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Resumo 
 

Dada a complexidade do jogo, torna-se cada vez mais importante o treinador 

construir, à sua volta, uma estrutura que permita lidar adequadamente com a 

complexidade inerente à construção e gestão de uma equipa de Futebol, maximizando 

o potencial humano e desportivo das pessoas que estão sobre a sua liderança. Este 

relatório tem como objetivo apresentar a conceção, condução e avaliação do processo 

de construção e gestão de uma equipa de Futebol, com particular ênfase na ligação 

entre o modelo de treino e o modelo de jogo, assim como no processo complexo de 

liderança do treinador. 

Na área 1 (Organização e gestão do processo de treino em competição), o 

principal foco foi descrever o planeamento, condução e avaliação do processo de treino 

e de competição de uma equipa de futebol, durante a época desportiva 2014/2015. 

Salienta-se a categorização e sistematização dos exercícios utilizados, assim como a 

avaliação do processo competitivo, com base no modelo de jogo. 

Na área 2 (Inovação e Investigação) realizámos um estudo com o objetivo de 

entender qual o estilo de liderança adotado pelo treinador principal da equipa (Juniores 

A do clube Sociedade União 1º Dezembro), e de que forma é que os jogadores 

gostariam que o seu treinador liderasse. Os dados recolhidos sugerem que os atletas 

preferem um treinador que tenha comportamentos orientados para a melhoria da 

performance e para o reforço. Apesar destes dados irem ao encontro do estilo de 

liderança adotado pelo treinador, existe um desfasamento dos valores médios destes 

comportamentos. 

Na área 3 (Relação com a comunidade), foi desenvolvido um torneio para pais, 

com o intuito de promover nos pais dos atletas um sentido de solidariedade e de respeito 

para com todos os agentes desportivos.  

Após a realização do estágio curricular, podemos concluir que é necessário 

conceber exercícios que permitam aos atletas várias oportunidades de ação, 

contextualizados com as ações realizadas em jogo e orientado em torno da ideia de jogo 

da equipa. Dada a grande influência do treinador nos atletas, é necessário que o 

treinador melhore a forma como se comporta e assume o seu papel perante estes, bem 

como a maneira como expõe aquilo que pretende ensinar. 

 

 

Palavras-Chave: Futebol, Sistemas complexos, Representatividade das tarefas, 

Modelo de jogo, Liderança. 
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Abstract 
 

 Due to the complexity of the game, it has become more and more important for 

a coach to built, around him, a structure which allows him to deal adequately with the 

inherent complexity of constructing and managing a Football team, this way maximizing 

the human and sportsman potential of the people under his leadership. The main goal of 

this report is to present the conception, conduction and evaluation of the construction 

and management process of a Football team, emphasizing the relation between training 

and game models, as in the complex process of the coach leadership. 

 In area 1 (Organization and management of the training during competition), 

the main focus was to describe the planning, conducting and evaluation of a Football 

team‘s training and competition process, during the 2014/2015 sports season. The 

categorization and systematization of the used exercises and workouts are highlighted, 

as well as the evaluation of the competitive process, based on the game model. 

 In area 2 (Innovation and Research) we conducted a study to understand the 

leadership style adopted by the main coach of the team (Sociedade União 1º Dezembro 

– sub-19), and how the players would like their coach to lead. The collected data 

suggests that athletes prefer a coach whose behavior is oriented to improve performance 

and to reinforcement. Despite these data approaches the leadership style adopted by 

coach, there is a mismatch of the average values of these behaviors. 

 In area 3 (Relationship with the community) we developed a parent’s 

tournament in order to promote a sense of solidarity and respect towards the sports 

agents by the athletes’ parents.  

 After completion of the curricular internship, we can conclude that it is necessary 

to conceive exercises that enable athletes to many opportunities of action, always in 

context with the actions taken during the game and oriented towards the teams game 

play. Due to the wide influence of the coach in athletes, it is imperative for him to improve 

the way the behaves and takes its role in these, as well as the way he exposes what he 

wants to teach. 

 

 

 

Keywords: Football, Complex systems, Representativeness of tasks, Game model, 

Leadership 
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1. Introdução 
 

“O futebol não é um caso de vida ou de morte, é muito mais que isso” 

Bill Shanckly (1981)  

 

Nas últimas décadas, vários estudos têm sido realizados com o intuito de reunir 

e organizar os conhecimentos, a partir da complexidade do jogo de Futebol e das 

propriedades de interação dinâmica das equipas implicadas, enquanto conjuntos ou 

totalidades (Garganta & Gréhaigne, 1999) Esta complexidade está associada aos 

acontecimentos, interações e acasos que ocorrem entre os sistemas presentes no jogo. 

As relações estabelecidas por estes sistemas envolvem uma relação de adversidade-

rivalidade desportiva entre duas equipas, numa luta incessante pela conquista da posse 

de bola, com o objetivo de introduzir maior número de golos possíveis na baliza 

adversária e evitá-los na sua própria baliza, com vista à obtenção da vitória. Desta 

forma, as equipas em confronto direto formam duas entidades coletivas que planificam 

e coordenam as suas ações (coordenação intra-equipa) para agir contra a outra 

(coordenação inter-equipa), cujos comportamentos são determinados pelas ações 

antagónicas de ataque/defesa (Castelo, 1996). É a existência da cooperação e 

competição interna nas equipas de trabalho e o confronto constante com uma oposição, 

que obriga a uma adaptação e superação constante dos jogadores e das equipas (Bar-

Yam, 2003). Quando competimos, estamos sujeitos aos mais variados tipos de tensão 

pelo facto de termos de decidir bem e no mais curto espaço de tempo (Araújo, 2002). 

Dada a complexidade deste fenómeno desportivo, o treinador tem um papel 

desafiante neste processo, procurando elaborar e adotar modelos que têm como 

principal objetivo fornecer representações comuns aos jogadores, através da 

enfatização de um conjunto de referências fundamentais ao nível da competição e do 

processo de treino (Araújo e Garganta, 2002). Proença (1986) refere que o facto de o 

treinador planear e organizar uma atividade pressupõe a definição prévia de objetivos, 

bem como o estabelecimento de uma direção de forma a atingi-los, constituindo, assim, 

uma base segura para, após o controlo, confirmar ou reorientar a estratégia definida. 

Assim, o treinador ao construir representações modelares para a forma que pretende 

que a sua equipa se comporte, terá de criar exercícios que promovam o 

desenvolvimento dos jogadores através de situações contextualizadas.  

Para além disso, impõem-se cada vez mais ao treinador saber gerir a sua 

imagem, desenvolvendo uma ação de liderança onde o respeito e a confiança naqueles 

que consigo trabalham constitua a ‘cola’ capaz de aglutinar os indivíduos ao serviço dos 

objetivos do coletivo (Araújo, 2002).  
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Neste sentido, o presente relatório pretende criar um entendimento mais 

abrangente do processo de construção, gestão e liderança de uma equipa de 

futebol. 

1.1. Breve Contextualização do Estágio 

Dado o conjunto de propostas apresentadas para a realização do estágio, optei 

por escolher o escalão de juniores do clube Sociedade União 1º Dezembro. Esta escolha 

deveu-se à história que o clube tem no futebol português e, principalmente, pelo desafio 

de trabalhar com um treinador com vários anos de experiência como treinador e como 

ex-jogador profissional. 

 

1.2. Ações e Tarefas 

Como principais tarefas desenvolvidas ao longo do estágio destacam-se as seguintes: 

 Participação no planeamento e conceção de treinos, estimulando os seus 

diferentes fatores de suporte ao rendimento (físico, técnico, tático, psicológico e 

social);  

 Intervenção na organização, implementação e gestão da participação da 

equipa nas competições.  

 Participação ativa na competição, permitindo ajudar nas decisões do treinador 

principal no banco;  

 Planeamento e orientação dos aquecimentos para o jogo; 

 Investigação do estilo de liderança do treinador dos juniores A da Sociedade 

União 1º Dezembro 

 Organização de um evento desportivo direcionado para os pais dos jogadores, 

realizado num formato de torneio. 

 

1.3. Objetivos 

O objetivo principal deste relatório é descrever todo o processo de acompanhamento 

de uma equipa de futebol, em regime de estágio. Desta forma, foram definidos os 

seguintes objetivos específicos para o Estágio: 

 Descrever o contexto no qual se desenvolveu o estágio; 

 Apresentar as estatísticas da equipa durante a época desportiva 2014/2015; 

 Descrever o modelo de jogo da equipa; 

 Apresentar a sistematização dos exercícios de treino que permitiu estabelecer 

uma correlação entre o modelo de jogo e o modelo de treino; 
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 Analisar qual o estilo de liderança preferencial dos atletas e como melhorar a 

forma de comunicação do treinador; 

 Organizar um evento desportivo vocacionado para a formação de pais dos 

jogadores. 

 

1.4. Caracterização geral do clube Sociedade União 1º Dezembro 

A Sociedade Filarmónica União Primeiro de Dezembro foi fundada no dia 1 de 

Dezembro de 1880, sob foral do então Rei D. Carlos, último Rei de Portugal, tendo como 

cor da bandeira o azul, símbolo marcante da monarquia. Os fins da referida sociedade, 

à data da sua constituição, eram dedicados à instrução e ao recreio: música, bailes, 

récitas e outras distrações. De realçar que até ao ano de 1920 a Sociedade tinha uma 

magnífica banda de música designada por Real Filarmónica da Sociedade União 1º de 

Dezembro que abrilhantava os bailes da sociedade, ponto de encontro da sua atividade 

social.  

Em 1934, um grupo de jovens, denominado de "os Terríveis", que se dedicavam 

à prática de vários desportos como o ténis de mesa, o ciclismo ou o futebol, debatia-se 

com grandes dificuldades financeiras para manter a sua secção desportiva. Em meados 

de 1935, a direção propôs a sua integração no clube com a criação de uma secção 

desportiva que desde logo obteve assinaláveis êxitos desportivos. Resultante da 

referida fusão e dada a necessidade de expandir a atividade desportiva, o então Conde 

de Sucena doou, naquele mesmo ano, os terrenos onde está inserido o atual Parque de 

Jogos. 

No ano de 1938, o clube foi inscrito, na modalidade de futebol, na Associação de 

Futebol de Lisboa e em 1995 estendeu essa atividade ao futebol feminino, sendo 

atualmente um dos poucos clubes que mantém a sua atividade desportiva em ambas 

as categorias. No seu já longo historial, o Clube orgulha-se de ter obtido vários títulos 

na modalidade de futebol, em todas as categorias. 

 

1.5. Caracterização do quadro competitivo 

Na época 2014/2015, o plantel de juniores da Sociedade União 1º de Dezembro 

disputou o campeonato da 2ª Divisão Nacional de Juniores “A”, competição esta 

organizada pela Federação Portuguesa de Futebol. 

Esta competição é constituída por 3 fases, sendo a Primeira fase disputada por 

50 equipas, divididas em 5 séries (Tabela 1), distribuídas conforme a sua localização 

geográfica, cuja localização seja mais a Norte de uma linha horizontal, traçada no mapa, 

e assim sucessivamente. Em cada série, 10 equipas jogam entre si em 2 voltas, sendo 
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que as 2 primeiras irão disputar a Segunda Fase – Subida, acrescido de um clube 

representante da Região Autónoma dos Açores e de um clube representante da Região 

Autónoma da Madeira. 

 

Tabela 1 – Séries da Primeira Fase 

 

Na Segunda Fase – Subida, os 12 clubes estão divididos em 2 séries (Norte e 

Sul), jogando entre si a 2 voltas. Sobem ao Campeonato Nacional da I Divisão de 

Juniores os 3 melhores classificados em cada uma das zonas (Norte e Sul). Na Terceira 

Fase – Apuramento do campeão, será disputado pelos clubes classificados em primeiro 

lugar na série Norte e Sul, jogando entre si a duas “mãos”, para apurar o vencedor do 

Campeonato Nacional da II Divisão de Juniores A. 

As restantes 40 equipas disputam a Segunda Fase – Manutenção e Descida, 

divididos em 5 séries compostas por 8 clubes que jogam entre si, a 2 voltas. Nesta fase, 

os clubes transitam com a totalidade de pontos obtidos na primeira fase da prova e 

mantêm-se nas respetivas séries (Tabela 2). Descem ao Campeonato Distritais 18 

clubes, ou seja, os 3 últimos classificados de cada série, acrescidos dos 3 piores 

classificados da Segunda Fase – Manutenção e Descida. 

 

Série A Série B Série C Série D Série E 

AD Fafe AD Sanjoanense Anadia FC AA Santarém AC Portugal 

Desp. Ronfe CD Feirense* CD Tondela* AC Marinhense* CD Cova Piedade 

CD Aves CF Repesenses CF União Coimbra Caldas Sport Club Farense 

CD Trofense FC Penafiel D Castelo Branco CD Mafra FC Barreirense* 

FC Tirsense Gondomar SC GD Mealhada FC Alverca FC S. Luís 

FC Vizela* Lusitânia FC GD Tourizense GS Loures* Louletano DC 

GD Chaves Padroense FC* G Vigor Mocidade O Elvas Lusitano GC 

Moreirense FC* SC Canidelo NDS Guarda Real Sport Clube Olhanense 

Neves FC SC Espinho SC Beira-Mar F* SL Cartaxo SU 1º Dezembro 

SC Vianense SC Vila Real UD Tocha SU Sintrense Portimonense* 

 Clubes que disputaram a fase de subida 

Série A Série B Série C Série D Série E 

AD Fafe AD Sanjoanense Anadia FC AA Santarém* AC Portugal 

Desp. Ronfe* CF Repesenses* CF União Coimbra Caldas Sport Club CD Cova Piedade 

CD Aves FC Penafiel D Castelo Branco CD Mafra* Farense 

CD Trofense* Gondomar SC* GD Mealhada* FC Alverca FC S. Luís* 
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Tabela 2 – Séries da Segunda Fase (Manutenção /Descida) 

 

1.6. Caracterização geral das condições de trabalho 

Relativamente aos recursos espaciais, no clube Sociedade União 1º de 

Dezembro existem 3 campos: um relvado sintético de futebol (campo nº 1), um relvado 

sintético futebol de 7 (campo nº 2) e um relvado sintético de futebol de 5 (campo nº 3).  

A equipa de juniores, durante o período preparatório, era a única equipa que 

treinava no campo nº 1, das 19h 45 às 21h15, de segunda-feira a sexta-feira. No 

entanto, quando se iniciou a pré-época para os restantes escalões de formação, data 

coincidente com o início do período competitivo da equipa de juniores, o horário dos 

treinos sofreram uma grande alteração devido ao maior número de equipas a treinar no 

campo nº 1. Os treinos passaram a realizar das 20h15 às 21h30, sendo à segunda-feira 

realizados no campo nº 2, à terça e quarta-feira no campo nº 1 com divisão do campo 

com os Juvenis e à quinta-feira no campo nº 1 estando o espaço, na totalidade, 

reservado para os juniores. 

Relativamente aos recursos materiais, existem para o plantel de juniores 40 

bolas, cerca de 50 marcas (duas cores), 20 cones, 22 coletes, 12 barreiras com 

diferentes tamanhos, 10 arcos, 15 varas e 24 bidões de água (sendo que 12 são apenas 

destinados para os dias de jogo). Para além disso existe material que é partilhado pelas 

equipas que estiverem a treinar, nomeadamente: 10 balizas pequenas, 2 balizas de 

futebol de 7 e 2 balizas de futebol de 11, todas amovíveis.  

O clube tem um posto médico equipado com máquinas de tratamento, 

marquesas, fármacos e pomadas e uma zona específica equipada com máquinas para 

a reabilitação dos atletas. A equipa de juniores foi acompanhada durante esta época 

pela massagista Flávia, responsável pelo estado clínico dos jogadores e respetivo 

tratamento e acompanhamento nos treinos e jogos. 

 

1.7. Estrutura do Relatório 

 O presente relatório de estágio foi dividido em 6 capítulos que se encontram 

relacionados entre si. O primeiro capítulo tem como objetivo fazer um breve 

enquadramento sobre o local onde se encontrou inserido o estagiário, quais as tarefas 

desenvolvidas e quais os objetivos definidos para este período de estágio. 

FC Tirsense Lusitânia FC GD Tourizense* O Elvas* Louletano DC* 

GD Chaves SC Canidelo G Vigor Mocidade Real Sport Clube Lusitano GC* 

Neves FC SC Espinho* NDS Guarda* SL Cartaxo* Olhanense 

SC Vianense* SC Vila Real* UD Tocha* SU Sintrense SU 1º Dezembro  

 Clubes que desceram de divisão 
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 No segundo capítulo faremos uma revisão de literatura sobre as temáticas 

exploradas no desenvolvimento da prática profissional. Neste capítulo procurou-se 

introduzir o jogo de futebol como um sistema complexo, para enquadrar as 

particularidades inerentes à construção de uma equipa, desde a conceção do modelo 

de jogo, do modelo de treino e do modelo de comunicação e liderança do treinador (o 

líder dentro desta organização particular que é a equipa). 

 No terceiro capítulo apresentámos a descrição detalhada da época desportiva 

2014/2015, analisando os aspetos relacionados com o planeamento, a condução e a 

avaliação do treino e da competição. 

 No quarto capítulo é descrito um estudo de caso sobre o estilo de liderança do 

treinador da equipa de juniores A da Sociedade União 1º Dezembro e as expectativas 

dos seus liderados (os jogadores). 

 No quinto capítulo, é apresentado o projeto de relação com a comunidade, o I 

Torneio Pais Galinha, e o seu respetivo balanço final. 

 No capítulo seis são apresentadas as conclusões do Estágio, onde pretendemos 

refletir acerca dos ensinamentos extraídos durante esta época desportiva. 

 Por fim, são apresentadas as referências bibliográficas e anexos que serviram 

de suporte à elaboração do Relatório de Estágio.  
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2. Revisão da Literatura 
2.1. Os Sistemas Complexos 

“Está-se a tornar cada vez mais evidente que importantes perguntas só podem 

ser respondidas caso se pense mais cuidadosamente sobre relações. Na 

verdade, o grande problema é que pensamos que a solução está nas partes, 

quando está nas relações que estas estabelecem” 

Bar-Yam (2008) 

 

Os sistemas complexos são apresentados por Bar-Yam (2008) como uma nova 

abordagem para a ciência que estuda a que ponto é que as relações entre as partes 

dão origem aos comportamentos coletivos de um sistema e como esse sistema interage 

e forma relações com o meio ambiente. Existem três abordagens inter-relacionadas para 

o estudo dos sistemas complexos referidas por Bar-Yam (2008): como as interações 

dão origem a padrões de comportamento, espaços de possibilidades e a formação de 

sistemas complexos através da formação de padrões e evolução. 

Para uma melhor compreensão dos sistemas complexos é importante clarificar 

três conceitos que lhe dizem respeito: a auto-organização, emergência e 

interdependência.  

Auto-organização: Na natureza, existem padrões que se formam, sem que haja 

alguém a colocar cada parte num lugar específico. O padrão organiza-se por si só, 

espontaneamente, caraterizado pelo aparecimento de padrões que não são regulados 

diretamente por forças externas (Bar-Yam, 1997b). 

A emergência: Se pensarmos sobre o sistema como um todo, ao invés de uma 

pequena parte do sistema, podemos identificar que o sistema tem uma propriedade 

emergente global, apesar de ser formado por diferentes partes interdependentes (Bar-

Yam, 1997b). 

 Interdependência: A relação entre o comportamento individual e o de equipa 

revela que as decisões e as ações dos jogadores são dependentes de todo o 

comportamento da equipa, assim como o comportamento da equipa depende também 

dos comportamentos individuais de cada jogador (Duarte & Frias, 2011). Este fenómeno 

designa-se de interdependência entre escalas ou ‘causalidade circular’.   

Bar-Yam (2008), refere que para percebermos as relações que as partes 

estabelecem entre si, ou seja, para descobrirmos o todo, temos de ter conhecimento de 

cada uma das partes e da forma como as mesmas se relacionam. 

 Apesar disso, existem no jogo algumas ações, aparentemente lógicas e corretas, 

que geram resultados negativos, assim como ações aparentemente ilógicas e incorretas 

que produzem resultados positivos. Isto significa que apesar de conhecermos as partes 
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do sistema (os jogadores), os seus comportamentos podem acarretar consequências 

incontroláveis para a equipa (Garganta, 2001). Por isso, é fundamental que os jogadores 

ao terem de tomar decisões saibam para onde ir e quando, bem como quais as ações 

que devem executar em condições ambientais incertas e inconstantes (Duarte et al., 

2012) 

 Garganta (1996) refere que as equipas podem ser consideradas sistemas 

complexos, hierarquizados e especializados, que procuram a interação dinâmica entre 

os elementos de um conjunto, que lhe conferem um caráter de totalidade. O 

comportamento coletivo de uma equipa é um processo decorrente da coordenação das 

ações individuais dos jogadores, que trabalham em conjunto para alcançar os objetivos 

do jogo com sucesso (Duarte & Frias, 2011). Devido à natureza cooperativa das 

relações dos jogadores dentro de uma equipa, Duarte et al. (2011) propõem que se 

analisem os processos de inteligência e tomada de decisão coletiva das equipas de 

futebol à luz do conceito de superorganismo. Os superorganismos são os sistemas 

complexos mais evoluídos que se conhecem e podem ser definidos como um grupo de 

indivíduos auto-organizados pela divisão do trabalho e unidos por um sistema fechado 

de comunicação. Por um lado, a divisão do trabalho permite a integração funcional, a 

complementaridade do comportamento e a coordenação entre os companheiros de 

equipa. Por outro, a existência de um sistema de comunicação permite a troca de 

informações entre jogadores, permitindo-lhes assim, detetar as condições ambientais 

mais adequadas para cooperar com sucesso durante uma determinada execução.  

 Duarte et al. (2011) estabelecem outras caraterísticas essenciais para as 

equipas de futebol conseguirem funcionar à luz dos princípios comportamentais dos 

superorganismos: 

- Os jogadores têm de se comportar como uma só unidade; 

- As equipas devem apresentar uma identidade e organização estrutural específica, 

definida pela distribuição posicional dos jogadores no campo e as tendências de relação 

entre jogadores, em função dos contextos de jogo; 

- Os jogadores devem coordenar as suas diferentes tarefas entre si; 

 - Equipas submetidas a um ciclo evolutivo de crescimento, estabilização e morte ou 

rejuvenescimento. 

 Visto deste modo, o papel do treinador pode passar por manipular as regras 

locais que regem as interações entre os jogadores da equipa, induzindo assim, o 

surgimento de novos padrões de jogo e de solução coletiva, através da exploração de 

diferentes formas de coordenação (Duarte et al., 2012)  
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2.1.1. A Complexidade do Futebol 

“Um pedaço na superfície do globo terrestre, sobre o qual traçaram um 

retângulo de linhas brancas e plantaram postes verticais encimados por uma 

barra, não é um lugar qualquer. É um campo de futebol” 

Didier Tronchet (2004) 

  

 O Futebol é um fenómeno marcado pelo confronto de duas equipas, que 

apresentam uma natureza complexa (Caldeira, 2013), caraterizado por sucessivas 

alternâncias de estados de ordem e desordem, estabilidade e instabilidade, 

uniformidade e variedade (Garganta, 2001). O jogo é marcado também pela 

convergência de várias polaridades: a polaridade entre duas equipas, entre a 

cooperação e tensão, entre a defesa e o ataque (Dunning, 1994 cit. por Garganta, 2001). 

