico a dinâmica 

ecológica. Foram propostos instrumentos que lhe permitem analisar, quantificar, 

interpretar e explicar o desempenho da sua equipa em treino e competição. Para além do 

desempenho da equipa, este modelo de análise também permite que o treinador 

compreenda de forma efetiva a sua forma de planear o jogo, o treino, a comunicação e a 

motivação da sua equipa. As variáveis presentes no capítulo 2 podem ajudar os técnicos 

a compreender a influência efetiva que as variáveis inerentes ao jogo (tempo e 

resultado) têm na coordenação da sua equipa e nos seus planeamentos estratégico. A 

partir daqui, faz sentido que a influência destas variáveis seja treinada para que as 

alterações de identidade (relações estabelecidas entre os jogadores) sejam cada vez 

menos influenciadas pelas modificações no contexto (e.g. capítulo 2, rede social 

associada à derrota é significativamente diferente da rede associada ao empate ou à 

vitória). O instrumento associado à instrução (capítulo) em foi inovado, tendo-se 

tornado mais funcional no dia-a-dia do treinador em que a amostra diária (competição) 

não se revela grande o suficiente para o instrumento inicialmente previsto. Desta forma 

é possível que o treinador avalie a sua instrução diariamente. Também o tipo de análise 

realizada ao conteúdo de treino (capítulo 4) se revelou muito funcional para o dia-a-dia 

do treinador, sendo possível para cada exercício/treino avaliar se está adaptado ou não 

ao contexto de jogo sendo analisada a representatividade, constrangimento, 

complexidade e dificuldade. No capítulo 5, a variável independente escolhida não se 

revelou a mais acertada na medida em que não era expectável que o subescalão 

influenciasse a motivação dos atletas.  

A equipa técnica de Juniores A, mais concretamente o treinador principal, teve a 

possibilidade de verificar comportamentos, planeamentos, resultados, em três grandes 

áreas de atuação. Em função das expectativas iniciais perante cada situação singular que 

exigiu preparação e ação, o treinador conseguiu verificar se foram ou não cometidos 

erros. Permitiu a toda a equipa técnica uma monotorização do seu trabalho e 

consequentemente, uma evolução pluridisciplinar. Sem dúvida que no futuro, estarão 

melhor preparados para responder a desafios que surjam em treino, jogo e na relação 

com os atletas.  
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22.3. Futuras perspetivas de investigação  

 

O modelo de análise apresentado permite realizar uma análise pluridisciplinar ao 

trabalho desenvolvido em três grandes áreas de intervenção do treinador (competição, 

treino e comunicação/motivação). Mais, permite que essa avaliação seja diária ou 

semanal, não sendo necessário acumular uma época inteira para depois serem retiradas 

conclusões. Assim, torna-se inequívoco que este modelo de análise permite ao treinador 

melhorar o seu desempenho ao longo da época, podendo repetidamente verificar novos 

dados, refletir e adaptar. Apesar da facilidade de obtenção de dados, seria interessante 

explorar ferramentas que permitam produzir e analisar dados de forma automática, ou 

seja, para além do treinador analisar e refletir após cada treino, possa no momento em 

que o treino/exercício decorre, ter acesso a informação in loco. Dentro das áreas de 

intervenção propostas, esta forma de análise pode ser otimizada, encontrando variáveis 

que melhor relacionem as quatro áreas de estudo (e.g. não existirá qualquer relação 

entre uma análise de redes e a análise da motivação em função do subescalão; seria mais 

relacionável analisar a motivação dos atletas em função da identidade proposta, assim 

seria possível relacionar mais diretamente com o modelo de jogo). Nesta lógica, poder-

se-ia encontrar um perfil global de execução/trabalho para cada equipa técnica, entenda-

se, que cada equipa planeie e execute nas várias áreas de intervenção segundo o mesmo 

paradigma ou plano teórico. Para tal, seria necessário que as conclusões expostas nestes 

estudos possam ser universalizadas, o que obrigará aplicar este tipo de análise a um 

maior número de situações (jogos, treinos, instruções, variáveis).  
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ANEXOS 

(em suporte digital) 

 

Anexo 1 – Documento com os resultados dos testes de Fidelidade 

Anexo 2 – Outputs das redes sociais realizadas no template NodeXL 

Anexo 3 – Outputs dos testes estatísticos realizados em SPSS  

Anexo 4 – Modelo de Jogo 

Anexo 5 – Modelo de Jogador (Geral; Especializado) 

Anexo 6 – Plantel 

Anexo 7 – Modelo de Treino 

Anexo 8 – Planeamento Anual  

Anexo 9 – Planeamento das Unidades de Treino 

 

 

 

 

 

 

 