Dada a evolução dos últimos anos do “código genético do jogo”, foi necessário um maior 

desenvolvimento sobre o entendimento que os treinadores detinham do jogo, dado 

existir uma maior concorrência entre clubes e jogadores, por isso, sabemos que apenas 

os mais aptos conseguiram tirar o melhor partido dos seus recursos. No entanto, o ser 

humano não está mentalmente preparado para lidar com situações de confusão total ou 

situações de acontecimentos aleatórios a todos os níveis (Garganta, 2001).  

O futebol, ao ter uma natureza complexa, não permite reduzir a análise da 

performance ao comportamento de um só fator em particular, ou seja, é necessário 

termos em conta um grande conjunto de fatores e ter em atenção a forma como estes 

se interrelacionam (Caldeira, 2013). Assim, torna-se conveniente analisar outras ações 

que apesar de não representarem regularidades ou invariâncias, possam assumir, pelo 

seu carácter não redundante e imprevisto, uma importância particular na história do 

jogo, condicionando claramente o rumo dos acontecimentos (Garganta, 2001). 

Sarmento et al. (2014) reforça esta ideia ao afirmar que apesar do jogo ser um jogo 

arbitrário e parcialmente determinado pelo acaso, quando se está focado numa 

sequência de movimentos, possibilita a deteção de padrões de jogo que têm maiores 

probabilidades de ocorrência do que o mero acaso.  

Caldeira (2013), refere que a intervenção do treinador terá de ter um olhar 

“Glocal”, ou seja, deverá compatibilizar o geral com o específico, o global com o local, o 

macro com o micro. Mourinho (cit. por Lourenço & Ilharco, 2008) refere alguns aspetos 

fundamentais para o entendimento de uma atividade profissional concreta, a partir da 

perspetiva da complexidade: 

- A primazia da situação, ou seja, a capacidade para adaptação é fundamental. 

- A identificação e reação ao estímulo, uma vez que os mesmos acontecimentos 

estimulam diferentes ações em diferentes momentos e/ou indivíduos. 
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- A antecipação, uma vez que o futuro condiciona o presente. 

- O homem como um TODO, sendo que o todo é mais e menos do que a soma das 

partes e sobretudo diferente da soma das partes. 

- O contexto.  

Para além destes aspetos, o treinador deverá também determinar os parâmetros 

que facilitam o comportamento coletivo da equipa, de forma a melhorar a compreensão 

e previsão de comportamento (Mayer-Kress, 2001). 

 

2.1. Construção de Equipas 

“Nenhum jogador é mais importante do que a equipa. Só através da 

equipa é que os jogadores concretizam o seu potencial” 

 Bolchover e Brady (2006) 

 

No processo de construção de equipas deve-se ter atenção, primeiramente, à 

equipa técnica com que se vai trabalhar, pois embora se procure a existência de apenas 

um líder com a última palavra e autoridade, esse líder não poderá atuar sozinho 

(Bolchover & Brady, 2006), dado a natureza complexa do jogo de futebol (Caldeira, 

2013). David Platt (cit. por Bolchover & Brady, 2006) afirma que para escolher a sua 

equipa técnica teve de compreender quais eram os seus pontos fracos e perceber se 

os treinadores adjuntos conseguiam compensar essas falhas, ao mesmo tempo que 

olhava para os pontos fracos deles e ver se os seus pontos fortes os compensavam. 

Vitória (2015) vai mais longe ao afirmar que a sua prioridade na formação da sua equipa 

técnica é que, para além da competência e capacidade de trabalho, haja empatia, um 

bom relacionamento pessoal e uma comunicação extremamente fluída. Por outras 

palavras, a equipa [técnica] deve funcionar como um todo (Lourenço, 2010), sendo que 

os papéis de cada elemento têm de estar claramente definidos em relação ao 

planeamento, condução, operacionalização e avaliação do processo de treino e de jogo.  

Desta forma, Vitória (2015) estabelece um conjunto de caraterísticas essenciais 

para os elementos que compõem a sua equipa técnica: 

- Dominem claramente o processo de treino, nomeadamente na elaboração, 

aplicação e correção dos exercícios; 

- Tenham uma grande capacidade de análise do jogo, observação de equipas 

(adversário e a própria equipa) e jogadores; 

- Dominem as novas tecnologias. Que se especializem em compilação de 

vídeos, análise de dados estatísticos, preparação de apresentações para a equipa; 

- Um colaborador que seja exclusivamente responsável pelo treino de guarda-

redes; 
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- Um colaborador que seja responsável pelo acompanhamento individualizado, 

nos mais diversos aspetos, de cada jogador. 

Após a seleção da equipa técnica importa ter em atenção, algumas caraterísticas 

fundamentais na construção de uma equipa. Vários autores ao longo dos anos têm vindo 

a procurar desvendar como deve ser feita a construção de uma equipa. Procuraremos 

em seguida apresentar uma visão geral, daquilo que a literatura tem evidenciado. 

Goldstein (1983), apresenta quatro dessas caraterísticas: a dimensão, 

formalização, composição e intimidade. 

A dimensão diz respeito ao tamanho do grupo, não existindo um limite de 

indivíduos. No entanto, quanto menor for o grupo, maior é a possibilidade de interação 

entre os seus membros, logo, existe uma maior consolidação do conceito de grupo entre 

os seus membros. 

A formalização significa que os grupos podem ser formais ou informais. Os 

grupos formais regem-se por normas e por procedimentos estabelecidos. Nos grupos 

informais, o relacionamento entre os membros é semelhante ao familiar. Esta 

proximidade, facultada pela natureza informal do grupo, permite uma maior partilha de 

informação, facilidade de introdução de novas ideias e ajustamentos com vista à 

melhoria do funcionamento do grupo. Goldstein (1983) refere apenas que os grupos 

podem ser formais ou informais. No entanto, no nosso entender os grupos podem ser 

tanto formais como informais, uma vez que os membros de uma equipa de futebol, 

regem-se por normas e regras estabelecidas pelo treinador ao mesmo tempo que 

estabelecem relações interpessoais entre si. 

A composição refere-se ao grau de semelhança entre os elementos do grupo, 

nas vertentes demográficas, sociológicas ou psicológicas. Vitória (2015) apresenta uma 

visão divergente, atribuindo à parte mental uma importância decisiva, e por isso, deve 

ser tida muito em conta para formar uma equipa forte, coesa e equilibrada. E equilibrada 

significa que a equipa não pode ser formada apenas com jogadores com perfis de 

estrela (iguais), caso contrário, o mais natural seria a existência de conflitos entre estes, 

sem a obtenção do rendimento desejável. Por isso, a existência de perfis diferentes, 

para posições diferentes, torna-se crucial para a construção de uma equipa mais 

completa e equilibrada. Rui Vitória (2015) sugere que o ‘baralho de cartas’ (plantel) seja 

constituído por: 

- ‘Reis e valetes’, que são jogadores que atuam como pilares de uma equipa. 

São a mão do treinador dentro do terreno conduzindo o jogo da sua equipa; 

- ‘Setes e oitos’, são jogadores menos importantes, mas que apresentam a força 

e persistência necessária para ajudar a alcançar o sucesso; 
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- ‘Duques, três e quatros’, são jogadores com menos experiência, mais jovens, 

que se destacam pela energia e inspiração repentina que podem revelar; 

- ‘Ases’, são os trunfos de qualquer equipa, temidos e incisivos que podem 

decidir tudo de um momento para o outro. 

Na dimensão da intimidade, Goldstein divide-a em primária e secundária. A 

intimidade primária, aceita e promove o contato direto entre os membros, permitindo o 

desenvolvimento de atitudes e valores dentro do grupo. Na intimidade secundária, o 

contato é mais distante e não pessoal. Geralmente, é a intimidade primária que 

observamos com maior frequência nas equipas de futebol, através da realização de 

estágios onde se procura promover maior ligação, união e amizade entre os membros 

do grupo. 

Segundo Katzenbach e Smith (1993), para se formar uma equipa é necessário 

que exista um objetivo de equipa específico e distintivo de um pequeno grupo, que exija 

que os seus membros ‘arregacem as mangas’ e trabalhem juntos para conseguir algo 

que vai para além dos seus objetivos individuais. Lourenço e Ilharco (2008) reforçam 

esta ideia ao afirmar que o grupo se constitui por um conjunto de pessoas, unidas em 

torno de um projeto, de um objetivo, com valores comuns, uma tradição ou qualquer 

outro laço cultural, emocional ou biológico que, na ação entre si, interdependente e inter-

relacional, que consegue atingir resultados impossíveis de obter individualmente. Este 

conceito dado por estes autores pressupõe que, para a existência de um grupo, é 

fundamental haver interações entre os elementos que o constituem, caso contrário não 

existe grupo.  

Num estudo levado a cabo por Katzenbach e Smith (2000), onde entrevistaram 

centenas de membros divididos por 30 empresas, observaram que existem diversas 

abordagens que são compartilhadas por muitas equipas de sucesso, entre as quais se 

destacam: a disciplina, através da criação de regras e normas de conduta claras que 

ajudem a atingir o seu propósito e as metas estabelecidas, e a superação, procurando 

constantemente novos meios que permitam melhorar o funcionamento enquanto grupo. 

Lourenço e Ilharco (2008) referem ainda outros aspetos fundamentais na 

construção de equipas, dos quais se destacam: 

- A homogeneidade, sendo que é necessário traçar um perfil-tipo dos elementos 

(principalmente jogadores e equipa técnica) que se pretende e não se afastar muito 

dele; 

- Foco na interação entre os elementos; 

- A motivação do grupo e do individuo, pois é dentro do grupo, apoiado pelo grupo, que 

o indivíduo deve desenvolver e manifestar as suas competências ao máximo; 
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- Coerência, num grupo, numa organização, nada gera mais desconfiança do que 

promessas por cumprir; 

- Cultura de grupo, promover a autenticidade e honestidade, criando laços de união e 

de solidariedade entre os elementos do grupo; 

- União, é fundamental unir a equipa, os seus recursos, as suas forças psicológicas e 

emocionais para estar melhor preparado para encarar a concorrência.  

Para Kinicki e Kreitner (2006, cit. por Lança, 2012), para um grupo de pessoas 

se tornar numa equipa deve cumprir e garantir os seguintes comportamentos:  

- A liderança deve ser uma atividade partilhada. 

- A responsabilidade altera-se de um estado estritamente individual para um estado 

tanto individual quanto coletivo. 

- O compromisso coletivo, não descurando o individual que existe. 

- A equipa deve desenvolver os seus objetivos e a sua missão, pelo que a forma 

de solucionar problemas passa a ser uma forma de estar e não apenas uma atividade 

esporádica.  

Vitória (2015) estabelece quatro etapas fundamentais na construção de equipas: 

a formação, a normalização, a agitação e a performance. 

A formação refere-se à constituição do grupo, onde se inicia o conhecimento 

interpessoal e a incrementação das bases de afiliação e de aceitação. Nesta fase, o 

autor promove diversas estratégias (‘quebra-gelos’) que visem estabelecer interações 

entre os jogadores de forma a que se passem a conhecer melhor e introduz regras 

fundamentais que irão ajudar a formar a equipa. 

A normalização surge na sequência do desenvolvimento das relações 

interpessoais, não sendo já necessário ‘impor’ regras. No entanto, é nesta fase que os 

treinadores devem ter mais atenção, pois a estabilidade em demasia pode provocar 

algum comodismo.   

A agitação, pode surgir na sequência de um mau resultado ou de conflitos entre 

membros do grupo. O treinador deve aproveitar estas situações para inserir alguma 

energia na sua equipa, espicaçando e levando a equipa a questionar, repensar e evoluir.  

A performance, surge na sequência da resolução da fase de agitação. Nesta 

última fase, com as regras implementadas e os conflitos ultrapassados, entra-se no 

rendimento pleno. 

 No fundo, a formação de uma equipa é um processo destinado a retirar o melhor 

desempenho de um grupo de pessoas que trabalham para um objetivo comum 

promovendo a comunicação e a cooperação entre si. 
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2.2. A conceção do Modelo de Jogo 

“Num mundo em constante ebulição, só a inteligência pode ajudar verdadeiramente, 

pelo que se torna fundamental pensar sobre o que fazemos para se poder perceber se 

fazemos como pensamos, ou a que distância nos encontramos disso e porquê.” 

Júlio Garganta (2004) 

 

Segundo Ramos (2009), quando se fala em construir uma equipa de futebol 

pretende-se que se estabeleça processos comuns a atacar e a defender, orientando os 

jogadores para aquilo que deve ser feito em função dos constrangimentos do jogo, 

dando também algum espaço para que exista criatividade de cada jogador e da equipa, 

desde que não haja comprometimento dos processos definidos da equipa. 

O jogo de futebol tem uma dinâmica coletiva originada pela interação de um 

conjunto de aspetos que estão relacionados. Estas interações representam a forma 

como pretendemos que a equipa jogue. A maneira como queremos que a equipa jogue 

está associada também à forma como promovemos e hierarquizamos os princípios de 

jogo (Oliveira, 2006, cit. por Silva, 2008). Estes princípios juntos irão culminar no modelo 

de jogo da equipa. 

A figura 1 esquematiza como é que pode ser organizada a forma de jogar de 

uma equipa de futebol. Para Oliveira (2003), cada treinador tem uma filosofia ou ideia 

de jogo própria que, a seu entender, acredita ser a melhor solução para a equipa atingir 

os objetivos que são estabelecidos.  

Figura 1 - Organização de uma Equipa de Futebol segundo Oliveira (2003) 

O modelo de jogo adotado deverá evidenciar e potenciar o melhor das 

características e das capacidades dos jogadores e, consequentemente, da equipa, 

fazendo desaparecer as deficiências e incapacidades que têm (Oliveira, 2003). Vários 
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autores, ao longo dos últimos anos têm vindo a procurar definir o conceito de modelo de 

jogo: 

- Castelo (1994), afirma que o modelo de jogo tem como objetivo pôr em evidência uma 

estrutura específica, que reproduza, de uma forma o mais integral possível, o sistema 

de relações individuais e coletivas do jogo. 

- Oliveira (2003), refere o modelo de jogo como uma ideia/conjetura de jogo constituída 

por princípios, subprincípios, subprincípios dos subprincípios, representativos dos 

diferentes momentos ou fases do jogo, que se articulam entre si, manifestando uma 

organização funcional própria, ou seja, uma identidade. 

- Caldeira (2013), define o modelo de jogo como o conjunto de ideias do treinador 

relativamente à forma de jogar da sua equipa em tudo aquilo que ele pensa que trará 

vantagens táticas e estratégicas no sentido de vencer. 

- Mendonça (2014, p. 31), refere que “ o modelo de jogo é uma fotografia da realidade 

que depois será utilizada para modelar, e será nesta modelação que haverá 

aproximação entre o modelo real e a ideia inicial do treinador”. 

Podemos constatar então que o modelo de jogo é a tentativa de fabricação da 

ideia de jogo que o treinador coloca em prática (Vítor Frade, 2013 cit. por Mendonça, 

2014). Porém, é fundamental que o treinador clarifique exatamente o que pretende de 

cada jogador, tanto individual como coletivamente, para que consiga maximizar as suas 

funções. Para isso o treinador necessita de saber qual o conhecimento que os seus 

jogadores têm do jogo e quais são as características específicas de cada um. Jorge 

Araújo (2000) destaca algumas características de decisiva importância, como por 

exemplo: 

- Capacidade de aprender, pois o talento por si só não é suficiente, é necessário existir 

vontade para melhorar constantemente. 

- Disciplina, ser capaz de realizar as tarefas propostas da melhor forma possível. 

- Personalizado, lidar bem com a pressão a que poderá ser sujeito. 

- Persistência, perante o erro e a falha, o atleta deve manter-se motivado para progredir 

e ajudar a equipa a lutar pelos seus objetivos. 

- Intensidade, entendimento claro que se deve jogar como se treina. 

- Não ser egoísta, o atleta deve lutar pelo interesse do coletivo. Mourinho (cit. por 

Lourenço, 2010) fortalece esta ideia ao afirmar que para uma equipa funcionar, tem de 

ser constituída por homens com carácter, que olhem para o grupo como algo mais 

importante do que cada individuo isoladamente. Só o grupo importa e só o grupo é 

importante preservar. 

- Ambição, não se acomoda e ajuda a criar um clima de superação constante. 
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Após o conhecimento dos atletas, torna-se fundamental que os jogadores 

percebam este modelo de jogo, pelo que o treinador deve transmitir essas ideias criando 

exercícios que guiem os jogadores a atingir determinados comportamentos pretendidos. 

No entanto, é necessário ter em consideração que cada jogador é um ser único, 

portanto, a forma como interpretam e assimilam os princípios estabelecidos no modelo 

de jogo é variável. Os jogadores devem sentir-se bem a jogar na forma pretendida pelo 

treinador, devendo participar de forma ativa na construção da identidade da equipa pois, 

só desta forma, é que poderá existir um grande envolvimento no processo. Por isso, é 

essencial que a criação do modelo de jogo seja feita entre o treinador e os jogadores e, 

sobretudo em concordância, pois é muito importante que os jogadores acreditem e 

colaborem com as ideias do treinador para uma maior qualidade no desempenho 

individual e coletivo (Oliveira, 2006, cit. por Silva, 2008). 

 O modelo de jogo adotado pressupõe a aplicação de princípios de jogo. Vários 

são os autores que procuraram uma definição clara para este conceito:  

 Segundo Queiroz (1986), os princípios de jogo podem ser divididos em gerais, 

aplicados a todas as situações do jogo, e específicos, conforme o contexto do jogo. 

Teodoresco (1984) refere que os princípios constituem as regras de base segundo as 

quais os jogadores dirigem e coordenam a sua atividade – consideradas individuais e 

coletivamente – durante as fases. Ramos (2009) entende os princípios, como um 

conjunto de regras de natureza tática, que permitem uma adequada intervenção nos 

diversos casos concretos (contextos) que o jogo coloca. Já Oliveira (2003) afirma que 

princípios de jogo são comportamentos e padrões de comportamento que os treinadores 

desejam que sejam revelados pelos seus jogadores e pelas suas equipas nos diferentes 

momentos do jogo. Estes comportamentos e padrões de comportamento quando estão 

relacionados entre si apresentam uma identidade de equipa, designada por organização 

funcional. 

Outro aspeto que se deve ter em conta, são as organizações estruturais, ou seja, 

a disposição que os jogadores e a equipa têm em campo. Estas estruturas não devem 

ser ‘castradoras’ da organização funcional da equipa, mas sim ir ao encontro da 

conjugação dos princípios de jogo, da organização funcional e das capacidades e 

características dos jogadores (Oliveira, 2003). Caldeira (2013) reforça esta ideia ao 

referir que, dada a natureza complexa do jogo de futebol, fenómeno marcado pelo 

acaso, o modelo de jogo não deverá ser uma representação estática, uma vez que os 

elementos que compõem a equipa estão em permanente alteração, bem como os 

oponentes. 

 Num estudo levado a cabo por Sarmento e colaboradores (2013), no qual 

entrevistou alguns treinadores portugueses de elite, acerca do estilo de jogo de três das 
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principais ligas europeias, os autores constataram que os principais fatores que 

influenciam o estilo de jogo de uma equipa são, a cultura e identidade de jogo, os fatores 

estratégico-táticos, as caraterísticas dos jogadores e a filosofia de jogo do treinador.  

 

Figura 2 – Principais fatores que contribuem para o estilo de jogo 

 Este estudo de Sarmento et al. (2013) vai ao encontro daquilo que Oliveira (2003) 

refere como importante na organização de uma equipa de futebol, sendo que os fatores 

estratégicos-táticos podem ser incluídos na organização funcional, estrutural e 

princípios de jogo. No entanto, Sarmento et al. (2013) refere outro fator não mencionado 

por Oliveira (2003), a cultura e identidade de jogo, uma vez que o estilo de jogo pode 

ser influenciado pela história, tradição e um conjunto de valores implícitos num 

determinado clube. 

 Em jeito de síntese, parece que o treino deve ter em atenção o modelo de jogo 

preconizado pelo treinador, devendo este ser o principal vértice orientador quer da 

planificação concetual, quer da programação e periodização, uma vez, que é o fator 

nuclear e preponderante na obtenção do rendimento desportivo no futebol (Magalhães 

& Nascimento, 2010). 

 

2.3. Modelo de Treino 

2.3.1. A importância do treino 

 “O sucesso não é só uma questão de dizermos que queremos ganhar. É, acima de 

tudo, uma questão de nos prepararmos para ganhar” 

Jorge Araújo (2002) 

  

 Embora se especule a propósito dos múltiplos fatores que concorrem para atingir 

o sucesso no Futebol, a verdade é que o treino continua a constituir a forma mais 

importante e influente na preparação dos atletas para a competição (Garganta, 2004).  
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 O Futebol é um jogo que deve ser jogado da mesma forma que é treinado, o que 

pressupõe uma relação interdependente e recíproca entre a preparação e a competição 

(Garganta & Gréhaigne, 1999).  

 Como já referimos anteriormente, o jogo é marcado por uma certa dose de 

acaso, não sendo possível estandardizar previamente sequências de ações. No 

entanto, existem situações que podem ser categorizáveis e que permitam ligar o jogo a 

um conjunto de possíveis previsíveis, pois se tal não fosse possível, a preparação dos 

jogadores e das equipas tornar-se-ia infrutífera (Garganta & Gréhaigne, 1999).  

 

2.3.2. O exercício de treino 
 “O exercício de treino é um ato motor sistematicamente repetido, representando o 

principal meio de execução do treino, tendo em vista a elevação do rendimento” 

Tudor Bompa (1983) 

 

 Segundo Castelo (2002), a modelação do exercício de treino procura 

correlacionar o exercício de treino com as exigências específicas da competição, isto é, 

quanto maior for o grau de correspondência entre os modelos utilizados (exercícios de 

treino) e a competição, melhores e mais eficazes serão os seus efeitos, fundamentando-

se assim a otimização do treino. Bompa (cit. por Queiroz, 1986), afirma que é através 

da modelação, que o treino deve incorporar os meios que são idênticos à natureza da 

competição, estimulando a especificidade das adaptações dos jogadores (morfo-

funcionais e cognitivas), através da utilização de exercícios com elevado grau de 

identidade com a competição. 

 O exercício de treino é uma unidade lógica de programação e estruturação do 

treino desportivo, que se liga, indissoluvelmente, ao fenómeno da prestação máxima 

desportiva (Castelo, 2009). A sua concetualização deve ser suportada a partir da análise 

de situações reais de jogo, reproduzindo-as de forma mais ou menos idêntica a essa 

realidade, procurando não desvirtuar a sua natureza fundamental (Castelo, 2003b). 

 Queiroz (1986) defende que os exercícios devem ter em conta dois aspetos 

fundamentais: a identidade, uma vez que a estrutura e o conteúdo de um exercício de 

treino, devem ser concordantes com a estrutura e o conteúdo específico do jogo, e; a 

especificidade, porque os fenómenos de adaptação que estão na base da elevação do 

rendimento estão ligados à especificidade do estímulo, que no treino é constituído pelo 

exercício. Quando os exercícios são selecionados corretamente, refletem efeitos 

positivos, manifestando-se através de uma melhor adaptação, uma maior eficácia e 

eficiência comportamental dos jogadores e das equipas, em resposta ao melhor 

exercício (Castelo, 2003a). 
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2.3.3. Representatividade do exercício de treino 
“Deve-se treinar para lidar com a incerteza e com a variabilidade das 

situações em vez de se treinar para a mecanização” 

Duarte Araújo (2005) 

 

 Dada a natureza dinâmica do jogo de futebol, a rápida mudança de contexto, a 

necessidade de ações precisas e as exigências fisiológicas e emocionais inerentes ao 

desempenho, a criação dos exercícios de treino torna-se um verdadeiro desafio para o 

treinador (Araújo, 2010). Brunswik (1956) desenvolveu uma abordagem na área da 

psicologia ecológica conhecida como Representative Design. Esta abordagem 

implicava a necessidade de assegurar que os constrangimentos das tarefas 

laboratoriais utilizadas para a avaliação dos julgamentos e decisões dos indivíduos 

representavam os constrangimentos existentes nas situações reais. Esta noção de 

Representatividade da Tarefa tem sido trazida para o desporto para auxiliar os 

treinadores a conceberem exercícios que assegurem a correspondência entre as pistas 

informacionais utilizadas pelos jogadores no contexto de treino e o ambiente 

competitivo. Deste modo, os jogadores desenvolvem as mesmas relações percetivo-

motoras com os indivíduos-chave, os eventos e objetos caraterísticos da competição 

(Pinder, Davids, Renshaw & Araújo, 2011). Quando a conceção dos constrangimentos 

da tarefa resulta na remoção de fontes de informação críticas que os jogadores usam 

para regular as suas ações, podem surgir padrões de coordenação dos movimentos 

completamente distintos daqueles que emergem em competição (Pinder, Davids, 

Renshaw & Araújo, 2011). 

 Assim, a representatividade dos exercícios estabelece a relação entre as 

propriedades/constrangimentos informacionais de um exercício e as 

propriedades/constrangimentos informacionais para onde se pretende transferir os 

comportamentos (Travassos et al., 2012b). 

 Desta forma, o exercício deve permitir aos atletas que aprendam a executar 

determinada tarefa de acordo com as possibilidades de ação oferecidas por um 

determinado ambiente de jogo, ajudando-os a realizar habilidades com precisão e no 

tempo certo (Ali, 2011, cit. por Travassos et al., 2012b). Por exemplo, no futebol, para 

um jogador executar um passe com sucesso necessita, não só de perceber qual é a 

localização do seu companheiro de equipa que irá receber a bola, mas também de 

passá-la com uma velocidade e precisão ótima para satisfazer as oportunidades de ação 

oferecidas pela estrutura do ambiente (Travassos et al., 2012b). Isto porque em jogos 

competitivos a oportunidade para realizar um passe aparece e desaparece de acordo 
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com as relações espácio-temporais estabelecidas entre atacantes e defensores 

(Travassos et al., 2012a). 

 Num outro estudo, Travassos et al. (2012b) concluiu que a realização de tarefas 

técnicas, em ambientes artificiais, não refletem a atuação dos jogadores em ambientes 

dinâmicos. A atuação em ambientes dinâmicos exige que os atletas percebam, 

necessariamente, quais as oportunidades de ação que existem para adaptar os seus 

comportamentos ao contexto. E esta necessidade de adaptação constante implica 

comportamentos com um grau de incerteza e variabilidade muito maior. Neste sentido, 

é necessário conceber tarefas práticas que permitam aos atletas várias oportunidades 

de ação, dando-lhes a possibilidade de aumentar a sua adaptabilidade e, 

consequentemente, o seu reportório de comportamentos, com a intenção de melhorar 

o seu desempenho competitivo real. Assim, ao aumentarmos o número de 

possibilidades de ação, tendemos a aumentar a representatividade das tarefas 

(Travassos et al., 2012b). 

 Assim, torna-se essencial perceber alguns dos aspetos que tornam fiável o 

desenvolvimento das tarefas representativas. De acordo com Araújo (2010), as tarefas 

representativas devem ser concebidas de maneira a que a perceção de uma fonte de 

informação permita que se realizem juízos fiáveis sobre essa propriedade. O mesmo 

autor, o desenvolvimento de tarefas representativas deve implicar os seguintes aspetos: 

- Deve ser mantida a complexidade das tarefas de decisão tal como acontece no 

contexto;  

- Inclusão de situações dinâmicas que evoluam e que apresentem decisões 

interrelacionadas; 

- Permitir que os praticantes possam agir no contexto de forma a detetar informação que 

guie as suas ações para os seus objetivos. 

 No entanto, os exercícios de treino não podem ser apenas construídos tendo em 

conta apenas estes aspetos, uma vez que a intensidade das emoções influencia 

perceções, ações e intenções durante a tomada de decisão de um individuo (Headrick 

et al., 2014).  

 Headrick et al., (2014) afirma que o papel da afetividade no desenvolvimento do 

conhecimento pode ser aproveitado através de dois princípios: a criação de experiências 

de aprendizagem carregadas de emoção, simulando os constrangimentos emocionais 

e afetivos dos ambientes competitivos, e; o reconhecimento de tendências emocionais 

e comportamentais individualizadas que são indicativos de aprendizagem. A dinâmica 

ecológica sugere que a presença de emoção durante a aprendizagem é um indicativo 

que o atleta está empenhado na tarefa, procurando as affordances (possibilidades de 

ação) disponíveis para satisfazer as suas intenções e objetivos (Headrick et al., 2014).  
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 Podemos então concluir que para atingir um elevado transfere entre as tarefas 

de treino e as exigências competitivas durante a aprendizagem de um determinado 

comportamento, é fundamental que o exercício de treino seja aplicado em condições 

semelhantes ao contexto competitivo (Travassos et al., 2012b) e em ambientes de 

aprendizagem que incluam: (i) constrangimentos informacionais específicos da situação 

para onde se pretende transferir os comportamentos, (ii) constrangimentos emocionais 

e afetivos que influenciem os comportamentos dos jogadores durante a realização da 

tarefa (Davids et al., 2001). 

 

2.4. Liderança  

2.4.1. O Papel do Treinador 
 “Tratar todos por igual significa sermos injustos com aqueles cujas atitudes e 

comportamentos são desde a primeira hora mais positivos e merecedores do nosso 

reconhecimento.” 

Jorge Araújo (2002) 

 

 Hoje em dia, o papel de treinador de futebol constitui um dos núcleos centrais da 

atenção da sociedade desportiva, tendo cada vez mais uma colossal importância no 

sistema desportivo nacional e internacional (Araújo, 1998). O mesmo autor refere que, 

para ser treinador, para além de ter conhecimentos técnico-táticos da modalidade, é 

necessário “saber-estar” e “saber-ser”. A relação pedagógica entre o atleta e o treinador 

e o comportamento de liderança deste começou a ser fruto de análise dos processos de 

modificação comportamental, em treino e em competição (Sarmento, 2004).  

 De acordo com Leitão (1995), o treinador como líder de uma equipa desportiva, 

tem como principais responsabilidades: definir a realidade organizacional do contexto 

onde se insere, desenvolver consensos entre os elementos da equipa, garantir o 

cumprimento das exigências da organização e assegurar que o grupo atinja as suas 

necessidades e aspirações. Pedro Sarmento (2004) entende que o treinador deve 

incentivar a atenção e o interesse do atleta, transmitindo uma atitude consistente e 

disciplinada durante a prática, ao mesmo tempo que exige um comportamento eficaz, 

em treino e competição, em relação ao espírito de equipa, cooperação, persistência e 

empenho na prática. Além destas responsabilidades, Ping (1993) refere que o treinador 

deve possuir um conjunto de papéis que permita ao atleta atingir o sucesso, dos quais 

se destacam:  

- ‘Diretor de filme’, no qual estabelece, em conjunto com o atleta, metas e objetivos, 

tomadas de decisão e execução de planos. 
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- ‘Educador’, propagando e instruindo padrões sociais de comportamento para os 

atletas. 

- ‘Professor/ Supervisor’, analisando e avaliando as prestações dos atletas. 

- ‘Pai’, preocupando-se com a vida diária do atleta. 

- ‘Advogado/consultor’, ajudando os atletas a explorar alternativas, enfrentar desafios, 

fazer escolhas na vida e lidar com sequências de sucessos e fracassos. 

 

 Como podemos verificar, o treinador tem uma função de enorme complexidade, 

sendo que a sua influência é determinante no desenvolvimento global do atleta (Serpa, 

2013). Este deverá ser o condutor do processo desportivo, exercendo uma influência 

direta sobre os seus atletas ao nível de hábitos, conhecimentos, opiniões e das suas 

capacidades, materializando os processos de liderança e de comunicação nos 

“confrontos” permanentes que visam a aquisição de novos comportamentos e 

modificação dos já adquiridos (Sarmento, 2004). O treinador deverá também criar um 

ambiente positivo com todos aqueles com quem trabalha, de forma a promover o 

desenvolvimento de uma cultura desportiva adequada, bem como de melhorar as 

respetivas condições materiais e humanas (Garganta, 2004). Deste modo, o treinador 

deverá conhecer a fundo a sua modalidade em todas as vertentes, sabendo que a 

qualquer momento terá de tomar decisões técnicas, táticas, logísticas, etc., e assumir 

as suas respetivas consequências (Garganta, 2004). 

 

2.4.2. Estilos de Liderança 
 “Se eles não ouviram, é porque vocês não disseram! Quem quer comunicar tem que 

partir daquilo que os outros são e querem e não de si próprio e dos seus interesses. Comunicar 

pressupõe interesse de ambas as partes” 

Harvey Thomas (1995) 

 

 Muitos têm sido os estudos nas diversas áreas das ciências sociais e humanas 

que procuraram entender o estilo de liderança utilizado pelos líderes bem-sucedidos, ou 

seja, aqueles que conseguem levar as suas equipas a atingir altos níveis de 

performance, por períodos prolongados. Vários estilos de liderança foram 

conceptualizados para tentar explicar o padrão de comportamentos do treinador. Uma 

das classificações mais conhecidas foi elaborada por Lewin, Lippit e White(1939), na 

qual identificaram três tipos de líder: 

- Autoritário - tipo de líder que toma decisões sobre o trabalho e organização do grupo, 

sem qualquer justificação. As caraterísticas mais evidentes são a definição das políticas 

a seguir, as atividades são ditadas pelo líder e tem tendência a ser pessoal nos elogios 
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e críticas que faz, permanecendo longe da participação ativa do grupo, exceto quando 

eles fazem manifestações. 

- Democrático - toma as suas decisões após discussão com o grupo, aceitando as suas 

opiniões. Quando surge um problema, este líder procura apresentar várias alternativas 

ao grupo.  

- Passivo - o líder adota uma postura passiva, deixando o poder nas mãos do grupo, 

fornecendo o material necessário para executar a tarefa. Dá informações quando 

solicitado mas não participa na discussão e execução do trabalho. 

 

 Weinberg e Gould (1995), descrevem o líder autocrático com um estilo de 

comando, orientado para a tarefa e com o foco na vitória, e o líder democrático com um 

estilo mais cooperativo, orientado para o sujeito e com o foco no atleta. Os mesmos 

autores descobriram que os líderes que tinham sucesso apresentavam características 

muito próprias como a inteligência, firmeza, a empatia, motivação intrínseca, otimismo, 

ambição e autoconfiança. Notaram também que o mesmo treinador pode e deve usar 

estilos de liderança diferentes, a única questão está em saber qual é a melhor forma de 

influenciar os atletas numa determinada situação. 

 Outra abordagem sobre a liderança foi dada por David Goleman (cit. por Lança, 

2013, e Lourenço & Ilharco, 2008), na qual apresentou seis estilos de liderança do 

treinador, dos quais quatro são geradores de ressonância, ou seja, permite estar em 

harmonia com a equipa, transmitindo confiança a todos os seus membros (Coaching, 

Democrático, Relacional e Visionário) e dois que tendem a produzir dissonância, ou 

seja, podem suscitar comportamentos negativos no seio do grupo (Pressionador e 

Dirigista):  

- Coaching/Conselheiro - treinador direcionado para o desenvolvimento das 

competências dos seus atletas, focando não só no resultado a curto-médio prazo, mas 

também no aspeto comportamental dos atletas a médio-longo prazo. Dá muito feedback 

construtivo sobre o seu desempenho e conversa, ouve e aconselha de uma forma 

individual, porque cada ser humano é único. 

- Democrático - treinador que apresenta dificuldades em sobreviver em alta 

competição. Tenta alcançar o compromisso entre o grupo através do consenso, 

baseando numa relação interpessoal e com muita comunicação. Este estilo de liderança 

é adequado para ambientes onde não persiste a pressão na tomada de decisão e 

resultado. 

- Dirigista - treinador que centraliza dando exemplos da tarefa a realizar e quais os 

comportamentos a ter e dá feedbacks apenas quando algo não corre dentro do previsto. 
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- Pressionador - treinador que pressiona os atletas para atingir resultados, 

comportamentos e ações. Este estilo é adequado para ambiente onde não existe cultura 

de troca de informação, onde os atletas não têm direito à opinião, pouco feedback, 

centrado em aspetos negativos e com grande dependência do líder. 

- Relacional - treinador que gosta de relacionar com os jogadores não tirando atletas 

da sua zona de conforto. Neste estilo ocorrem pouco ou nenhuns conflitos, o feedback 

é positivo e existe pouco foco no objetivo e na tarefa. Para atletas que sejam 

competitivos ou mais centrados na tarefa pode ser desmotivador. 

- Visionário - treinador que privilegia muito o feedback e cria vários indicadores 

avaliativos. Este estilo quando aplicado de forma explícita envolve e compromete muito 

os jogadores, deixando-lhes espaço para que sejam eles a descobrir o caminho que ele 

próprio já imaginou. 

 No entanto, como já referimos anteriormente, um líder pode ter preferência por 

um determinado estilo, mas nada o impede de em determinado momento, atuar mais de 

acordo com outro estilo, para que possa gerar resultados mais eficazes. 

 

2.4.3. Processo de Liderança 
 “O grande mérito dos líderes é preparar o palco para que os membros das suas 

equipas sejam os atores principais” 

 Miguel Cunha, Arménio Rego e Rita Cunha (2007) 

 

Lança (2013) apresenta um esquema (Figura 3) que descreve como deve ser realizado 

o processo de liderança. Antes de mais, é necessário que o treinador tenha um grande 

autoconhecimento, sabendo claramente quais são os seus pontos fortes e fracos e o 

seu perfil de liderança. São estes aspetos que vão permitir uma melhor utilização das 

suas ferramentas (Ponto 2), para si, para o contexto e para os atletas. 
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Figura 3 – Processo de Liderança (adaptado de Lança, 2013) 

 As ferramentas são utilizadas para facilitar a ação de quem rodeia o treinador e, 

ao comportar-se desta forma, irá permitir melhorar as suas relações pessoais. Esta 

facilitação não significa retirar o grau de exigência, mas antes dar mais ferramentas para 

que o outro consiga perceber aquilo que o treinador pretende transmitir. O treinador, ao 

transmitir estas ferramentas, deve procurar que os outros reflitam e compreendam 

aquilo que estão a fazer (Ponto 3 - Reflexão). Esta forma de agir irá permitir o outro 

executar, o que é solicitado com autonomia (Ponto 4 - Autonomia, característica tão 

importante para as pessoas e equipas com elevados desempenhos).  

 

2.4.4. Modelo Multidimensional de Liderança 

 Chelladurai (1989) definiu liderança como um processo comportamental que visa 

influenciar os indivíduos e grupos a fim de atingirem determinados objetivos. Para tal, 

criou um modelo multidimensional que constitui uma proposta de estrutura para o estudo 

da liderança no desporto. De acordo com Serpa (1993) e Leitão, Weinberg e Gould 

(1995), o Modelo Multidimensional de Liderança defendido por Chelladurai (1989), 

centra-se na necessidade dos treinadores obterem uma concordância entre três tipos 

de comportamentos: os que são exigidos pelo contexto, os preferidos dos atletas e os 

que são realmente assumidos pelo treinador no dia-a-dia. Estes comportamentos 

podem também ser influenciados pelas caraterísticas contextuais (e.g. Estrutura da 

organização, normas e valores, objetivos a alcançar), as caraterísticas do líder (e.g. 

Formação desportiva, capacidade intelectual, experiência, personalidade) e as 

caraterísticas dos atletas (e.g. nível de maturidade biológica e psicológica, experiência, 

motivações). 
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 Segundo Chelladurai (1989), a interligação das caraterísticas contextuais, as 

características dos atletas, o seu comportamento preferido e o comportamento 

necessário, com as caraterísticas do líder, dão resultado ao comportamento real do 

líder. 

 O comportamento preferido dos liderados tem em conta o nível de instrução, 

orientação, suporte social e reforço (feedback). São estas componentes que em 

convergência influenciam a satisfação e a performance do grupo. 

 Chelladurai (2007), afirma que o principal aspeto a ter em conta neste modelo 

multidimensional é que quanto maior for a congruência entre o que é pedido ao 

treinador, tanto pelos atletas como pelo contexto, e as suas características, maior será 

a probabilidade de se obter um clima favorável, uma ótima performance e um elevado 

grau de satisfação dos membros do grupo. Shigunov, Pereira e Manzotti (1993) 

reforçam esta ideia referindo que os atletas quando são alvo de comportamentos 

afetivos negativos por parte do treinador, como criticar, gritar ou punir, apresentam 

comportamentos de insegurança, falta de concentração e preocupação. No entanto, 

quando o treinador apresenta comportamentos afetivos positivos, como elogiar ou 

demonstrar, os atletas apresentam comportamentos de autovalorizarão, incentivo e 

satisfação. 

 

 

2.4.5. Liderança, construção de equipas e complexidade 

 A liderança é um processo social complexo, sistémico e contextual, ou seja, é 

composta pelos mais variados sistemas que se relacionam constantemente entre si de 

tal forma que permanecem em constante evolução, sendo que as ações do líder 

dependem e adaptam-se ao contexto. Assim, um mesmo líder pode atuar de formas 

diferentes em situações idênticas, mas inseridas num contexto diferente (Lourenço, 

2010). Desta forma, os vários aspetos ou elementos da ação de um líder devem ser 

contextualizados na globalidade da situação em questão (Lourenço & Ilharco, 2008). 

 Uma equipa, vista à luz da complexidade, não é apenas o somatório das partes 

que a compõem. A equipa como um todo, existe em si mesma como entidade e não é 

a soma ou a junção das partes (Lourenço, 2010). Por exemplo, um líder quando chega 

a uma nova equipa, transporta consigo um conjunto de novas ideias, novas abordagens 

e novas formas de trabalhar. No entanto, apesar de os jogadores se poderem manter 

(as partes), as interações entre os elementos das equipas mudam e ao existir diferentes 

conexões e ligações dentro da equipa, o todo é influenciado.  
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 A complexidade não aborda, assim, os mecanismos que causam correlações no 

comportamento das partes, mas sim a forma como as interações internas dão origem, 

a qualquer momento, a comportamentos coletivos. Por isso, nas organizações 

humanas, a coordenação ocorre porque os indivíduos influenciam o comportamento uns 

dos outros (Bar-Yam, 1997a). 

 Sabe-se que cada indivíduo apresenta uma complexidade limitada, 

nomeadamente, na capacidade de processar informações e de comunicar com outras 

pessoas (Bar-Yam, 2008). 

 Segundo Bar-Yam (2008), uma hierarquia pura (Figura 4, à esquerda) depende 

de um único indivíduo para coordenar os comportamentos em grande escala do sistema. 

No entanto, à medida que a complexidade do comportamento coletivo aumenta, maior 

é o número de influências interdependentes e o líder torna-se incapaz de controlar e 

gerir a interação complexa de todos os elementos da equipa/organização. A solução 

pode passar pelo aumento do número de líderes, diminuindo o número de pessoas a 

ser supervisionada por cada líder. Porém, a estrutura de controlo híbrida (Figura 4, ao 

centro) é limitada na complexidade do seu comportamento em larga escala, na medida 

em que é um único indivíduo que detém o controlo superior dessas atividades. 

Alternativamente, as redes (Figura 4, à direita) são compostas por um conjunto de 

nódulos que desenvolvem interações diádicas com diferentes graus de intensidade. 

Estas redes, ao permitirem interações laterais, apresentam um maior número de 

estruturas distribuídas, aumentando o número de opções de comportamento, permitindo 

fazer escolhas mais acertadas, e tornando o processo de controlo e liderança 

distribuído. Estas características dotam esta equipa/organização de um comportamento 

mais flexível e, consequentemente, mais robusto.  

  

 

Figura 4 - Estruturas de controlo, segundo Bar-Yam (1997a) 
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3. Organização e Gestão do Processo de Treino e 

Competição 

 

3.1. Juniores A da Sociedade União 1º Dezembro 

3.1.1. Caraterização do Plantel 

O processo de captação e seleção de jogadores para a época 2014/2015 foi 

realizado no fim da época transata, sendo que os jogadores foram selecionados em 

função da divisão que iriam jogar no ano seguinte, a 1ª Divisão de Honra Distrital. No 

entanto, fase à ausência do Campeonato Distrital de Juniores da Associação de Futebol 

de Beja, permitiu que a equipa Sociedade União 1º de Dezembro ascende-se à divisão 

superior, ou seja, ao Campeonato da IIª Divisão Nacional de Juniores, uma vez que 

tinha ficado em 2º lugar na época desportiva anterior. O clube só teve conhecimento e 

confirmação desta situação já em período de férias, o que limitou um melhor 

ajustamento do processo de seleção. Apesar disso, foi feito um novo processo de 

captação no início da pré-epoca, para suprimir algumas lacunas que poderiam advir da 

exigência do campeonato da IIª divisão nacional de juniores. Dos cerca de 30 jogadores 

que apareceram no início da temporada, alguns por intermédio de empresários, apenas 

ficaram no plantel 8 jogadores (destes 8, apenas 4 estiveram inscritos), a juntar aos 18 

já anteriormente selecionados. 

Da época transata mantiveram-se no plantel 9 jogadores, subiram 10 vindos dos 

Juvenis e os restantes jogadores vieram de clubes como Fontainhas (1), Atlético Clube 

de Portugal (1), Associação Desportiva de Oeiras (1), Estoril Praia (2), União 

Mucifalense (1) e Negrais (1). Dos 27 jogadores que pertenceram a este plantel, 13 

nasceram no ano 1996 e 14 no ano 1997, o que demonstra um equilíbrio do plantel em 

relação ao facto de serem juniores de primeiro ou segundo ano. A média de alturas dos 

atletas que compõem este plantel corresponde uma média de 1,78 m e o peso de 69 

kg.  

Embora o plantel de juniores da Sociedade União 1º de Dezembro fosse 

constituído por 27 jogadores, apenas 25 estavam inscritos para competir, sendo que os 

restantes participavam somente no processo de treino. De referir que esta foi a primeira 

participação do plantel de Juniores da Sociedade União 1º de Dezembro num 

campeonato nacional de Juniores, nos seus 134 anos de história. Para além disso, 

apenas dois atletas já tinham tido experiência no campeonato nacional de juniores e 

três atletas em campeonatos nacionais de escalões inferiores. Estes dados atestam a 

inexperiência do plantel na realidade competitiva a que se destinavam. 

De seguida será feita uma análise mais pormenorizada, dando a conhecer 

parâmetros biométricos e atributos da carreira de cada jogador. 
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Tabela 3 – Parâmetros gerais caraterizadores dos atletas. 

Posição Atleta Ano Pé 
Altura 

(m) 

Peso 

(kg) 
IMC 

Clube no ano 

anterior 

GR Tomás Pereira 1997 Dto. 1,85 80 23,37 1º Dezembro 

GR Diogo Gouveia 1997 Dto. 1,81 75 22,89 1º Dezembro 

GR Gonçalo Santos 1997 Dto. 1,86 78 22,55 Mucifalense 

GR Henrique Duarte 1997 Dto. 1,84 64 18,9 1º Dezembro 

DD Bernardo Gomes 1996 Dto. 1,78 65 20,52 1º Dezembro 

DD Miguel Martins 1997 Dto. 1,68 60 21,26 1º Dezembro 

DE Ricardo Nunes 1996 Dto. 1,71 66 22,57 1º Dezembro 

DE Bruno Fernandes 1997 Esq. 1,66 60 21,77 Fontainhas 

DC Leonardo Rainho 1996 Dto. 1,90 77 21,33 1º Dezembro 

DC Diogo Nunes 1996 Dto. 1,84 70 20,68 1º Dezembro 

DC Guilherme 1996 Dto. 1,80 72 22,22 1º Dezembro 

DC Rodrigo Chana 1997 Dto. 1,87 78 22,31 1º Dezembro 

DC Fábio 1996 Esq. 1,80 70 21,60 1º Dezembro 

MD Tiago Casimiro 1996 Esq. 1,83 76 22,69 1º Dezembro 

MD André Mendonça 1997 Dto. 1,82 83 25,06 Atlético CP 

MIE André Pereira 1996 Dto. 1,70 64 22,15 Estoril Praia 

MIE Nuno Heitor 1997 Esq. 1,75 64 20,9 1º Dezembro 

MID Bruno Gonçalves 1996 Dto. 1,80 76 23,46 1º Dezembro 

MID João Dionísio 1997 Dto. 1,78 70 22,09 Estoril Praia 

MO André Alves 1996 Dto. 1,65 53 19,47 1º Dezembro 

MO Martim Cruz 1997 Dto. 1,74 64 21,14 1º Dezembro 

MO Mário Rui 1997 Dto. 1,72 70 24,34 Noruega 

AV Sérgio Dias 1997 Dto. 1,75 65 21,22 1º Dezembro 

AV João Loureiro 1996 Dto. 1,72 58 19,61 1º Dezembro 

AV Ruben “Venny” 1996 Esq. 1,80 73 22,53 A. D. Oeiras 

AV Hugo Silva 1997 Dto. 1,79 65 20,29 1º Dezembro 

AV César 1996 Dto. 1,84 70 20,68 Negrais 

 

No início da época foi pedido aos atletas que realizassem uma autoanálise 

relativamente às suas capacidades enquanto jogadores com o intuito de perceber quais 

eram os seus pontos fortes e fracos. Foi também solicitado à equipa técnica, após uma 

cuidada análise qualitativa inicial, para apresentar quais eram os pontos fortes e fracos 

de cada um dos atletas. 
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Tabela 4 – Análise inicial aos pontes fortes (Forças) e pontes fracos (Fragilidades) dos atletas 

(autoperceção e perceção do treinador), utilizando a dimensão interna da matriz SWOT. 

Avaliação ATLETA TREINADORES 

Atleta Forças Fragilidades Forças Fragilidades 

Tomás 

Pereira 

Defesa entre postes 

1 Contra 1 

 

Saída a 

cruzamentos 

Defesa entre postes, 

Comunicação e 1 Contra 

1 

Saída a cruzamentos 

Diogo 

Gouveia 

Defesa entre postes, 

comunicação e jogo de pés 

 

Bolas paradas 

Defesa entre postes e 

jogo de pés 

Bolas paradas e saída a 

cruzamentos 

Gonçalo 

Santos 

Bolas paradas e defesa 

entre postes 
1 Contra 1 Defesa entre postes Saída a cruzamentos 

Henrique 

Duarte 

Defesa entre postes, 

comunicação 
Posicionamento Defesa entre postes 

Posicionamento e 

Psicológico 

Bernardo 

Gomes 

Velocidade e 

agressividade 

Jogo aéreo 

 

Antecipação, 

agressividade e 

velocidade 

Jogo aéreo  

 

Miguel 

Martins 

Comunicação e 

posicionamento defensivo 

1 Contra 1 e 

jogo aéreo 

Posicionamento 

defensivo e comunicação 
Capacidade ofensiva  

Ricardo 

Nunes 

Finta, velocidade e 1 

contra 1 
Jogo aéreo 

Velocidade, drible e 1 

contra 1 
Estatura física 

Bruno 

Fernandes 
Força e desarme 

Remate e Passe 

longo 
Desarme e Força Remate 

Leonardo 

Rainho 
Jogo aéreo Velocidade 

Jogo aéreo e 

Posicionamento 

Psicológico e atleta 

propenso a lesões 

Diogo 

Nunes 

Antecipação e 

posicionamento 
Remate Antecipação e velocidade Psicológico 

Guilherme Posicionamento Jogo aéreo Posicionamento 
Psicológico e Jogo aéreo 

(ofensivo) 

Rodrigo 

Chana 
Jogo aéreo 

Psicológico e 

velocidade 
Jogo aéreo (ofensivo) 

Psicológico e Jogo aéreo 

(ofensivo) 

Fábio 
Posicionamento e 

antecipação 
Velocidade Posicionamento 

Velocidade e técnica 

individual 

Tiago 

Casimiro 

Passe, visão de jogo e 

jogo aéreo 
Velocidade 

Passe, visão de jogo e 

jogo aéreo 

Velocidade e 

comunicação 

André 

Mendonça 

Posicionamento, força e 

jogo aéreo 
Psicológico Força e jogo aéreo 

Psicológico, velocidade e 

atleta propenso a lesões 

André 

Pereira 

Visão de jogo, passe, 

remate e posicionamento 
Pé direito 

Visão de jogo e passe 

remate  
Estatura física 

Nuno 

Heitor 

Posicionamento e visão de 

jogo 
Físico Visão de jogo Agressividade 

Bruno 

Gonçalves 
Velocidade 

Passe, remate e 

visão de jogo 
Velocidade e 1 contra 1 Passe e posicionamento  

João 

Dionísio 

Passe, visão de jogo e 

jogo aéreo 
Velocidade Passe e visão de jogo 

Velocidade e 

posicionamento 

defensivo 

André 

Alves 
Técnica e visão de jogo 

Jogo aéreo e 

agressividade 
Técnica e visão de jogo 

Agressividade e estatura 

física 

Martim 

Cruz 
1 Contra 1 e Técnica Agressividade Técnica e visão de jogo 

Agressividade e 

psicológico 

Mário Rui 
Agressividade, técnica e 

remate 
Jogo aéreo 

Agressividade, técnica, 

visão de jogo e remate 
Jogo aéreo 

Sérgio 

Dias 

1 Contra 1, remate e 

velocidade 

Jogo aéreo e 

passe 
Velocidade e 1 contra 1 

Passe e posicionamento 

defensivo 
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 Podemos verificar que os pontos fortes e fracos dos atletas foram, em grande 

maioria, ao encontro daquilo que tinha sido avaliado pelos treinadores no início da 

época. Após uma análise feita no final da época verificámos que ocorreu uma clara 

evolução geral dos atletas, quer a nível técnico, tático, físico como psicológico. 

 

3.1.2. Objetivos dos Juniores da Sociedade União 1º Dezembro 

Segundo Lança (2013), os objetivos criam focos de atenção, servindo para 

agrupar um conjunto de pessoas desconhecidas em torno de uma causa comum, para 

regular a prestação e acompanhar a evolução dos resultados obtidos. Lança (2013) 

refere que para uma melhor definição dos objetivos é necessário que estes sejam 

específicos, mensuráveis, aceites, realistas e temporais (SMART): 

- Specific (Específicos), os objetivos devem ser formulados de forma específica e 

precisa. 

- Measurable (Mensuráveis), os objetivos devem ser definidos de forma a poderem ser 

medidos e analisados para que seja possível perceber se foram ou não atingidos. 

- Attainable (Atingíveis), os objetivos devem ser aceites por quem o define e quem o vai 

executar, devendo estes ser alcançáveis. 

- Realistic (Realistas), os objetivos não pretendem alcançar metas muito superiores aos 

meios que dispõe, devendo tornar estes sempre exequíveis e reais. 

- Time-bound (Temporais), os objetivos devem ser definidos em termos de duração. 

 

3.1.2.1. Objetivos Competitivos 

Neste sentido, no início da época desportiva 2014/2015, foi definido qual seria o 

objetivo principal para a equipa de juniores, pela direção do clube e em conjunto com a 

equipa técnica. Uma vez que esta é a primeira participação da equipa neste 

campeonato, o objetivo definido foi: Manutenção na 2ª Divisão Nacional de Juniores. 

No entanto, dado ser um objetivo realizado a longo-prazo, é imprescindível que 

o treinador consiga torna-los visíveis e mensuráveis em submetas em curto prazo 

(Lança, 2013). Para isso, foi estabelecido, pelo treinador principal em conjunto com os 

treinadores adjuntos, que seriam necessários conquistar: 

- 20 Pontos na Primeira fase, ou seja, cerca de 37% dos pontos em disputa (18 jogos); 

João 

Loureiro 
1 Contra 1 e visão de jogo Agressividade  Técnica individual 

Agressividade e visão de 

jogo 

Ruben  

 
Técnica Jogo aéreo Segurar a bola e força Jogo aéreo e velocidade 

Hugo Silva 
Técnica, visão de jogo e 

jogo aéreo 
Posicionamento Técnica individual 

Psicológico, finalização e 

visão de jogo 

César Jogo aéreo Posicionamento 1 Contra 1 e jogo aéreo 
Posicionamento e visão 

de jogo 
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- 20 Pontos na Segunda Fase – Manutenção/Descida, ou seja, cerca de 50% dos pontos 

em disputa (14 jogos). 

A projeção dos pontos a obter, foi realizada com base nas equipas classificadas nos 

últimos lugares de manutenção referente aos anos anteriores, acrescentando alguns 

pontos para uma maior margem de manobra. De seguida é apresentada a mensuração 

desses objetivos (tabela 5). 

 

Tabela 5 – Classificação da Primeira e Segunda Fase 

Fase Posição P J V E D GM GS DG Objetivos CP 

1ª Fase 8º Lugar 19 18 5 4 9 15 25 -10 -1 1,05 

2ª Fase 5º Lugar 25 14 7 4 3 28 18 +10 +5 1,8 

TOTAL 5º Lugar 44 32 12 8 12 43 43 0 +4 1,4 

P – Pontos; J – Jogos; V – Vitória; E – Empate; D – Derrota; GM – Golos marcados; GS – Golos sofridos; DG – Diferença de golos; CP – Coeficiente 
por pontos (pontos/jogos) 

 

Como podemos verificar na tabela 5, os objetivos para a 1ª fase não foram 

atingidos por 1 ponto. A falta de maturidade e ansiedade da equipa em alguns 

momentos do jogo, pode ter sido uma das principais causas para que perdêssemos 

pontos em jogos em que, para nós, a equipa esteve claramente “por cima do jogo”. 

Embora não tenham sido definidos objetivos em relação aos golos marcados e sofridos, 

a equipa consentiu muitos golos de bola parada (15). Este dado pode ser explicado pela 

falta de tempo de treino para trabalhar estas situações. Ainda assim, foi a 4ª melhor 

defesa desta fase. A nível ofensivo, a equipa apresentou uma maior predominância no 

ataque posicional, procurando assumir sempre o controlo do jogo. Na 1ª fase, a equipa 

não conseguiu refletir essa superioridade em golos, muito por falta de eficácia, 

apresentando um coeficiente de 0,83 golos por jogo. Com este registo, a equipa 

apresentou o pior ataque da série.  

Na segunda volta, notou-se um crescimento acentuado da maturidade dos 

jogadores, e acabamos por ultrapassar o número total de pontos inicialmente 

estabelecidos para a época desportiva (mais quatro pontos). Em relação aos golos 

marcados, a equipa melhorou significativamente (2 golos por jogo), acabando a 2ª fase 

com o 3º melhor ataque. Defensivamente, a equipa deixou de sofrer tantos golos de 

bola parada e melhorou o seu registo defensivo (1,29 golos por jogo), terminando a 2ª 

fase com a 2ª melhor defesa da série. 

   Atendendo aos pontos alcançados e à classificação final da equipa, podemos 

verificar que o objetivo principal da Manutenção da equipa na 2ª Divisão Nacional foi 

atingido com sucesso. 
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3.1.2.2. Objetivos Formativos 

Os objetivos de formação definidos pela equipa técnica do escalão de Juniores da 

Sociedade União 1º Dezembro foram:  

1. Transitar pelo menos dois jogadores da equipa de juniores para a equipa sénior; 

2. Transferir pelo menos um jogador da equipa de juniores para equipas de 

dimensão superior. 

 

No final da época, verificámos que transitaram três jogadores para o escalão sénior 

que irão integrar o plantel no ano 2015/2016, superando assim o objetivo inicial. Este 

número de atletas ainda pode vir a ser superior, estando dependente de quem será o 

novo treinador dos Séniores do próximo ano. 

O segundo objetivo foi atingido antes do final da 1ª fase, com um jogador a assinar 

contrato pelos juniores do Nacional da Madeira. Existiram mais dois jogadores que 

podiam ter sido transferidos para o Real Sport Clube e Casa Pia, mas a direção do clube 

não permitiu, por se tratarem de jogadores influentes na equipa. 

 

3.1.2.3. Objetivos Individuais 

Apesar de ser privilegiado os objetivos coletivos, cada jogador no início da época 

apresentou as suas expectativas e objetivos pessoais a atingir. 

Na tabela 6, podemos verificar os objetivos traçados pelos atletas para a época 

2014/2015 e os respetivos resultados, representado pelo número de jogos. Os objetivos 

atingidos são representados por um certo (a verde) e os objetivos não atingidos por uma 

cruz (vermelho). 

 

Tabela 6 – Objetivos individuais   

Atleta Ano Objetivo definido Resultado 

Tomás Pereira 1997 
Assumir-se como titular e subir 

para um clube de dimensão 

Titular em 17 jogos, saiu à 18ª Jornada 

para o Nacional da Madeira 

Diogo Gouveia 1997 Lutar pela titularidade Titular em 13 jogos 

Gonçalo Santos 1997 
 

Lutar pela titularidade 

Inscrito na 1ª jornada da 2ª Fase 

Titular em 1 jogo 

Henrique Duarte 1997 Assumir-se como titular Titular em 1 jogo 

Bernardo Gomes 1996 Assumir-se como titular Titular em 28 jogos 

Miguel Martins 1997 Assumir-se como titular Titular em 20 jogos 

Ricardo Nunes 1996 
Assumir-se como titular e subir 

para um clube de dimensão 

Titular em 30 jogos e ficou nos Séniores do 

clube 

Bruno Fernandes 1997 Assumir-se como titular Titular em 3 jogos 
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Foi estabelecida uma escala de forma a generalizar os objetivos individuais para 

mais fácil compreensão, sendo que definimos “Assumir-se como titular” para os atletas 

que tinham como meta jogar a titular em pelo menos 75% dos jogos (24), “Lutar pela 

titularidade” para atletas que tinham como objetivo jogar pelo menos 40% dos jogos (13) 

e “Tentar jogar para se manter no clube”, para atletas que tinha como objetivo jogar pelo 

menos 30% dos jogos (10). 

 Como podemos constatar, dos 27 jogadores do plantel (exceto dois que não 

foram inscritos), 52% atingiram os objetivos individuais que tinham traçado, 8% 

atingiram os seus objetivos de forma parcial e 40% dos atletas não atingiram nenhum 

dos seus objetivos individuais. Este valor de insucesso, pode ser explicado pela 

utilização mais frequente de determinados jogadores que atuavam nas suas posições 

Leonardo Rainho 1996 Assumir-se como titular Titular em 13 jogos  

Diogo Nunes 1996 Assumir-se como titular  
Titular em 23 jogos. Sem clube até ao 

momento da conclusão do relatório 

Guilherme  Lutar pela titularidade Titular em 1 jogo 

Rodrigo Chana 1997 Assumir-se como titular Titular em 22 jogos 

Fábio  Recuperar condição física Não foi inscrito 

Tiago Casimiro 1996 Assumir-se como titular 
Titular em 30 jogos e ficou nos Séniores do 

clube 

André Mendonça 1997 Lutar pela titularidade Esteve presente em 4 jogos 

André Pereira 1996 Assumir-se como titular 

Veio do Estoril Praia à 11ª Jornada e foi 

titular em 18 jogos dos 22 possíveis. Ficou 

nos Séniores do clube 

Nuno Heitor 1997 Lutar pela titularidade Titular em 6 jogos 

Bruno Gonçalves 1996 Lutar pela titularidade Titular em 16 jogos, jogou 15 a suplente 

João Dionísio 1997 Lutar pela titularidade Titular em 15 jogos, jogou 9 a suplente 

André Alves 1996 Assumir-se como titular Titular em 31 jogos 

Martim Cruz 1997 Lutar pela titularidade Titular em 5 jogos, jogou 13 a suplente 

Mário Rui 1997 Recuperar condição física Não foi inscrito 

Sérgio Dias 1997 
Lutar pela titularidade e subir 

para um clube de dimensão 

Titular em 13 jogos, jogou 15 a suplente. 

Mantêm-se clube até ao momento 

João Loureiro 1996 Assumir-se como titular Titular em 21 jogos 

Ruben “Venny” 1996 Assumir-se como titular 
Inscrito à 7 ª Jornada e foi titular em 20 

jogos 

Hugo Silva 1997 Assumir-se como titular Titular em 6 jogos 

César 1996 Lutar pela titularidade Jogou 6 jogos 
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ou também por falta de ajustamento entre as suas autoperceções de capacidade e o 

seu valor real. 

 

3.1.3. Análise quantitativa ao desempenho da equipa em competição 

Passaremos a apresentar dados relativos à performance dos atletas em 

competição, nomeadamente, o registo individual de golos, assistências, cartões 

amarelos e vermelhos.  

Figura 5 – Estatísticas de Jogo 

 

 Como podemos verificar na figura 5, o melhor marcador da equipa foi o avançado 

João Loureiro, com 8 golos. A nível de assistências para golos, o melhor registo foi do 

André Alves com 6 passes para golo, seguido logo pelo Tiago Casimiro e Ricardo Nunes 

com 5 assistências. No campo disciplinar, a equipa somou 50 amarelos em 32 jogos, o 

que corresponde a 1,6 cartões amarelos por jogo. Os atletas que apresentaram maior 

registo disciplinar foram o Bernardo Gomes (10) e Rodrigo Chana (10). Durante os 32 

jogos, apenas 2 jogadores foram expulsos: João Loureiro (2) e Rodrigo Chana (1). 

 Relativamente à forma como os golos foram marcados (Figura 6), 23 foram 

através de Organização Ofensiva, 14 de Esquemas Táticos, 5 de Transição Ofensiva e 

1 autogolo. Em relação aos golos sofridos (Figura 7), 22 foram através de Esquemas 

Táticos, 11 em Transição Defensiva e 10 de Organização Defensiva.  
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Figura 6 – Estatística de golos marcados Figura 7 – Estatística de golos sofridos 

 

3.1.4. Planeamento e Periodização da Época 2014/2015 

O planeamento e periodização da época 2014/2015 foi dividido em três períodos 

(preparatório, competitivo e transitório). O conjunto destes três períodos foi designado 

por macrociclo. Durante este macrociclo, foram realizados um total de 42 microciclos, 

compostos por 167 treinos, 32 jogos oficiais e 11 jogos de preparação. 

No período preparatório, definido pelo início dos trabalhos até à semana anterior 

à competição, foram realizados 4 microciclos, 24 treinos, dos quais 5 são jogos de 

preparação. Durante este período, o microciclo de preparação semanal foi constituído 

por 5 sessões de treino, realizadas de segunda-feira a sexta-feira, finalizando com jogo 

de treino ao Sábado e descanso ao Domingo. 

No período competitivo, definido pela primeira semana com competição oficial, 

até à última semana de competição, foram realizados 37 microciclos, 142 treinos, 32 

jogos de oficiais e 6 jogos de treino. Durante este período competitivo, a equipa técnica, 

em conjunto com a direção do clube, definiu que os juniores treinariam 4 vezes por 

semana, salvo raras exceções que estariam dependentes do calendário competitivo. 

Assim, foram realizados os seguintes microciclos: 

- 30 Microciclos com 4 treinos e um jogo; 

- 4 Microciclos com 3 treinos e um jogo; 

- 2 Microciclos com 2 treinos e 2 jogos; 

- 1 Microciclo com 3 treinos e 2 jogos; 

 

Podemos observar que o microciclo padrão durante o período competitivo da 

equipa de juniores é constituído por 4 treinos, realizados de 2ª feira a quinta-feira com 

jogo ao sábado, sendo os períodos de descanso semanal à 6ª feira e ao domingo. Frade 

(2003), refere a necessidade de cumprir o princípio de alternância horizontal em 

23
5

14

1
Golos Marcados

Organização Ofensiva Transição Ofensiva

Esquemas Táticos Autogolo

10

11
22

Golos Sofridos

Organização Defensiva

Transição Defensiva

Esquemas Táticos
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especificidade, isto é, a necessidade de alternar o padrão de esforço durante a semana 

através das várias dimensões ou ‘escalas do jogo’, permitindo uma ótima relação do 

binómio esforço-recuperação.  

Desta forma, o microciclo era elaborado, geralmente, tendo em conta os 

seguintes aspetos: 

À segunda-feira, era realizada a recuperação ativa dos jogadores que tinham 

sido titulares no jogo anterior e os jogadores, que tendo jogado, apresentavam sinais de 

cansaço muscular e psicológico. Os esforços realizados visavam exercícios com níveis 

de concentração mais baixos em relação ao normal, criando situações sem oposição, 

lúdicas ou com um grau de dificuldade não muito elevado (Oliveira, cit. por Silva, 2008). 

Os jogadores não convocados e não utilizados realizavam um treino diferente, com 

exigências semelhantes às do jogo (Tamarit, 2013).  

À terça-feira, os exercícios realizados envolviam um número pequeno de 

jogadores, espaços reduzidos e com tempo de duração reduzido. Neste dia os 

exercícios tinham pausas mais longas, para que houvesse uma boa recuperação que 

permitisse os jogadores se exercitarem sempre numa intensidade máxima relativa 

(Tamarit, 2013).  

À quarta-feira é o dia que se encontra temporalmente mais afastado do jogo 

anterior e do que se aproxima, logo era o dia mais parecido com o jogo ao nível do 

esforço/desempenho (Silva, 2008). Desta forma, neste dia era privilegiada a dimensão 

coletiva da equipa com exercícios realizados em espaços grandes, com maior número 

de jogadores e com a duração maior comparativamente aos outros dias da semana. 

À quinta-feira, era o único dia da semana em que a equipa tinha à disposição o 

campo todo, onde se pretendia trabalhar algumas situações de velocidade específica 

(Silva, 2008) de formar a criar-se uma grande velocidade dos por parte dos jogadores, 

tanto a decidir como a executar. Para além da complexidade dos exercícios diminuir em 

relação ao dia anterior, os contextos de exercitação são realizados em espaços 

reduzidos, com poucos jogadores e com reduzida duração (Tamarit, 2013). 

No período transitório foi realizado apenas um microciclo, composto por uma 

única sessão de treino. O objetivo foi proporcionar aos atletas um treino mais lúdico aos 

atletas com a participação dos elementos da equipa técnica e direção, aproveitando 

também para fazer o encerramento da época desportiva 2014/2015.  
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3.2. Modelo de Jogo 1º Dezembro 
Como já vimos anteriormente, a complexidade do jogo de futebol é constituída 

pelos diversos acontecimentos, interações e acasos que ocorrem entre os sistemas. Se 

não existisse uma certa rotina, regularidade e previsibilidade, o jogo guiava-nos para 

uma série infindável de escolhas aleatórias. Partindo do pressuposto que o objetivo do 

treinador é preparar, de modo eficaz, os seus atletas para a competição, é fundamental 

a criação de situações que permitam o transfer das competências adquiridas no treino 

para a competição, e vice-versa, facilitando assim a obtenção de melhores níveis de 

performance (Araújo & Garganta, 2002). Assim, é com base no modelo de jogo 

preconizado pelo treinador, que se estrutura e orienta o processo de preparação e treino 

dos jogadores e das equipas (Lucas, Garganta & Fonseca, 2002) 

Desta forma, o modelo de jogo da equipa foi aplicado tendo em conta as ideias 

do treinador principal, nomeadamente, com a equipa a procurar assumir o controlo do 

jogo, com elevado tempo de posse de bola e com grande mobilidade dos jogadores no 

último terço do campo. O facto deste modelo ter sido aplicado no ano transato, ter 

produzido resultados (subida de divisão) e alguns dos jogadores já terem conhecimento 

das ideias bases do treinador, facilitou a sua implementação. Os treinadores adjuntos 

partilhavam da mesma ideia de jogo, pelo que também contribuíram para um 

melhoramento do modelo de jogo, para fazer face às dificuldades que o Campeonato 

Nacional de IIª Divisão nos iria exigir. 

Passaremos a explicar a forma como a equipa estava organizada no sistema de 

jogo, passando posteriormente para uma descrição mais detalhada do modelo de jogo, 

destacando os denominados 4 momentos de jogo e os esquemas táticos que foram 

trabalhados durante esta época. 

 

3.2.1. Sistema de Jogo 

O sistema de jogo adotado pela equipa durante a época 2014/ 2015 foi o 1-4-4-

2 em losango (Figura 8), uma vez que muitos dos jogadores do plantel já tinham trabalho 

este sistema, na época anterior, com o atual treinador. As posições neste sistema de 

jogo correspondem às seguintes: 
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1: Guarda-redes (GR); 4: Defesa direito (L), Defesa central direito (DC), Defesa central 

esquerdo (DC) e Defesa esquerdo (L); 4: Médio defensivo (T), Médio interior direito (MI), 

Médio interior esquerdo (MI) e Médio ofensivo (MO); e 2: Dois Avançados (AV).  

Apesar de este ter sido o sistema de jogo utilizado em praticamente todos os 

jogos, a equipa, sobretudo quando se encontrava em desvantagem no resultado, 

adotava um sistema 1:4:3:3 (Figura 9). 

No entanto, como refere Oliveira (cit. por Silva, 2008), o mais importante não é 

a forma como os jogadores estão posicionados no campo no início do jogo, mas sim a 

forma como se relacionam entre si quando colocados nestas posições. Passaremos, 

desta forma, a explicar mais detalhadamente a conceção da equipa técnica sobre essas 

interações. 

 

3.2.2. Organização Ofensiva 

Segundo Dietrich (cit. por Castelo, 1994), o processo ofensivo está dividido em 3 

fases. A primeira fase do processo ofensivo, também designado como construção de 

ações ofensivas, é a fase mais fácil e frequentemente observável, consumindo, 

geralmente, maior tempo para a sua concretização. A segunda fase, criação de 

situações de finalização, é a fase do processo ofensivo que visa assegurar a 

desorganização da equipa adversária em zonas predominantes de finalização. A última 

fase, finalização, é a fase do processo ofensivo que visa culminar todo o trabalho de 

equipa, com vista à obtenção de um golo através de uma ação técnico-tática individual 

(Castelo, 1994). 

 

Figura 8 – Sistema de Jogo 1:4:4:2 Losango 

 

 

Figura 9 – Sistema de Jogo 1:4:3:3 
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Dado que a equipa pretende jogar em ataque posicional, tentando assumir o controlo 

do jogo, foram estabelecidos os seguintes princípios de jogo:  

 

3.2.2.1. 1ª Fase – Construção de ações ofensivas 

3.2.2.1.1. Equilíbrio Posicional 

Defesas centrais bem abertos, permitindo a subida dos laterais para a linha 

do médio defensivo, ocupando o meio campo defensivo em quase toda a sua 

largura e profundidade.  

 

Figura 10 – Equilíbrio Posicional 

 

3.2.2.1.2. Superioridade numérica na saída de bola 

Criação de superioridade numérica na saída de bola pelo guarda-redes, 

através do recuo do médio defensivo, criando uma linha de 3 centrais permitindo 

que a equipa saía a jogar pelo corredor central quando os laterais estão a ser 

pressionados.  

 

Figura 11 – Superioridade numérica na saída de bola 

 

3.2.2.1.3. Jogo de pés do Guarda-redes 

Capacidade do Guarda-redes em conseguir colocar a bola no lado contrário à 

zona de pressão permitindo que a equipa saia dessa zona e progrida no terreno 

de jogo. 
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Figura 12 – Jogo de pés do Guarda-redes 

 

3.2.2.1.4. Passar para atrair  

Movimentações de apoio dos jogadores do ½ campo obrigando a que a 

equipa adversária suba no terreno, para posteriormente explorar o espaço 

deixado nas costas pelo adversário. 

 

Figura 13 – Passar para atrair 

 

3.2.2.1.5. Jogo direto 

Quando o guarda-redes ou os defesas centrais estão pressionados e não 

encontram linhas de passe curtas, colocar a bola num dos avançados que deve 

tentar segurar ou desviar para um colega procurando aproveitar os espaços 

livres nas costas dos laterais adversários.  

 

Figura 14 – Jogo direto 
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3.2.2.1.6. Unidade ofensiva 

Após um passe longo em profundidade, a equipa deve rapidamente subir no 

terreno de jogo evitando grandes espaços entre linhas, criando uma maior 

proximidade na disputa das ‘segundas bolas’. 

 

Figura 15 – Unidade Ofensiva 

 

3.2.2.2. 2ª Fase – Criação de situações de finalização 

3.2.2.2.1. Campo grande 

Ocupação do terreno de jogo na máxima largura e profundidade. No entanto, 

em determinados jogos quando a capacidade ofensiva adversária puder causar 

dificuldades, apenas o lateral do lado da bola deve dar a máxima largura e, por 

sua vez, o lateral do lado contrário recua um pouco no terreno de jogo, para 

espaços mais interiores.  

 

Figura 16 – Campo Grande 

 

3.2.2.2.2. Laterais e médios interiores em linhas diferentes 

Quando a bola se encontra no corredor lateral, o defesa lateral e o médio 

interior devem estar em linhas/alinhamentos verticais diferentes, ou seja, se o 

lateral se encontra encostado à linha lateral, o médio interior está num espaço 

mais interior e vice-versa. 
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Figura 17 – Laterais e médios em linhas diferentes 

 

3.2.2.2.3. Apoio ao portador da bola 

Formação de triângulos e losangos entre jogadores, permitindo um maior 

número de soluções para o jogador que tem a bola e mantendo os jogadores a 

dar largura e profundidade. 

 

 

Figura 18 – Apoio ao portador da bola 

 

3.2.2.2.4. Variação do flanco de jogo 

Retirar a bola de zonas de maior pressão para zonas menos congestionadas, 

procurando explorar o lado fraco da equipa adversária. 

 

Figura 19 – Variação do flanco de jogo 
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3.2.2.2.5. Movimento de apoio de um avançado 

Movimento dos avançados com o objetivo de criar espaços livres nas costas 

dos defesas, aproveitando espaços entre linhas para atrair adversários para fora 

da sua posição. 

 

Figura 20 – Movimento de apoio de um avançado 

 

 

3.2.2.3. 3ª Fase – Finalização 

3.2.2.3.1. Movimentos de rutura 

Movimentos em diagonais para tirar partido do fora-de-jogo, aparecendo nas 

costas dos defesas. Estes movimentos podem ser realizados pelos avançados, 

médios interiores e médio ofensivo. 

 

Figura 21 – Movimentos de rutura 

 

3.2.2.3.2. Ocupação das zonas de finalização 

Elevado número de jogadores na zona de finalização, devendo ser ocupada, 

sempre que possível, o 1º poste, o 2º poste, zona de penálti e um jogador á 

entrada da área, preparado para ganhar as ‘2as bolas’ e evitar contra-ataques. A 

ocupação de cada uma destas zonas fica ao critério dos jogadores, desde que 

mantenham a ocupação equilibrada das mesmas. 
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Figura 22 – Ocupação das zonas de finalização 

 

3.2.3. Transição Ofensiva 

Este momento do jogo procede da recuperação da posse de bola, sendo que durante 

os segundos que se seguem são de extrema importância, uma vez, que as duas equipas 

podem se encontrar momentaneamente desorganizadas (Oliveira, 2004) Desta forma, 

foram estabelecidos os seguintes princípios a adotar pelos jogadores: 

 

3.2.3.1. Rápida mudança de atitude 

Os jogadores devem estar preparados para uma possível recuperação de bola, 

mudando rapidamente a sua atitude defensiva para ofensiva, procurando zonas do 

terreno de jogo que estejam menos congestionadas, tentando aproveitar desequilíbrios 

posicionais da equipa adversária.  

 

Figura 23 – Rápida mudança de atitude 

 

3.2.3.2. Colocar bola nos avançados ou médio ofensivo 

Após a recuperação da bola, e sempre que for possível, colocar a bola em 

jogadores-alvo, ou seja, nos avançados ou médio ofensivo, uma vez que a bola 

estando no corredor central poderá criar maiores desequilíbrios à equipa adversária, 

por haver possibilidade de explorar espaços livres deixados pelos defesas nos 

corredores laterais. 
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Figura 24 – Colocar a bola nos avançados ou médio ofensivo 

 

3.2.3.3. Sem oposição, conduzir a bola pelo corredor central 

Quando o portador da bola tem espaço livre para conduzir a bola pelo corredor 

central deve fazê-lo, permitindo que os seus colegas ocupem rapidamente os outros 

corredores.  

 

Figura 25 – Sem oposição, conduzir a bola pelo corredor central 

 

3.2.3.4. Colocar a bola atrás dos defesas 

Quando a bola é recuperada em zonas próximas da última linha defensiva 

adversária, devemos aproveitar o espaço nas costas deixado pelos defesas 

adversários. No entanto, o jogador deve tentar sempre que possível dar 

profundidade em segurança.  

 

Figura 26 – Colocar a bola atrás dos defesas 
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3.2.4. Organização Defensiva 

 Dietrich (cit. por Castelo, 1994) divide o processo defensivo em 3 fases: a 

primeira fase, denomina-se impedir a construção de ações ofensivas e tem o objetivo 

de impedir a progressão para espaços que possam desequilibrar a organização da 

equipa; a segunda fase, designada como anular a criação de situações de finalização, 

tem como objetivo dificultar a criação de situações de iminente perigo; e a terceira fase, 

denominada de impedir a finalização, tem com objetivo proteger as zonas de possível 

finalização dos adversários.  

Neste sentido, foram estabelecidos os seguintes princípios de jogo para cada um 

destes contextos de jogo: 

 

 

 

 

3.2.4.1. 1ª Fase – Impedir a construção de ações ofensivas 

3.2.4.1.1. Zona de pressão média/baixa 

Esperar pela equipa adversária na zona de meio-campo, pressionando 

apenas quando o adversário chegar a essa zona. 

 

Figura 27 – Zona de pressão média/ baixa 

 

3.2.4.1.2. Zona de pressão alta 

Obrigar o Guarda-redes ou centrais a bater a bola longa, fechando linhas 

de passe para os médios e laterais. 
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Figura 28 – Zona de pressão alta 

 

Os princípios Zona de pressão média/baixa e Zona de pressão alta eram 

realizados consoante as caraterísticas do adversário ou do terreno de jogo. 

3.2.4.1.3. Evitar construção de jogo pelo corredor central 

Evitar que o adversário consiga construir o seu jogo através do corredor 

central, fechando linhas de passe para os médios, orientando o jogo do 

adversário para os corredores laterais, adotando um posicionamento de base 

defensivo nesse sentido. 

 

Figura 29 – Evitar construção de jogo pelo corredor central 

 

3.2.4.1.4. Evitar passes entre linhas 

Defesa à zona procurando manter a equipa com os setores próximos e 

compactos limitando, desta forma, a criação de espaços livres entre linhas. 

 

Figura 30 – Evitar passes entre linhas 
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3.2.4.2. 2ª Fase – Anular a criação de situações de finalização 

3.2.4.2.1. Pressão forte nos corredores laterais 

Quando a bola chega a um dos corredores laterais, pressão intensa sobre o 

portador da bola e eliminação de possíveis linhas de passe. A equipa deve ter 

uma atitude solidária e agressiva, assegurando a criação de superioridade 

numérica e posicional na zona da bola. 

 

Figura 31 – Pressão forte nos corredores laterais 

 

3.2.4.2.2. Libertação do lado oposto da bola 

Quando a bola se encontra num corredor lateral, o corredor oposto deve ser 

desocupado de forma a criar maior concentração de jogadores junto à zona da 

bola. O médio interior fecha mais dentro e o lateral passa para a linha dos 

defesas centrais, ocupando também o corredor central. 

 

Figura 32 – Libertação do lado oposto da bola 

 

3.2.4.2.3. Campo pequeno 

Nesta fase, é fundamental que a equipa se mantenha num bloco compacto 

e homogéneo, prevenindo que o adversário consiga entrar por espaços 

interiores. 



61 
 

 

Figura 33 – Campo pequeno 

 

3.2.4.2.4. Subida no terreno de jogo através da redução de espaços 

Quando o adversário jogar a bola para trás, ou o portador da bola estiver 

pressionado e de costas para a nossa baliza, a equipa deve subir no terreno de 

jogo encurtando espaços. 

 

Figura 34 – Subida no terreno de jogo através da redução de espaços 

 

 

3.2.4.3. 3ª Fase – Impedir a finalização 

3.2.4.3.1. Saída de central a pressionar atacante 

Quando um dos avançados estiver a conduzir ou receber a bola pelo corredor 

central, um dos centrais deve aproximar rapidamente parando 

momentaneamente a progressão deste jogador. Os outros três defesas criam 

uma linha de cobertura ao central que for pressionar. 
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Figura 35 – Saída de central a pressionar atacante 

 

3.2.4.3.2. Ocupação das zonas de finalização 

Quando o adversário está prestes a criar situação de cruzamento ocupar 

rapidamente as zonas de finalização, nomeadamente, 1º poste, 2º poste, zona 

entre os dois postes, zona de penálti e entrada da área. 

 

Figura 36 – Ocupação das zonas de finalização 

 

3.2.4.3.3. Ganhar ‘segundas bolas’ 

Atitude agressiva de forma a evitar que a equipa adversária mantenha a 

posse de bola em situações de ressalto, aproveitando também, após 

recuperação, para sair em contra-ataque. Esta ação deve ser realizada em bloco 

e de forma coordenada, aproveitando a subida do terreno de jogo da nossa 

equipa para colocar alguns adversários fora-de-jogo.  
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Figura 37 – Ganhar segundas bolas 

 

3.2.5. Transição Defensiva 

 A transição defensiva é caraterizada pela perda da posse de bola. Assim, foram 

estabelecidos os seguintes princípios que os jogadores devem adotar: 

 

3.2.5.1. Rápida mudança de atitude 

Rápida mudança de comportamentos ofensivos para defensivos, recuperando 

rapidamente o enquadramento defensivo entre o adversário da sua zona e a baliza 

a defender. 

 

Figura 38 – Rápida mudança de atitude 

 

3.2.5.2. Pressão sobre o portador da bola 

Após a perda da posse de bola, o jogador mais próximo do portador da bola deve 

aproximar-se rapidamente deste, atrasando ao máximo o processo ofensivo da 

equipa adversária, permitindo que a equipa se reorganize defensivamente. 
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Figura 39 – Pressão sobre o portador da bola 

 

3.2.5.3. Eliminar linhas de passe entre linhas 

Obrigar a equipa adversária a fazer jogo exterior, através da compactação do 

bloco defensivo, impedindo passes entre linhas. 

 
Figura 40 – Eliminar linhas de passe entre linhas 

 

 

3.2.6. Esquemas Táticos 

Embora, durante a época desportiva 2014/2015, os esquemas táticos não 

tenham sido treinados com muita frequência, dado o pouco tempo de treino existente, 

foram estabelecidos alguns comportamentos, nomeadamente nos cantos ofensivos e 

defensivos. 

 

3.2.6.1. Cantos ofensivos 

Nos cantos ofensivos foram estabelecidos 2 tipos de cantos: o canto curto e o 

canto para a área. Para mais fácil entendimento, iremos explicar detalhadamente a 

função de cada jogador em cada canto, correspondendo um número a cada posição. 
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Canto curto Funções de cada atleta: 

 
Figura 41 – Canto curto 

1. Apoio ao portador da bola; 

2. Inicialmente fica dentro da área, ficando 

fora-de-jogo, caso a equipa adversária avance 

e depois passa para a entrada de área, 

tentando distrair a atenção dos defesas 

adversários; 

3. e 4. Atacam o 2º poste; 

5. Zona entre postes; 

6. Ataca a zona do 1º poste; 

7. Entrada de área; 

8. e 9. Cobertura Ofensiva; 

10. Marcador de canto e cruza para a área. 

 

Canto para área Funções de cada atleta: 

 
Figura 42 – Canto para a área 

1. Movimento de arrastamento de marcação; 

2. Movimento para zona de penálti; 

3. Movimento para ataque ao 2º poste; 

4. Ataque da zona da pequena área entre 

postes; 

5. Ataque a zona entre postes; 

6. Ataque ao 1º poste; 

7. Entrada de área; 

8. e 9. Cobertura Ofensiva; 

10. Marcador de canto. 

 

 

3.2.6.2. Cantos defensivos 

 Nos cantos defensivos, a equipa defendia à zona, com: um jogador no primeiro 

poste, um jogador logo à frente e ao lado do primeiro poste, uma linha formada por 

quatro jogadores posicionados ao longo da linha da pequena área, um jogador 

posicionado na zona do segundo poste, um jogador na zona de penálti, um jogador à 

entrada da grande área e um jogador mais adiantado preparando possíveis situações 

de contra-ataque. 

 
Figura 43 – Canto defensivo 
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3.3. Análise do Processo de Treino 
  Durante a época desportiva foram criados inúmeros exercícios com diferentes 

constrangimentos da tarefa, com o intuito de dar aos atletas o maior reportório possível 

para desempenhar as suas funções. Os exercícios criados procuravam sempre ir ao 

encontro do modelo de jogo da equipa.  

 Dado que, na literatura pesquisada, a sistematização dos exercícios não 

considera a conceção de jogo da equipa, e se restringe à estrutura/forma dos exercícios, 

sem considerar o seu grau de identidade com os conteúdos do jogo (Queiroz, 1986; 

Castelo, 2003; Caldeira, 2013), optámos por criar uma categorização própria, que fosse 

ao encontro daquilo era a nossa conceção de jogo. Assim, estabelecemos uma 

categorização dos exercícios, divididos da seguinte forma: 

- Exercícios para os ditos quatro momentos de jogo (Organização ofensiva, 

transição ofensiva, Organização defensiva e Transição defensiva), nos quais foram 

estabelecidos princípios que caraterizavam a forma de jogar. 

- Exercícios para esquemas táticos, ou seja, todos os exercícios de bola parada 

(Pontapé de baliza, cantos, livres, etc.). 

- Exercícios descontextualizados, ou seja, todo o tipo de exercícios que envolvia 

aquecimento, velocidade e força, fora do contexto do modelo de jogo concebido. 

 

3.3.1. Categorização dos Exercícios de Treino 

Na categoria de Exercícios para a Organização ofensiva foram estabelecidas 3 

fases (cit. por Castelo, 1994): construção de ações ofensivas, criação de situações de 

finalização e, por último, a finalização. Na tabela 7, encontram-se enunciados os 

princípios de cada uma destas fases. 

 

Tabela 7 – Categoria dos Exercícios para a Organização Ofensiva 

 
1ª Fase 

Construção de ações 

ofensivas 

Exercícios para o princípio Equilíbrio Posicional  
Exercícios para o princípio Superioridade numérica na saída de bola  
Exercícios para o princípio Jogo de pés do Guarda-redes 
Exercícios para o princípio Passar para atrair 
Exercícios para o princípio Jogo direto 
Exercícios para o princípio Unidade Ofensiva 

 
2ª Fase 

Criação de situações 

de finalização 

Exercícios para o princípio Campo Grande  
Exercícios para o princípio Laterais e médios interiores em linhas diferentes 
Exercícios para o princípio Apoio ao portador da bola 
Exercícios para o princípio Variação do flanco de jogo 
Exercícios para o princípio Movimento de apoio de um avançado 

3ª Fase 
Finalização 

Exercícios para o princípio Movimentos de rutura 
Exercícios para o princípio Ocupação das zonas de finalização 
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Na categoria Exercícios para a Transição ofensiva foram definidos os seguintes 

princípios: 

Tabela 8 – Categoria dos exercícios para a Transição Ofensiva 

Exercícios para o princípio Rápida mudança de atitude 
Exercícios para o princípio Colocar a bola nos avançados ou médio ofensivo  
Exercícios para o princípio Sem oposição, conduzir a bola pelo corredor central 
Exercícios para o princípio Colocar a bola atrás dos defesas 

 

Na categoria Exercícios para a Organização defensiva foram novamente 

estabelecidas 3 fases (cit. por Castelo, 1994), no entanto, estas fases correspondem à 

oposição das fases do ataque: impedir a construção de ações ofensivas, anular a 

criação de situações de finalização e impedir a finalização. Na tabela 8, são 

mencionados os exercícios para os princípios de cada uma das fases deste momento 

de jogo. 

 

Tabela 8 – Categoria dos Exercícios para a Organização Defensiva 

 
1ª Fase 

Impedir a construção de 

ações ofensivas 

Exercícios para o princípio Zona de pressão média/baixa  
Exercícios para o princípio Zona de pressão alta 
Exercícios para o princípio Evitar a construção pelo corredor central 
Exercícios para o princípio Evitar passes entre linhas 

 
2ª Fase 

Anular a criação de 

situações de finalização 

Exercícios para o princípio Pressão forte nos corredores laterias 
Exercícios para o princípio Libertação do lado oposto da bola 
Exercícios para o princípio Campo pequeno 
Exercícios para o princípio Subida no terreno de jogo através da redução de 
espaços 

3ª Fase 
Impedir a finalização 

Exercícios para o princípio Saída do central a pressionar atacante 
Exercícios para o princípio Ocupação das zonas de finalização 
Exercícios para o princípio Ganhar segundas bolas 

 

  

Relativamente à categoria de Exercícios para a Transição Defensiva, foram 

estabelecidos os seguintes princípios: 

Tabela 9 – Categoria dos exercícios para a Transição Ofensiva 

Exercícios para o princípio Rápida mudança de atitude 
Exercícios para o princípio Pressão sobre o portador da bola  
Exercícios para o princípio Eliminar linhas de passe entre linhas 

 

 Na categoria Exercícios de Esquemas Táticos, foram divididas as bolas paradas 

ofensivas das defensivas. As situações trabalhadas encontram-se descritas na tabela 

10. 
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Tabela 10 – Categoria dos exercícios para os Esquemas Táticos 

Exercícios para Cantos ofensivos 
Exercícios para Cantos defensivos  
Exercícios para Livres ofensivos  
Exercícios para Livres defensivos 
Exercícios para Lançamento Lateral ofensivo  
Exercícios para Lançamento Lateral defensivo 
Exercícios para Penáltis 
 

 
 Para a categoria Exercícios Descontextualizados, foram definidos as seguintes 

tipologias de exercícios de treino: 

Tabela 9 – Categoria dos exercícios Descontextualizados 

Exercícios para Aquecimento 
Exercícios para Velocidade  
Exercícios para Força 

 

 De salientar que todos os exercícios realizados durante a época desportiva foram 

inseridos numa das categorias, o que assegura a regra da exaustividade na criação de 

uma taxonomia de exercícios (Ramos, 2003). Alguns exercícios foram introduzidos em 

mais do que uma categoria, por existirem exercícios multifuncionais, que envolviam mais 

do que um princípio de jogo. Isto implicou que não fosse respeitado o princípio da 

exclusividade, normalmente utilizado para a validação de uma taxonomia. Contudo, uma 

vez que o foco da nossa categorização dos exercícios são o seu grau de identidade com 

o modelo de jogo, optámos por, nestes casos, dividir o tempo total do exercício pelo 

número de princípios de jogo treinados, em função da nossa perceção sobre o seu grau 

de estimulação durante o exercício. 

 

3.3.2. Controlo do grau de identidade dos conteúdos de treino 

 Para realizar o controlo do volume dos conteúdos do treino, como já 

mencionamos tivemos de ter em consideração que existam exercícios que tinham como 

objetivo mais que uma categoria ou princípio de jogo, designado por Caldeira (2013) 

como “zonas cinzentas”. Por exemplo, para um exercício que tinha uma duração de 12 

minutos e o objetivo pretendido era trabalhar o princípio pressão nos corredores laterais, 

desocupação do lado oposto da bola e campo pequeno, não poderíamos atribuir 12 

minutos a cada um destes princípios. Caso contrário, no final iríamos obter um volume 

global de treino superior ao real (neste caso seriam 36 minutos). Posto isto, a melhor 

forma para contornar este problema e não criar minutos “fictícios” de treino, foi dividir o 

tempo de exercitação por cada princípio, ficando neste caso, o tempo de 4 minutos para 

cada um dos 3 princípios. No entanto, de referir que esta divisão pode não ser feita de 

forma igual, uma vez que podem existir exercícios que apresentem um maior foco num 
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determinado objetivo em relação a outro. Nestes casos, a divisão do tempo de treino 

pelos diferentes princípios de jogo efetuou-se tendo em conta a nossa perceção do 

tempo relativo ocupado por cada um, no desenrolar do exercício de treino. 

 Assim, passaremos a fazer, inicialmente, uma análise geral, destacando os 

minutos trabalhados durante a época de cada uma das categorias anteriormente 

mencionadas. Posteriormente, aprofundaremos cada uma dessas categorias. 

 

3.3.3. Categorias dos exercícios 

 Na figura 44, encontra-se o tempo de exercitação de cada uma das categorias: 

Organização ofensiva, Organização defensiva, Transição Ofensiva; Transição 

Defensiva, Esquemas Táticos e Exercícios Descontextualizados. Na figura 45, estão 

representados graficamente a quantidade de minutos que foram trabalhados em cada 

categoria, durante os 10 Mesociclos. 

 

Figura 44 – Tempo de treino (em minutos) das Categorias dos Exercícios 

 
Figura 45 – Tempo de treino (em minutos) nos Mesociclos por Categorias dos Exercícios 
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 Como podemos verificar, no primeiro Mesociclo, os valores encontram-se mais 

elevados comparado com os restantes Mesociclos, dado ter existido maior volume de 

treinos durante o período preparatório. A categoria que apresentou maior tempo de 

treino ao longo da época foi a Organização Ofensiva. Foram dedicados a esta categoria 

3741 minutos de treino, o que corresponde a 32% do tempo total de treino. Este dado 

pode ser explicado pela forma de jogar da equipa, que como foi dito anteriormente, visa 

assumir o controlo ofensivo do jogo, através da maior posse de bola que o adversário e 

com constantes situações de finalização.  

 A segunda categoria mais treinada foi a dos Exercícios Descontextualizados, 

apresentando 2932 minutos de treino (25% do tempo total de treino). Este dado pode 

ser explicado por esta categoria englobar exercícios de aquecimento, que eram 

realizados em todos os treinos, assim como exercícios de força e velocidade, que eram 

trabalhados com alguma frequência à terça e quinta-feira, respetivamente. 

 A terceira categoria mais exercitada ao longo da época foi a organização 

defensiva, com 2778 minutos de treino, ou seja, 24% do tempo total de treino. Estes 

dados podem ser justificados mais uma vez pela forma como a equipa encarava o jogo, 

sendo que o treinador procurava que a equipa defendesse bem (organizada e 

compacta) para recuperar a bola o mais rápido possível, para poder controlar o jogo em 

posse de bola. 

  A quarta categoria a que mais tempo dedicamos foi a Transição ofensiva, com 

1144 minutos de treino, correspondente apenas a 10% da totalidade do tempo de treino. 

Para além do Mesociclo preparatório, que apresentou o maior valor de prática desta 

categoria, existiram 2 Mesociclos (6 e 9) que apresentaram valores acima da média (128 

e 166 minutos). Ao olhar para o calendário anual, deparámos que estes Mesociclos 

coincidem com jogos contra adversários que apresentavam debilidades defensivas nas 

transições, situação que poderia ser explorada por nós (Cova da Piedade, S. Luís, 

Louletano e Lusitano de Évora). 

 Com apenas 5% do tempo de treino (576 minutos) surge a categoria de 

Transição defensiva. Este reduzido valor pode ser explicado pelo facto de o treinador, 

quando trabalhava situações de transição, direcionar o seu foco para os aspetos mais 

ofensivos, dada a difícil gestão do pouco tempo de treino existente. No sexto Mesociclo, 

ocorreu um crescimento acentuado do treino da transição defensiva, aumento esse 

justificado por nesse mês irmos jogar contra uma equipa que apresentava uma boa 

transição ofensiva (Barreirense), que poderia causar-nos algumas dificuldades, assim 

como também devido ao facto de no jogo contra o Lusitano de Évora termos tido muitas 

dificuldades neste momento de jogo. 
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  Como última categoria mais treinada ao longo da época, surgem os Esquemas 

táticos com apenas 372 minutos de treino, ou seja, 3% do tempo total de treino. A falta 

de tempo e espaço de treino (apenas 75 minutos para treinar, no período competitivo) 

limitou uma maior utilização desta categoria. Isto originou consequências devastadoras 

a nível competitivo, uma vez que a equipa, na 1ª Fase, sofreu 60% dos golos (15) em 

situações de bola parada. Na segunda fase (Mesociclos 7, 8 e 9), com maior tempo de 

treino dedicado a esta categoria, os golos sofridos fruto de situações de bola parada 

diminuíram e a equipa apresentou a segunda melhor defesa. 

 

 

3.3.3.1. Categorias dos exercícios para Organização Ofensiva 

 Como já foi referido anteriormente esta categoria foi dividida em 3 fases, sendo 

composta por 13 princípios. Na figura 46 encontram-se os minutos que cada princípio 

foi trabalhado durante da época e na figura 47, os minutos que foram exercitados por 

Mesociclos. Para melhor compreensão do gráfico analisado, a 1ª Fase (Construção de 

ações ofensivas) foi colorida em tons de azul, a 2ª Fase (Criação de situações de 

finalização) em tons de verde e a 3ª Fase (Finalização) em vermelho e amarelo. 

 

 

Figura 46 – Tempo de treino (em minutos) dos Princípios da Organização Ofensiva 

 

Os princípios relativos à fase de criação de situações de finalização, foram os 

que apresentaram maior tempo de exercitação ao longo da época, com 1873 minutos 

de tempo de treino. Este valor representa quase metade do tempo total dedicado à 

organização ofensiva, que é justificado pela necessidade da equipa treinar 

constantemente situações em posse que permitam criar desequilíbrios na estrutura 

defensiva adversária. 
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Os princípios da Organização ofensiva que correspondem à terceira fase do 

processo ofensivo (Movimentos de rutura e ocupação das zonas de finalização), 

também apresentaram um volume muito elevado de treino, (1003 minutos de treino) 

correspondente a mais de ¼ do tempo total de treino. A quantidade de minutos focada 

apenas nestes dois princípios releva a importância estes tinham na dinâmica da equipa, 

pois sabemos que é a fase que culmina todo o trabalho ofensivo desenvolvido 

anteriormente pela equipa (Castelo, 1994). Desta forma, o tempo dedicado a estes dois 

princípios tiveram uma constante atenção por parte do treinador, uma vez que a equipa 

apresentou, em alguns jogos, dificuldade em finalizar de forma eficaz nas muitas 

oportunidades que disponha. Na figura 47, é possível observar que, os princípios 

apresentaram maior volume de treino no Mesociclo preparatório (1) e no Mesociclo 8, 

no qual se estava a verificar que a equipa estava com um crescente falta de eficácia em 

frente à baliza adversária, principalmente no jogo contra o Farense em que a equipa 

desperdiçou inúmeras oportunidades por falta de ocupação nas zonas de finalização.  

 
Figura 47 – Tempo de treino (em minutos) dos Princípios da Organização Ofensiva em Mesociclos 

 Na fase de construção das ações ofensivas, houve uma maior preocupação do 

treino destas situações no período preparatório, sendo que também foi treinado 

casualmente durante a época para relembrar e consolidar estes processos. O tempo 

total de treino dedicado a esta fase foram 865 minutos. 

 

 

3.3.3.2. Categorias dos exercícios para Transição Ofensiva 

 Como já foi referido anteriormente, a Transição ofensiva foi dividida em 5 

princípios que serão analisados na figura 48.  
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Figura 48 – Tempo de treino (em minutos) dos princípios da Transição Ofensiva 

 Como é possível verificar, todos os princípios da Transição ofensiva foram 

trabalhados com tempo de treino semelhante. Isto pode ser explicado pelo facto que 

quando se trabalhava as transições ofensivas, todos os princípios eram focados, dado 

que o trabalho isolado poderia desvirtuar a realidade deste momento de jogo Ainda 

assim, verificámos que o princípio Rápida mudança de atitude teve um menor foco, uma 

vez que os exercícios realizados neste período tiveram um foco mais direcionado para 

o local onde os jogadores colocavam a bola após a recuperação de bola. 

 

 

Figura 49 – Tempo de treino (em minutos) para os Princípios da Transição Ofensiva – Mesociclos 
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3.3.3.3. Categorias dos exercícios para Organização Defensiva 

 A Organização Defensiva foi analisada tendo em conta as 3 fases do processo 

ofensivo, sendo que estão representados na figura 50, os minutos referentes a cada 

princípio de cada uma das fase e na figura 51, os minutos de treino de cada princípio da 

organização defensiva divididos em Mesociclos. Para melhor compreensão dos gráficos 

analisados, a 1ª Fase (Impedir construção de ações ofensivas) foi colorida em tons 

quentes, a 2ª Fase (Anular a criação de situações de finalização) em tons de azul e a 3ª 

Fase (Impedir a Finalização) em tons de verde. 

 

 

Figura 50 – Tempo de treino (em minutos) dos Princípios da Organização ofensiva 

 Como podemos verificar, a fase de anular a criação de situações de finalização 

foi a que apresentou maior tempo de treino (1220 minutos), ou seja, cerca de 44% do 

tempo total de minutos desta categoria. Castelo (1994) destaca a importância desta fase 

ao referir que após a impossibilidade de recuperar imediatamente a posse de bola, é 

fundamental que a equipa preconize ações que consubstanciam a fase de equilíbrio 

defensivo, atuando no bloco compacto e homogéneo. Em relação a esta fase, o princípio 

que mais tempo de treino teve foi a Pressão forte nos corredores laterais (353 minutos), 

o qual refere que deve existir uma pressão intensa quando a bola estiver nos corredores 

laterais. Por sua vez, o princípio que apresentou menor tempo de treino nesta fase foi 

Subida de terreno de jogo através da redução de espaços (227 minutos). 

A segunda fase que mais tempo de treino ocupou foi a fase de Impedir a 

construção de ações ofensivas, com 1079 minutos. Esta fase, tal como a fase de Anular 

de criação de situações de finalização, apresenta uma grande importância na forma de 
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defender da equipa pois quando é realizada com sucesso permite a reorganização do 

ataque em caso de insucesso, passagem organizada à defesa após a perda da posse 

de bola ou atraso da progressão do adversário no terreno de jogo (Castelo,1994). Assim, 

os princípios que tiveram mais tempo de treino foi Zona de pressão alta (323 minutos), 

dado que vai ao encontro daquilo que é a forma de jogar da equipa, que passa por 

limitar, desde logo a 1ª fase de construção da equipa adversária. Desta forma, surge, 

naturalmente, como princípio menos trabalhado a Zona de Pressão média/ baixa (128 

minutos), uma vez que a equipa geralmente privilegiava a pressão em zonas mais 

avançadas. 

 A fase de Impedir a finalização, foi a que menos tempo treino viu dedicado na 

categoria da Organização defensiva, com apenas 17% do tempo total (476 minutos). 

Geralmente, o treinador, nos exercícios de ataque que envolviam apenas a finalização 

propriamente dita, direcionava o seu foco mais para os aspetos ofensivos em detrimento 

dos defensivos, sendo este um dos motivos para o reduzido tempo de treino dos aspetos 

defensivos. Outro motivo que pode estar associado é que quando se trabalhava 

situações de finalização, por vezes, não era utilizada oposição, logo não era possível 

contabilizar minutos de treino desta fase. 

 

 

Figura 51 – Tempo de treino (em minutos) dos Princípios da Organização Defensiva em Mesociclos 
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3.3.3.4. Categorias dos exercícios para Transição Defensiva 

 Na figura 52, encontram-se apresentados graficamente o tempo de treino 

dedicado a cada um dos princípios deste momento de jogo. Na figura 53, encontram-se 

apresentado o tempo que esses princípios foram trabalhados por cada Mesociclo. 

 

 

Figura 52 – Tempo de treino (em minutos) dos Princípios da Transição Defensiva 

 

 Podemos verificar que a maior preocupação do treinador nesta categoria, 

prendeu-se com o princípio Pressão sobre o portador da bola, sendo treinado durante 

215 minutos ao longo da época. Este princípio refere que após a perda de bola, o 

jogador mais próximo da desta deve aproximar rapidamente do seu portador, 

procurando atrasar ao máximo o processo ofensivo da equipa adversária. Esta ação é 

fundamental neste momento de jogo, dado que também permite que a equipa se 

organize defensivamente.  

 

Figura 53 – Tempo de treino (em minutos) dos Princípios da Transição Defensiva em Mesociclos 
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 Como já tínhamos referido anteriormente, no sexto Mesociclo, ocorreu um 

crescimento acentuado de todos os princípios da transição defensiva, dado que pode 

ser explicado por nesse mês termos jogado contra uma equipa que apresentava um boa 

transição ofensiva e após um jogo menos conseguido relativamente a este momento de 

jogo. 

 

3.3.3.5. Categorias dos exercícios para Esquemas Táticos 

 Relembro que os exercícios para Esquemas Táticos foram divididos em: cantos 

ofensivos, cantos defensivos, livres ofensivos, livres defensivos, lançamento lateral 

ofensivo, lançamento lateral defensivo e penaltis. Na figura 54, encontram-se 

representados graficamente os minutos de treino dedicados a cada um destes itens. 

 

 

Figura 54 – Tempo de treino (em minutos) dos Esquemas Táticos 

 

 Como foi referido anteriormente, as situações de bola parada tiveram muito 

pouco tempo de treino ao longo da época desportiva, com apenas 3% (372 minutos) do 

tempo total de treino. O tempo dedicado ao treino bolas paradas refletiu 14 dos 43 golos 

que foram marcados ao longo dos 32 jogos. Dentro desta categoria, foram os cantos 

ofensivos que mais atenção tiveram no treino. Estas situações foram trabalhadas 

durante 205 minutos, o equivalente a mais de metade do treino total desta categoria. 

Por sua vez, o reduzido treino dos esquemas táticos defensivos (cantos, livres e 

lançamentos laterais), principalmente durante a primeira fase do campeonato, levou a 

que a equipa sofresse 15 golos, ou seja, cerca de 60% dos golos sofridos ocorreram 

fruto destas situações. Em relação aos lançamentos laterais, foram trabalhados apenas 

quando a equipa ia jogar em campos reduzidos, nomeadamente, contra o S. Luís e o 
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Atlético. Os penaltis foram treinados em situações mais lúdicas, sendo que dos dois 

penaltis que a equipa teve a seu favor concretizou em ambas as ocasiões. 

 

3.3.3.6. Categorias dos exercícios para Exercícios Descontextualizados 

 Como referimos anteriormente, a categoria para Exercícios descontextualizados 

foi dividido em aquecimento, força e velocidade. Na figura 55, encontram-se os minutos 

dedicados a cada um destes exercícios.   

 Ao analisarmos o gráfico, constatamos que o aquecimento ocupou uma grande 

percentagem sobre esta categoria (57%). Estes exercícios eram realizados no início de 

cada treino. A força e a velocidade eram treinados, geralmente, à terça e quinta-feira.  

 

Figura 55 – Tempo de treino (em minutos) para Exercícios Descontextualizados 

3.4. Análise do Processo Competitivo 
 A análise do processo competitivo foi realizada com base na perceção da equipa 

técnica sobre o nível de desempenho dos jogadores, tendo por referência o modelo de 

jogo da equipa. Foram avaliados os ditos quatro momentos do jogo (Organização 

ofensiva, transição ofensiva, organização defensiva e transição defensiva) e os 

esquemas táticos, considerando apenas, nestes últimos, os aspetos ofensivos e 

defensivos. Jogo a jogo, foi avaliado cada um dos princípios de jogo em questão, dada 

a prestação da equipa. Esta avaliação foi feita com base na escala descrita na tabela 9, 

a qual foi explicada aos treinadores, tendo os mesmos sido instruídos e treinados na 

sua aplicação. 

Tabela 9 – Escala de avaliação do desempenho. 

5 – Excelente desempenho Correspondeu completamente às exigências do princípio, evidenciando 

excelente adaptabilidade ao contexto. 

4 – Bom desempenho 

 

Correspondeu aos indicadores do Princípio, com raras exceções, em aspetos 

pouco relevantes para o contexto. 

3 – Razoável desempenho Correspondeu, em termos globais, às exigências do princípio. 

2 – Desempenho fraco Há aspetos fundamentais deste princípio que não foram demonstrados. 

1 – Desempenho muito fraco Houve grandes lacunas em aspetos cruciais do princípio. 
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 Esta avaliação foi feita em conjunto pela equipa técnica, habitualmente no treino 

seguinte à competição, para evitar avaliações posteriores ao jogo realizadas com 

excessiva carga emocional. Na figura 56, encontra-se a folha de registo que era 

preenchida após a realização de cada jogo. 

 

Figura 56 – Folha de Registo do Desempenho em Jogo 

 

 Começaremos por fazer uma análise geral, focando quais os momentos de jogo 

e esquemas táticos em que a equipa esteve melhor durante a época desportiva. 

Posteriormente, faremos uma análise mais pormenorizada de cada um dos momentos 

de jogo e esquemas táticos. 
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3.4.1. Análise global aos Momentos de Jogo e Esquemas Táticos  

 A tabela 10, apresenta as médias dos momentos de jogo e esquemas táticos 

obtidas, referentes à avaliação efetuada dos 18 jogos da 1ª fase, dos 14 jogos realizados 

na 2ª fase e na totalidade dos 32 jogos do Campeonato Nacional da 2ª Divisão de 

Juniores A. 

Tabela 10 – Avaliação dos momentos de jogo e esquemas táticos nos 32 jogos 

Categorias 
Média 1ª 

Fase 

Média 2ª 

Fase 

Média 

Total 

Organização Ofensiva 3,3 3,8 3,5 

Transição Ofensiva 3,2 3,7 3,4 

Organização 

Defensiva 
3,4 3,8 3,6 

Transição Defensiva 3,1 3,8 3,4 

Esquemas Táticos 3 3,3 3,2 

  

O momento de jogo que apresentou melhor média durante a época foi a 

organização defensiva (média=3,6). Durante a 1ª fase a equipa apresentou a média de 

3,4 numa escala de 1 a 5, sofrendo 25 golos (1,4 golos por jogo) e apresentando a 4ª 

melhor defesa da 1ª fase. Na 2ª Fase, a equipa melhorou o seu desempenho defensivo 

(média=3,8), refletindo numa ligeira diminuição do coeficiente de golos sofridos por jogo 

(1,3).  

 O segundo melhor momento de jogo recaiu sobre a organização ofensiva, com 

uma média de desempenho de 3,5 por jogo. A equipa durante a 1ª fase apresentou uma 

média de 3,3 e um coeficiente inferior a um golo por jogo (0,83), tendo mesmo sido, 

como já referimos anteriormente, o pior ataque desta fase. No entanto, na 2ª fase o 

desempenho ofensivo subiu de 3,3 para 3,8, melhorando consequentemente o registo 

de golos marcados para 2 golos por jogo. 

A transição ofensiva foi considerado o terceiro melhor momento de jogo 

(média=3,4), juntamente com a transição defensiva (média=3,4). Como podemos 

observar, em ambos os momentos de jogo a equipa apresentou uma melhoria 

considerável da 1ª fase para a 2ª fase, fator que pode ser explicado pelo maior 

conhecimento dos atletas acerca dos processos de jogo implementados e pela maior 

confiança presente na equipa. 

 Os esquemas táticos apresentaram a pior média (3,2), dado que pode ser 

justificado pela quantidade de golos sofridos na 1ª fase fruto desta situação. Na 2ª fase, 

o registo defensivo de bolas paradas melhorou, no entanto, dos 18 golos sofridos, 7 

foram ainda desta forma. 
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3.4.1.1. Análise do desempenho na Organização Ofensiva 

 Na tabela 11, estão apresentados as médias referentes à 1ª e 2ª fase de cada 

um dos princípios avaliados para a organização ofensiva. Relembramos novamente que 

este momento de jogo foi dividido em 3 fases. 

 

Tabela 11 – Avaliação do desempenho dos princípios da Organização Ofensiva em competição 

Princípios 1ª Fase Desvio 
Padrão 

2ª Fase Desvio 
Padrão 

1ª Fase – Construção de ações ofensivas     

Equilíbrio Posicional 3,39 0,50 3,93 0,47 

Superioridade numérica na saída de bola 3,44 0,51 3,95 0,47 

Jogo de pés do Guarda-redes 3,11 0,32 3,86 0,53 

Passar para atrair 3,33 0,49 3,79 0,58 

Jogo direto 3,06 0,24 3,71 0,61 

Unidade Ofensiva 3,00 0,0 3,71 0,61 

2ª Fase – Criação de situações de finalização     

Campo Grande 3,50 0,51 3,93 0,47 

Lateria e médios interiores em linhas diferentes 3,72 0,46 4,07 0,27 

Apoio ao portador da bola 3,06 0,54 3,71 0,47 

 Variação do flanco de jogo 3,00 0,49 3,79 0,58 

Movimento de apoio de um avançado 3,28 0,46 3,71 0,61 

3ª Fase - Finalização     

Movimentos de rutura 3,06 0,50 3,64 0,74 

Ocupação das zonas de finalização 3,17 0,32 3,79 0,70 

 

 

 Como poderemos verificar na fase de construção de ações ofensivas, o princípio 

que apresentou maior média na 1ª fase e 2ª fase foi o de Superioridade numérica na 

saída de bola, com 3,44 e 3,95 de desempenho por jogo. Este princípio pressupõe a 

criação superioridade numérica na saída de bola pelo guarda-redes, através do recuo 

do médio defensivo, criando uma linha de 3 centrais permitindo que a equipa saía a 

jogar pelo corredor central quando os laterais estão a ser pressionados. Numa análise 

mais detalhada (ANEXO 4 – Folha de Registo de Jogo) podemos verificar que este 

princípio atingiu um bom desempenho mais frequentemente a partir da 13ª jornada da 

1ª fase, até ao final da 2ª fase. O princípio que teve menor média foi o da Unidade 

ofensiva, no qual se pretende que após passe longo em profundidade, a equipa reaja 

rapidamente e suba no terreno de jogo evitando a criação de grandes espaços entre 

linhas. A equipa teve algumas dificuldades em realizar este principio durante a 1ª fase 

do campeonato com grande eficiência. Ainda assim, existiu um melhoramento 

considerável na 2ª fase, apresentando uma avaliação de bom desempenho (média=4) 

em 64% dos jogos. 
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 Na fase de criação de situações de finalização, o principio que obteve a maior 

média foi Laterais e médios interiores em linhas diferentes. De acordo com o modelo de 

jogo preconizado pelo treinador, este principio requer a leitura de jogo por parte dos 

jogadores que jogam em posições mais laterais, sendo que quando o lateral estiver 

encostado à linha, o médio interior está mais dentro e vice-versa. Verificámos que este 

principio obteu a avaliação de bom desempenho em 84% dos jogos realizados (27 

jogos). Podemos ainda constatar que este principio sofreu, ao longo da época, uma 

considerável evolução face ao seu desempenho em jogo. Por outro lado, o principio que 

na 1ª fase apresentou pior média foi a Variação de flanco de jogo, com a avaliação de 

razoável desempenho . A equipa apresentou muitas dificuldades neste principio em 16 

dos 18 jogos realizados nesta fase, não conseguindo retirar a bola das zonas de 

pressão, forçando muitas vezes pelo lado que estava mais congestionado, perdendo, 

consequentemente, muitas vezes a posse de bola. Ainda assim, apesar da 1ª fase 

menos conseguida, a equipa na 2ª fase melhorou consideravelmente, passando de uma 

média de 3 para 3,79 na 2ª fase, tendo conseguido apresentar maiores períodos com 

posse de bola e maior lucidez na sua gestão. 

 Na fase de finalização, ambos os princípios, Movimento de rutura e Ocupação 

das zonas de finalização, apresentaram médias relativamente baixas na 1ª fase do 

campeonato (m=3,06 e m=3,17, respetivamente). O facto de a equipa não concretizar 

muitas oportunidades de golo, sobretudo devido ao posicionamento e às 

movimentações do setor mais avançado da equipa, refletiu-se no desempenho destes 

princípios. Na 2ª fase, com o melhor conhecimento e adequação a estes princípios, para 

além de a equipa ter melhorado a sua capacidade ofensiva, com o aumento de 

oportunidades de golo, aumentou também o coeficiente de golos marcados de 0,83 para 

2 golos por jogo. 

 Como podemos verificar, a equipa durante a 1ª fase, a equipa apresentou muitas 

dificuldades em finalizar com sucesso em frente à baliza adversária, demonstrando por 

diversas vezes alguma displicência e ansiedade. O registo ofensivo ficou aliás muito 

aquém daquilo que era desejado. Apesar disso, na 2ª fase, houve uma melhoria 

significativa em termos de finalização, o que permitiu à equipa marcar 28 golos. Esta 

melhoria para além de refletir em mais resultados positivos permitiu à equipa passar do 

pior ataque obtido na 1ª fase para o 3º melhor ataque da 2ª fase. 

 

3.4.1.2. Análise do desempenho na Transição Ofensiva 

 Na tabela 12 apresentamos os dados recolhidos referentes à avaliação da 

Transição ofensiva na competição. 
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Tabela 12 - Avaliação do desempenho dos princípios da Transição Ofensiva em competição 

Princípios 1ª Fase Desvio 
Padrão 

2ª Fase Desvio 
Padrão 

Rápida mudança de atitude 3,06 0,24 3,71 0,47 

Colocar a bola nos avançados ou médio ofensivo 3,17 0,38 3,79 0,58 

Sem oposição, conduzir a bola pelo corredor central 3,22 0,43 3,86 0,36 

Colocar a bola atrás dos defesas 3,33 0,49 3,43 0,65 

 

 O princípio da transição ofensiva que apresentou melhor desempenho na 1ª fase 

do campeonato foi o Colocar a bola atrás dos defesas, procurando explorar rapidamente 

o mau posicionamento da equipa adversária. Durante a 2ª fase, o desempenho deste 

princípio melhorou ligeiramente, no entanto, o princípio que apresentou melhor 

desempenho foi Sem oposição, conduzir a bola pelo corredor central, ou seja, verificou-

se que os atletas melhoraram a sua abordagem quando se encontravam no corredor 

central progredindo com bola sempre que estavam sem oposição. O princípio da 

transição ofensiva que teve menor desempenho foi Rápida mudança de atitude, com 

média de 3,06. Este dado pode ser justificado pelo facto da equipa, quando recuperava 

a posse de bola ter preferência por sair para o ataque de uma forma mais organizada e 

segura. No entanto, após a consolidação de alguns processos deste momento de jogo, 

a equipa na 2ª fase melhorou consideravelmente o desempenho deste principio para 

uma média de 3,71 por jogo. 

 

3.4.1.3. Análise do desempenho na Organização Defensiva 

 Este momento de jogo, como já tínhamos referido anteriormente, foi dividido em 

3 fases, sendo atribuídos princípios de jogo a cada uma das fases. Na tabela 13, 

encontram-se os dados de cada um desses princípios, referente ao desempenho dos 

atletas em competição. 

Tabela 13 - Avaliação dos princípios da Organização Defensiva em competição 

Princípios 1ª Fase Desvio 
Padrão 

2ª 
Fase 

Desvio 
Padrão 

1ª Fase – Impedir a construção de ações ofensivas     

Zona de pressão média/ baixa 3,22 0,43 3,71 0,47 

Zona de pressão alta 3,28 0,46 3,64 0,50 

Evitar construção de jogo pelo corredor central 3,17 0,38 3,79 0,58 

Evitar passes entre linhas 3,56 0,51 3,79 0,58 

2ª Fase – Anular a criação de situações de 

finalização 

    

Pressão forte nos corredores laterais 3,50 0,62 3,50 0,65 

Libertação do lado oposto da bola 3,72 0,46 4,36 0,50 

Campo pequeno 3,72 0,46 3,86 0,53 

Subida no terreno de jogo através da redução de 

espaços 

3,44 0,51 3,57 0,65 

3ª Fase – Impedir a finalização     

Saída do central a pressionar atacante 3,11 0,32 3,79 0,50 
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Ocupação das zonas de finalização 3,28 0,57 3,79 0,53 

Ganhar segundas bolas 3,28 0,57 3,93 0,65 

 

 Na fase de Impedir a construção de ações ofensivas, o princípio que apresentou 

melhor desempenho foi Evitar passes entre linhas (m=3,56). Isto demonstra que a 

equipa manteve uma organização coesa evitando que o adversário através de possíveis 

movimentos de arrastamento os guiasse para locais fora da sua zona de ação. Por outro 

lado, o princípio com pior desempenho na 1ª fase foi Evitar a construção de jogo pelo 

corredor central. A dificuldade na aplicação de uma forma correta deste princípio, 

permitiu aos adversários construir o seu jogo muitas vezes pelo corredor central criando 

debilidades na estrutura defensiva da nossa equipa. No entanto, este dado modificou 

na 2ª fase do campeonato, chegando mesmo a ser o princípio com melhor desempenho 

desta fase a par do princípio Evitar passes entre linhas (m=3,79). 

 Na fase de Anular a criação de situações de finalização, o princípio que 

apresentou melhor desempenho em ambas as fases do Campeonato da 2ª Divisão 

Nacional de Juniores A, foi a Libertação do lado oposto da bola. Isto significa que a 

equipa quando estava a defender preocupava-se em libertar o corredor do lado oposto 

da bola para garantir que a equipa ficava mais compacta e homogénea. A equipa 

durante a 2ª fase chegou mesmo a apresentar um desempenho excelente neste 

princípio, em 36% dos jogos realizados nesta fase. A equipa demostrou menor 

desempenho em subir no terreno quando o adversário jogava a bola para trás ou o 

portador da bola se encontrava virado de costas para a nossa baliza (m=3,44), no 

entanto, apesar de ser um valor mais baixo comparado com os restantes princípios 

deste momento, é um valor de desempenho aceitável. 

 Na fase de Impedir a finalização, o princípio que exibiu melhor desempenho foi 

o de Ganhar segundas bolas, ou seja, é a capacidade de a equipa funcionar em bloco 

e de forma coordenada aproveitando a subida no terreno de jogo para colocar alguns 

adversários em fora-de-jogo e procurar ganhar a bola para sair em contra-ataque. Por 

sua vez, o principio Saída do central a pressionar atacante, foi o que exibiu menor média 

na 1ª fase (m=3,11). 

 

 

3.4.1.4. Análise do desempenho na Transição Defensiva 

 Na tabela 14 apresentamos os dados recolhidos referentes à avaliação do 

desempenho da Transição defensiva na competição. 
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Tabela 14 - Avaliação do desempenho dos princípios da Transição Defensiva em competição 

Princípios 1ª Fase Desvio 
Padrão 

2ª Fase Desvio 
Padrão 

Rápida mudança de atitude 3,06 0,54 3,79 0,58 

Pressão sobre o portador da bola 3,11 0,47 3,79 0,70 

Eliminar linhas de passe entre linhas 3,06 0,42 3,93 0,73 

 Como podemos verificar, todos os princípios da transição defensiva 

apresentaram valores de desempenho relativamente baixos na 1ª fase. Este valor mais 

baixo pode ser explicado pela pouca importância dada pelo treinador ao treino deste 

momento de jogo em comparação aos outros momentos de jogo (ver figura 44). No 

entanto, houve uma melhoria significativa na 2ª fase, que pode ser também relacionada 

com o aumento de tempo de treino a partir do sexto Mesociclo (ver figura 45). 

 Como podemos verificar após a análise dos quatro momentos de jogo, existiu 

uma melhoria em todos os princípios de jogo da 1ª Fase para a 2ª Fase do Campeonato 

da 2ª Divisão Nacional de Juniores A. Assim, podemos constatar que a equipa teve uma 

evolução positiva ao longo da época, nomeadamente, ao nível do conhecimento e 

aplicação do modelo de jogo da equipa. 

 

3.4.1.5. Análise do desempenho nos Esquemas Táticos 

 Na tabela 15, encontram-se os dados relativos ao desempenho médio das 

situações de bola parada, a nível ofensivo e defensivo, durante ambas as fases do 

Campeonato da 2ª Divisão Nacional de Juniores A. 

Tabela 15 - Avaliação do desempenho dos Esquemas Táticos em competição 

Princípios 1ª Fase Desvio 
Padrão 

2ª Fase Desvio 
Padrão 

Esquemas Táticos     

Ofensivo 3,44 0,57 3,50 0,53 

Defensivo 2,91 0,70 3,14 0,76 

 

 Como podemos verificar, a equipa em termos ofensivos apresentou um 

desempenho razoável ao longo da época. No entanto, verificou-se que a equipa 

apresentou um nível de desempenho abaixo do razoável, em termos defensivos, 

durante a 1ª fase. Como vimos anteriormente (Figura 44), a falta de treino destas 

situações pode ter sido a principal justificação para este fraco desempenho. Relembro 

que a equipa contabilizou 22 golos ao longo da época fruto de bolas paradas, sendo 

que 15 deles foram sofridos na 1ª fase. Outro dado que pode explicar este registo 

defensivo, é o facto de a equipa quando estava a defender esquemas táticos baixar 

drasticamente os seus níveis de concentração. 
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4. O Estilo de Liderança do Treinador de Juniores 

4.1. Introdução 

A relação pedagógica entre o treinador e o atleta é um fator cada vez mais 

decisivo na prestação e sucesso desportivo do atleta. A qualidade da atividade 

desportiva dos jovens praticantes é fortemente influenciada pelo seu treinador, 

principalmente pela forma que este interage com eles (Pereira et al.,1997). Assim, a 

liderança do treinador começou a ser fruto de análise dos processos de modificação 

comportamental em treino e em competição (Pedro Sarmento, 2004). Vários estudos 

tem sido realizados, nas mais diversas áreas das ciências sociais, para procurar 

entender quais os estilos de liderança usados pelos líderes que obtém sucesso, por 

períodos prolongados.  

Quantas vezes nos esquecemos que, para lá do conhecimento do líder, mais 

importante é a forma como este transmite as suas ideias? Essa transmissão de ideias 

está muito relacionada com a forma como o treinador interage como os jogadores 

(Araújo, 2002). Foi nesta linha de pensamento que Chelladurai e Saleh (1978), 

construíram um modelo multidimensional (Escala de Liderança no Desporto), com o 

intuito de perceber o comportamento de liderança do treinador desportivo, comparando 

a autoperceção do comportamento do treinador e as preferências dos atletas, a 

autoperceção do comportamento do treinador e as perceções que eles têm dos atletas 

e a perceção dos atletas do comportamento do treinador e as preferências daqueles em 

relação a este. 

Este estudo aplicado foi realizado com o objetivo de procurar entender: (i) qual 

o estilo de liderança adotado pelo treinador na equipa de juniores da Sociedade União 

1º Dezembro, e; (ii) de que forma é que os atletas gostariam de ser liderados. Após a 

realização do estudo, foi criado um conjunto de recomendações que posteriormente foi 

facultado ao treinador, do qual se espera que o treinador venha a melhorar e consolidar 

determinados comportamentos-chave do processo de liderança. 

 

4.2. Métodos 

4.2.1. Participantes 

Participaram neste estudo 28 indivíduos, do sexo masculino, pertencentes ao 

escalão de juniores da Sociedade União 1º Dezembro. As idades dos 27 atletas 

encontravam-se compreendidas entre os 17 e 19 anos (média=17,70, dp=0,61). O 

treinador, tinha 47 anos de idade. O treinador está há vários anos inserido nesta 

modalidade, primeiro como jogador durante 22 anos dos quais 16 foi jogador 

profissional, tendo atuado a defesa-central no Estoril Praia Sad e Penafiel. Iniciou sua 
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carreira de treinador em 2002 como treinador das camadas jovens do Estoril Praia. 

Atualmente é detentor do III Grau de treinador de Desporto, de acordo com a legislação 

do Instituto Português do Desporto e Juventude.  

 

4.2.2. Instrumento 

Para a realização deste estudo, foi utilizado um questionário construído por 

Chelladurai e Saleh (1978), adaptado por Serpa, Lacoste, Pataco e Santos (1988), 

designado por Escala de Liderança no Desporto (ELD). Como já foi referido 

anteriormente, este instrumento pretende avaliar o comportamento de liderança do 

treinador desportivo, surgindo na sequência de outros testes e questionários destinados 

à avaliação dos processos de liderança, mas que não tinham pertinência no contexto 

desportivo.  

Chelladurai e Saleh (1978) desenvolveu a ELD para três vertentes. Uma destas 

vertentes revela-nos a perceção do treinador do seu próprio comportamento (versão 

autoperceção). A segunda versão refere-se à perceção que os atletas têm do 

comportamento do treinador (versão perceção) e, por último, a terceira versão refere-se 

à preferência dos atletas pelo comportamento do treinador (versão preferências). 

Cada versão do questionário é constituída por 40 itens descrevendo cada um 

deles um comportamento tipo do líder desportivo, os quais são agrupados nas 5 

dimensões seguintes: 

Tabela 16 - Escala de Liderança no Desporto (Chelladurai e Saleh,1978, adaptado por Serpa, Lacoste, Antunes, 

Pataco e Santos, 1988) 

Dimensões do 
comportamento 

Definição Itens 

Treino-
Instrução 

Comportamento do treinador voltado para a melhoria da performance 
dos atletas através da focalização das preocupações nos treinos duros 
e exigentes, instruindo os atletas nas práticas, técnicas e táticas da 
modalidade, classificando a relação entre os membros do grupo, 
estruturando e coordenando as suas atividades; 

1, 5, 8, 
11,14,17, 
20, 23, 26, 
29, 32, 35, 

38 
(13 itens) 

Suporte Social 
Comportamento do treinador que se caracteriza pelo interesse acerca 
dos atletas e do seu bem-estar, que procura um bom ambiente de grupo 
e favorece as relações interpessoais entre os atletas; 

3, 7, 13, 
19, 22, 25, 

31, 36 
(8 itens) 

Reforço 
Comportamento do treinador que reforça positivamente o atleta, 
reconhecendo e recompensando os seus bons desempenhos; 

4, 10, 16, 
28, 37 

(5 itens) 

Democrático 
Comportamento do treinador que favorece uma maior participação dos 
atletas nas decisões relativas aos objetivos do grupo, aos métodos de 
trabalho, estratégias e táticas da atividade; 

2, 9, 15, 
18, 21, 24, 
30, 33, 39  
(9 itens) 

Autocrático 
Comportamento do treinador que preconiza a independência nas 
tomadas de decisão e vinca a sua autoridade pessoal. 

6, 12, 27 a, 
34, 40 

(4 itens) 

a. Item eliminado por falta de sensibilidade (Sku e Ku) 
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Todos os itens são avaliados numa escala de 5 pontos, em que 4 corresponde 

a SEMPRE, 3 a FREQUENTEMENTE, 2 a OCASIONALMENTE, 1 a RARAMENTE e 0 

a NUNCA. A soma dos resultados obtidos nos itens, em cada dimensão, divide-se pelo 

respetivo número de itens, obtendo-se assim, o resultado da dimensão, relativamente 

àquele sujeito. 

 

4.2.3. Procedimentos 

 Os dados foram recolhidos em sessões coletivas (atletas) e individual (treinador), 

antes do treino, numa sala do clube adequada à situação. Não foi dado limite de tempo 

para o preenchimento do questionário, no entanto, o tempo de resposta variou entre os 

4 e os 15 minutos. 

No final, foi disponibilizado tempo para responder a qualquer dúvida sobre a 

escala ou a investigação em curso. Depois dos dados obtidos pelas respostas aos 

inquéritos dos atletas e do treinador, foi realizado um levantamento estatístico relativo a 

cada um dos 40 itens de cada versão estudada e os resultados das respetivas 

dimensões. 

 

4.2.4. Procedimentos Estatísticos 

Através do recurso ao software IBM SPSS Statistics 22, calculou-se, 

inicialmente, a média, moda, desvio padrão, valores mínimos e máximos das versões 

que foram aplicadas aos atletas para cada um dos itens (versão perceção e de 

preferências). O mesmo procedimento foi utilizado nas 5 dimensões, que foram 

agrupadas pelos itens que correspondiam a cada uma destas dimensões teóricas 

propostas pelos autores. Para cada uma das dimensões foi determinada a consistência 

interna, através do teste de alfa de Cronbach e, em seguida, calcularam-se as médias. 

Para a versão aplicada ao treinador - versão autoperceção - foi feita a média das 

respostas do treinador em cada dimensão. 

 

4.3. Resultados 

4.3.1. Estatística descritiva  

Na tabela 17, estão apresentados os valores de estatística descritiva para a 

perceção dos atletas sobre o comportamento do treinador, no qual se verificou que os 

itens com maior média foram: “Procura que os atletas obtenham o máximo rendimento” 

(média= 3,07;dp=0,62), “Certifica-se que o seu papel de treinador na equipa é entendido 

por todos os atletas” (média= 3,04;dp=0,90) e o item “Espera que cada atleta cumpra 

rigorosamente as suas tarefas” (média=3,59;dp=0,64). Por sua vez, os itens com menor 
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média foram “Presta favores pessoais aos atletas” (média= 1,26;dp=0,90), “Deixa os 

atletas executar à sua própria maneira mesmo que cometam erros” (média= 

1,15;dp=1,06), e o item “Convida os atletas para a sua casa” (média= 0,74;dp=1,20). 

Em relação à Moda, o item “Espera que cada atleta cumpra rigorosamente as 

suas tarefas”, foi o mais mencionado na categoria “Sempre” (Mo=4). No lado oposto, o 

item “Convida os atletas para a sua casa”, foi o mais mencionado na categoria “Nunca” 

(Mo=0). Para uma observação mais detalhada, pode ser consultada a tabela 17. 

 

Tabela 17 - Valores da estatística descritiva da perceção dos atletas em relação ao treinador 

O meu treinador,  
Média Moda 

Desvio 
Padrão 

1. Procura que os atletas obtenham o máximo rendimento 3,07 3 ,615 

2. Pergunta aos atletas as suas opiniões sobre as estratégias a utilizar em 
determinadas situações 

1,86 2 ,99 

3. Auxilia os atletas nos seus problemas pessoais 1,86 2 1,06 

4. Felicita o atleta pelo seu bom resultado na presença de outros 1,93 1 1,00 

5. Explica a cada atleta os aspetos técnicos e táticos do desporto praticado 2,74 3 1,13 

6. Planifica sem consultar os atletas 2,33 2 1,00 

7. Auxilia os membros do grupo a resolver os seus conflitos 2,33 3 1,04 

8. Presta atenção particular à correção dos erros dos atletas 2,30 3 1,03 

9. Obtém a aprovação do grupo sobre questões importantes antes de prosseguir 2,44 2 1,01 

10. Informa o atleta quando ele tem uma boa execução 2,22 1 1,25 

11. Certifica-se que o seu papel de treinador na equipa é entendido por todos os 
atletas 

3,04 3 ,90 

12. Não dá explicações sobre as suas ações 2,07 1 1,00 

13. Zela pelo bem-estar pessoal dos atletas 2,82 2 1,00 

14. Ensina individualmente as técnicas da modalidade 1,96 2 ,98 

15. Deixa os atletas participar na tomada de decisão 1,82 1 ,92 

16. Procura que o atleta seja recompensado por um bom resultado 2,19 2 1,00 

17. Prevê antecipadamente o que deve ser feito 2,44 2 1,05 

18. Encoraja os atletas a apresentar sugestões sobre o desenrolar dos treinos 1,56 1 ,89 

19. Presta favores pessoais aos atletas 1,26 1 ,90 

20. Explica a cada atleta o que este deve fazer e o que não deve fazer 2,59 3 1,05 

21. Deixa os atletas estabelecerem os seus próprios objetivos 2,33 2 1,00 

22. Exprime o afeto que sente pelos atletas 2,37 2 ,97 

23. Espera que cada atleta cumpra rigorosamente as suas tarefas 3,59 4 ,64 

24. Deixa os atletas executar à sua própria maneira mesmo que cometam erros 1,15 0a 1,06 

25. Encoraja os atletas a confiar nele 2,59 3 ,89 

26. Indica a cada atleta os seus pontos fortes e fracos 1,96 1a 1,09 

28. Mostra a sua satisfação quando um atleta obtém um bom resultado 2,59 3 ,97 

29. Dá a cada atleta informações específicas sobre o que deverá ser feito em cada 
situação 

2,48 3 ,75 

30. Pede a opinião dos atletas sobre aspetos importantes do treino 1,89 2 1,07 

31. Encoraja as relações amigáveis e informais com os atletas 2,67 3 ,68 

32. Procura coordenar os esforços dos atletas 2,70 2 ,72 

33. Permite que os atletas trabalhem no seu próprio ritmo 2,41 2 ,97 
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34. Mantém uma distância na relação com os atletas 1,56 1a ,97 

35. Explica como a contribuição de cada atleta se integra nos objetivos gerais da 
equipa 

2,44 2 1,05 

36. Convida os atletas para a sua casa ,74 0 1,20 

37. Reconhece o mérito quando ele existe 2,07 2 1,17 

38. Explica detalhadamente o que se espera dos atletas 2,48 2 ,85 

39. Deixa os atletas decidir quais as tarefas a realizar durante um encontro 1,89 1 1,15 

40. Fala de forma a desencorajar perguntas 2,04 2 1,22 

a. Existem várias modas. O menor valor é mostrado.    

 

Em relação às preferências dos atletas relativamente ao comportamento do 

treinador, podemos verificar na tabela 18 que os itens com maior média foram: “Procure 

que os atletas obtenham o máximo rendimento” (média= 3,96;dp=0,19), “Explique a 

cada atleta o que este deve fazer e o que não deve fazer” (média= 3,59;dp=0,57), e o 

item “Encoraje os atletas a confiar nele” (média= 3,67;dp=0,48). Por sua vez, os itens 

com menor média foram “Convide os atletas para sua casa” (média= 0,33;dp=0,88) e 

“Fale de forma a desencorajar perguntas” (média= 1,15;dp=1,43). 

Em relação à Moda, existiram diversos itens mencionados na categoria “Sempre” 

(Mo=4), os quais são: “Procure que os atletas obtenham o máximo rendimento”, “Felicite 

o atleta pelo seu bom resultado na presença de outros”, “Preste atenção particular à 

correção dos erros dos atletas”, “Certifique-se que o seu papel de treinador na equipa é 

entendido por todos os atletas”, “Zele pelo bem-estar pessoal dos atletas”, “Explique a 

cada atleta o que deve fazer e o que não deve fazer”, “Espere que cada atleta cumpra 

rigorosamente as suas tarefas”, “Encoraje os atletas a confiar nele” e “Reconheça o 

mérito quando ele existe”. No lado oposto, os itens que foram mais mencionados na 

categoria “Nunca” (Mo=4) foram: “Convide os atletas para a sua casa” e “Fale de forma 

a desencorajar perguntas”. Para uma consulta com maior detalhe, pode ser observada 

a tabela 18. 

 

Tabela 18 - Valores da estatística descritiva das preferências dos atletas em relação ao treinador 

Prefiro um treinador que, Média Moda 
Desvio 
Padrão 

1. Procure que os atletas obtenham o máximo rendimento 3,96 4 ,19 

2. Pergunte aos atletas as suas opiniões sobre as estratégias a utilizar em determinadas 
situações 

3,04 3 ,81 

3. Auxilie os atletas nos seus problemas pessoais 2,93 3 ,96 

4. Felicite o atleta pelo seu bom resultado na presença de outros 3,33 4 ,83 

5. Explique a cada atleta os aspetos técnicos e táticos do desporto praticado 3,44 3a ,58 

6. Planifique sem consultar os atletas 2,00 3 1,21 

7. Auxilie os membros do grupo a resolver os seus conflitos 2,82 3 1,14 

8. Preste atenção particular à correção dos erros dos atletas 3,37 4 ,84 

9. Obtenha a aprovação do grupo sobre questões importantes antes de prosseguir 3,07 3 ,73 
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10. Informe o atleta quando ele tem uma boa execução 3,26 3 ,53 

11. Certifique-se que o seu papel de treinador na equipa é entendido por todos os atletas 3,56 4 ,85 

12. Não dê explicações sobre as suas ações 1,63 2 ,93 

13. Zele pelo bem-estar pessoal dos atletas 3,30 4 ,72 

14. Ensine individualmente as técnicas da modalidade 2,78 3 ,89 

15. Deixe os atletas participar na tomada de decisão 2,44 2 ,58 

16. Procure que o atleta seja recompensado por um bom resultado 3,26 3 ,53 

17. Preveja antecipadamente o que deve ser feito 3,26 3 ,59 

18. Encoraje os atletas a apresentar sugestões sobre o desenrolar dos treinos 2,67 2a ,78 

19. Preste favores pessoais aos atletas 1,52 2 1,12 

20. Explique a cada atleta o que este deve fazer e o que não deve fazer 3,59 4 ,57 

21. Deixe os atletas estabelecerem os seus próprios objetivos 2,19 2 1,11 

22. Exprima o afeto que sente pelos atletas 2,78 3 ,93 

23. Espere que cada atleta cumpra rigorosamente as suas tarefas 3,44 4 ,64 

24. Deixe os atletas executar à sua própria maneira mesmo que cometam erros 1,33 1 1,14 

25. Encoraje os atletas a confiar nele 3,67 4 ,48 

26. Indique a cada atleta os seus pontos fortes e fracos 3,15 3 ,72 

28. Mostre a sua satisfação quando um atleta obtém um bom resultado 3,41 3 ,57 

29. Dê a cada atleta informações específicas sobre o que deverá ser feito em cada 
situação 

3,44 3a ,58 

30. Peça a opinião dos atletas sobre aspetos importantes do treino  2,44 2 ,80 

31. Encoraje as relações amigáveis e informais com os atletas 3,07 3 ,73 

32. Procure coordenar os esforços dos atletas 3,11 3 ,85 

33. Permita que os atletas trabalhem no seu próprio ritmo 1,63 2 ,84 

34. Mantenha uma distância na relação com os atletas 1,44 1a 1,25 

35. Explique como a contribuição de cada atleta se integra nos objetivos gerais da equipa 3,33 3 ,62 

36. Convide os atletas para a sua casa ,33 0 ,88 

37. Reconheça o mérito quando ele existe 3,59 4 ,50 

38. Explique detalhadamente o que se espera dos atletas  3,30 3 ,47 

39. Deixe os atletas decidir quais as tarefas a realizar durante um encontro 1,82 2 1,08 

40. Fale de forma a desencorajar perguntas 1,15 0 1,43 

a. Existem várias modas. O menor valor é mostrado.    

 

4.3.2. Fiabilidade das escalas de perceção e preferências dos atletas 

Com base na proposta de Chelladurai e Saleh (1978), adaptado por Serpa, 

Lacoste, Pataco e Santos (1988), foi feita a análise da consistência interna de cada uma 

das dimensões. Na tabela 19, encontram-se os resultados relativos à perceção dos 

atletas sobre o comportamento do treinador, no qual se verificou que as dimensões do 

comportamento de Treino-instrução (α=0,79), Reforço (α=0,89) e Autocrático (α=0,693) 

apresentam uma fiabilidade adequada, uma vez, que o alfa de Cronbach destas 

dimensões é superiores a 0,7. Isto significa que os itens desta dimensão estão 

suficientemente correlacionados entre si. Na dimensão de comportamento Democrático 

(α=0,55) verificou-se que o alfa de Cronbach era inferior a 0,7 (Marôco, 2014). Ainda 
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assim, de acordo com Marôco e Garcia-Marques (2006), quando a amostra se situa 

entre 25-50 indivíduos, o α de Cronbach é considerado aceitável em valores acima de 

0,5. Neste sentido, tendo em conta que a amostra do presente estudo é composta por 

27 indivíduos, o valor α=0,55 (Democrático) é considerado aceitável e pode ser feita 

estatística descritiva para esta dimensão. No caso da dimensão de comportamento de 

Suporte Social (α=0,41), uma vez que o valor apresentado se encontrado abaixo dos 

0,5, convém testar esta dimensão em futuros estudos para melhor compreender se os 

itens são suficientemente representativos desta dimensão. 

De salientar que as dimensões do comportamento que apresentaram maior 

média foram o Treino-instrução (média=2,60; dp=0,49) e o Reforço (média=2,2; 

dp=0,89). Por sua vez, a dimensão do comportamento que apresentou menor média foi 

o comportamento autocrático (média=1,89;dp=0,43). 

 

Tabela 19 - Valores da consistência interna e da estatística descritiva das dimensões do comportamento, da 

escala de perceção dos atletas, relativamente ao comportamento do treinador 

Dimensões do 
comportamento 

Cronbach's 
Alpha 

Média 
Desvio 
Padrão 

Treino-Instrução ,79 2,60 ,49 

Suporte Social ,41 2,08 ,43 

Reforço ,89 2,20 ,89 

Democrático ,55 1,93 ,47 

Autocrático ,69 1,89 ,43 

 

 

Em relação às preferências dos atletas relativamente ao comportamento do 

treinador, verificou-se através da tabela 20, que os valores do α de Cronbach são 

superiores a 0,7 na dimensão do comportamento Treino-instrução (α= 0,79). As 

restantes dimensões, Suporte Social (α=0,63), Reforço (α=0,56), Democrático (α=0,52) 

e Autocrático (α=0,50) encontram-se abaixo do valor recomendado de fiabilidade do α 

de Cronbach, no entanto, todos eles se encontram com valores acima de 0,5, proposto 

por Marôco e Garcia-Marques (2006) como sendo aceitáveis para a amostra do estudo 

em questão. 

Para as preferências dos jogadores, as dimensões do comportamento que 

apresentaram maior média foram o Treino-instrução (média=3,36; dp=0,36) e o Reforço 

(média=3,37; dp=0,36). Por sua vez, a dimensão do comportamento que apresentou 

menor média foi o comportamento autocrático (média=1,46; dp=0,69). 
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Tabela 20 - Valores da consistência interna e da estatística descritiva das dimensões do comportamento, da 

escala de preferências dos atletas, relativamente ao comportamento do treinador 

Dimensões do 
comportamento 

Cronbach's 
Alpha 

Média 
Desvio 
Padrão 

Treino-Instrução ,79 3,36 ,36 

Suporte Social ,63 2,55 ,47 

Reforço ,56 3,37 ,36 

Democrático ,52 2,29 ,41 

Autocrático ,52 1,46 ,69 

 

 

4.3.3. Análise comparativa entre a perceção dos atletas e as suas 

preferências em relação ao comportamento do treinador  

Na figura 57, podemos observar a perceção dos atletas ao comportamento do 

treinador e as preferências dos atletas em relação a este. Dada a reduzida dimensão da 

amostra, optou-se por fazer apenas estatística descritiva. Complementarmente, não foi 

feito nenhum teste não paramétrico para assegurar uma melhor interpretação dos 

valores médios. 

Verificámos algum desfasamento dos valores médios das respostas nos 

comportamentos de Treino-instrução e Reforço, ou seja, os atletas desejavam que o 

treinador tivesse maior atenção aos comportamentos de Treino-instrução e Reforço. 

Para além destas duas dimensões, os atletas gostariam que o atual treinador 

procurasse ter mais comportamentos de Suporte Social e Democrático. Para além disso, 

os atletas consideram que o treinador apresenta comportamentos autocráticos 

superiores aqueles que desejariam. 
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Figura 57 - Análise comparativa da perceção e preferências dos atletas em relação ao comportamento do 

treinador nas diferentes dimensões 

4.3.4. Análise comparativa entre a perceção dos atletas em relação ao 

comportamento do treinador, com a autoperceção do treinador 

Na figura 58, onde é possível observar a comparação da perceção dos atletas 

ao comportamento do treinador, com a autoperceção do treinador, verifica-se que existe 

uma diferença dos valores médios das respostas entre os comportamentos de Treino-

instrução, Suporte social e Reforço, ou seja, o treinador considera que tem mais atenção 

a estes comportamentos do que aquilo que os jogadores percecionam. Relativamente 

ao comportamento democrático, existe uma maior aproximação daquilo do que o 

treinador e os jogadores percecionam. No entanto, no que refere ao comportamento 

autocrático, o treinador tem uma perceção diferente dos atletas, considerando que tem 

menos comportamentos autocráticos do que aqueles que são percecionados pelos 

atletas.  
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Figura 58 - Análise comparativa da perceção dos atletas e da autoperceção do treinador em relação ao 

comportamento do treinador nas diferentes dimensões 

 

4.3.5. Análise comparativa das preferências dos atletas com a 

autoperceção do treinador 

Na figura 59, onde são apresentados os valores das dimensões do 

comportamento do treinador relativo às preferências dos atletas acerca do 

comportamento do treinador e a sua autoperceção, constata-se que aquilo que os 

jogadores desejariam ter no seu treinador, relativamente aos comportamentos de 

Treino-instrução, Suporte Social, Reforço, Democrático e Autocrático, é muito 

semelhante à autoperceção do seu treinador.  

 

Figura 59 - Análise comparativa das preferências dos atletas e da autoperceção do treinador em relação ao 

comportamento do treinador nas diferentes dimensões 
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4.3.5. Nota final sobre a análise comparativa 

De realçar que estes questionários deverão ser futuramente testados com 

amostras de maior dimensão e com testes de comparação de médias (e.g. t-student) 

para melhor compreender as diferenças entre a perceção e as preferências dos atletas 

em relação ao comportamento do treinador. Contudo, dada a reduzida amostra, fruto da 

natureza aplicada deste estudo, optámos por apresentar os dados apenas com 

estatística descritiva. 

 

 

4.4. Discussão 
O objetivo deste estudo foi entender qual o estilo de liderança adotado pelo 

treinador na equipa de juniores pela Sociedade União 1º Dezembro e que de forma é 

que os atletas gostariam de ser liderados. 

Ao analisar-se as preferências dos atletas em relação ao comportamento do 

treinador, verificou-se que a dimensão que apresenta maior média é a de 

comportamento de Treino-instrução. Pacheco (2005) sustenta estes dados, ao afirmar 

que a instrução constitui uma das principais funções do treinador e que a sua eficácia 

na condução do processo de treino é essencialmente resultante do seu comportamento 

de instrução. A instrução é mencionada por Silverman (cit. por Pacheco, 2005) como 

sendo a “chave” da estruturação e modificação das situações de aprendizagem, no 

sentido de proporcionar uma melhor captação dos conteúdos propostos. Estes dados 

vão também ao encontro de estudos anteriores de Chelladurai e Saleh (1978) e Serpa 

(1990), no qual se constatou que o treino-instrução surge como o estilo de interação de 

maior preferência dos atletas. 

A segunda dimensão mais desejada pelos atletas é a de comportamento de 

Reforço. Chelladurai e Saleh (1978) referem que a recompensa é um fator crucial no 

nível motivacional dos atletas. Estes resultados assemelham-se a estudos anteriores 

preconizados por Chelladurai et al. (1988) e Serpa (1990), no qual os atletas 

estabelecem o comportamento de reforço como a segunda dimensão mais desejada no 

comportamento do treinador. 

Em relação aos estilos de decisão do treinador, a dimensão autocrática foi a de 

menor preferência dos atletas. Vários estudos (Chelladurai, 1984; Serpa, 1990; Lopes, 

2002) referem que o comportamento autocrático é o menos desejado pelos atletas, pois 

preferem um treinador que seja mais democrático, com um estilo mais cooperativo, 

orientado para o sujeito e com o foco no atleta. 

A comparação entre a perceção dos atletas e a autoperceção do treinador 

sugere diferenças dos valores médios em praticamente todas as dimensões, o que pode 
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ser um pouco preocupante para o treinador em questão, uma vez que, o desempenho 

motor e a satisfação dos atletas poderá ser melhor quanto maior for a congruência entre 

estes dois aspetos (Sonoo et al., 2008). Ainda assim, dada a reduzida dimensão da 

amostra do presente estudo, poderá ser interessante replicar-se este procedimento na 

próxima época desportiva para melhor se inferir sobre esta relação. 

De referir também que as escalas de perceção e preferências dos atletas, em 

relação ao comportamento do treinador, apresentaram no geral uma consistência 

interna aceitável e os itens apresentados revelaram-se sensíveis.  

 

4.5. Conclusões 
De acordo com os resultados do presente estudo podemos concluir que, os 

atletas preferem um treinador que no seu ato de liderar tenha comportamentos voltados 

para a melhoria da performance (Treino-instrução), instruindo os atletas relativamente 

às ações técnicas e táticas a desempenhar, bem como, comportamentos que visem 

reconhecer e recompensar os seus bons desempenhos (Reforço).  

O estilo de decisão com maior preferência dos atletas é o democrático, onde o 

treinador permite uma maior participação dos atletas nas decisões relativas aos 

objetivos do grupo, aos métodos de trabalho, estratégias e táticas da atividade. 

Estes dados sugerem-nos que o treinador apresenta uma responsabilidade 

inegável em termos educativos, possuindo uma grande influência sobre os jovens com 

quem trabalha, nomeadamente, através da forma que se comporta e assume o seu 

papel perante estes e pela forma como expõe aquilo que pretende ensinar.  

 

4.6. Recomendações 
 Embora a dimensão da amostra seja reduzida e não nos possamos fundamentar 

apenas nestes dados, podemos a partir deste estudo sugerir alguns conselhos que 

podem vir a tornar-se proveitosos para o desenvolvimento da forma de liderar do 

treinador, dos quais se destacam: 

 O treinador deve procurar extrair dos atletas o máximo rendimento, procurando 

prestar especial atenção à correção dos erros destes. 

 Os feedbacks dados aos jogadores devem ser claros e diretos, referindo não só 

as suas correções, como também aspetos que tenha sidos positivos na sua 

execução. 

 O treinador deve reconhecer e elogiar o mérito dos seus atletas, tanto a nível 

individual, como na presença dos seus pares; 
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 O treinador deve procurar transmitir confiança aos seus jogadores, sempre que 

isso for apropriado; 

 O treinador deve explicar claramente o que pretende de cada jogador a nível 

técnico, tático, físico e psicológico; 

 O treinador deve explicar como a contribuição que cada atleta se integra nos 

objetivos gerais da equipa; 

 O treinador deve encorajar o sentido crítico dos atletas para que estes possam 

apresentar sugestões e perguntas sobre o desenrolar dos treinos; 

 Os jogadores valorizam os treinadores que se preocupam com o seu bem-estar. 
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5. Relação com a comunidade – 1º Torneio Pais 

Galinhas 

 

5.1. Enquadramento do tema 

A prática desportiva é desenvolvida num sistema social, que constitui um 

processo de socialização, no qual os indivíduos aprendem competências, atitudes, 

valores, normas e conhecimentos associados ao cumprimento dos papéis sociais atuais 

e antecipados (Dorsh, Smith & McDonough, 2009). O desporto quando é abordado a 

partir de uma perspetiva educacional contribui significativamente para a promoção da 

moralidade, uma vez que está ligada a todas as esferas da vida, desempenhando um 

papel importante no comportamento humano (Sage, 2006). 

O papel parental, neste aspeto é fundamental, pois são eles que providenciam 

às crianças as primeiras oportunidades de socialização através da prática desportiva, 

ajudando a criança a manter a motivação. Vários são os motivos que fazem acreditar 

que os pais são importantes no desenvolvimento desportivo dos filhos. Em primeiro 

lugar, porque os filhos, especialmente nas fases iniciais da sua vida, passam muito 

tempo com a família. Em segundo, porque, de uma forma inerente, os pais participam 

nas atividades desportivas dos filhos, desempenhando diversos papéis como por 

exemplo, na ajuda financeira, como espetador e ainda como responsáveis por levar os 

filhos aos treinos e competições. Por último, como o desporto se desenvolve em 

contexto público, os pais têm a oportunidade de dar feedbacks no timing em que as 

atividades se desenrolam (Scalan, 1996), o que podem ser benéfico ou mesmo 

prejudicial, quando os mesmos causam pressão negativa sobre os atletas. 

No entanto, como já foi referido, os pais têm uma influência muito grande no 

comportamento dos filhos, por isso, torna-se indispensável que estes tenham atitudes 

que visem criar um ambiente positivo para uma redução de incidentes de violência, uma 

vez que as crianças, em que o seu ego é criado com pressão dos pares e dos pais 

tendem a apresentar níveis de desportivismo baixos e a não-aceitação de regras (Miguel 

et al., 2013), prejudicando muitas vezes o seu desempenho e, por vezes, o dos seus 

colegas. Além disso, o clima de pressão proporcionado pelos pais é um preditor 

significativo de ações e intenções antissociais refletidas pelos seus filhos durante a 

prática desportiva (Miguel et al., 2013). 

A pressão exercida pelos pais sobre os filhos a nível desportivo pode resultar em 

atletas com níveis elevados de ansiedade, descontentamento durante a prática 

desportiva (Smith, 1986), aumento do stress relacionado com a avaliação dos resultados 
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e da performance e, ainda, uma incerta ou negativa perceção das capacidades 

(McElroy, 1982; Ogilvie, 1979; Scanlan & Passer, 1979 cit. por Fredricks & Eccles, 

2004). Por outro lado, a sensação de desapontar os pais, atendendo aos resultados 

desportivos é algo frequente em atletas jovens. Em níveis de pressão parental 

moderados ou reduzidos, as crianças atingem maiores níveis de prazer, durante a 

prática do mesmo (Fredricks & Eccles, 2004). 

Desta forma, torna-se imprescindível a educação dos pais para que haja um 

acompanhamento mais eficaz, permitindo às crianças a possibilidade de usufruírem da 

prática desportiva, no acompanhamento e ajuda construtiva na melhoria de 

capacidades, paralelamente ao treino ou como organizadores ou administradores dos 

programas de treino dos filhos, diminuindo assim as possibilidades de abandono 

desportivo. Em fases mais avançadas do desenvolvimento dos filhos, os pais são 

determinantes na procura e aconselhamento no que diz respeito a equipas mais 

indicadas ao desenvolvimento dos jovens. 

Com o intuito de promover nos pais um sentido de solidariedade e de respeito 

por todos os intervenientes do jogo de futebol (filhos, adversários, árbitros, treinadores, 

entre outros), foi organizado o 1º Torneio Pais Galinha. O principal objetivo do torneio 

baseava-se em promover o convívio entre pais (os participantes) e atletas do clube 

(árbitros/espectadores), proporcionando aos pais dos atletas, através de um ambiente 

competitivo, uma forma de sensibilizá-los para as dificuldades sentidas pelos atletas 

durante a competição. Para tal, os atletas foram responsáveis por diversas funções, 

desde arbitrar os jogos até simplesmente apoiar e incentivar os pais. 

 

5.2. Caraterísticas do Torneio 

O torneio realizou-se no dia 8 de Dezembro de 2014, no Campo nº 2 do Centro 

de Treino e Formação Desportiva do Estoril-Praia, com início às 9h00 e encerramento 

às 13h00, seguido de almoço convívio, a cargo do bar do clube. Este almoço foi 

direcionado para todos os participantes e acompanhantes que estiveram presentes no 

Torneio.  

Cada atleta (Pai) teve de adquirir um kit de participação que correspondia à sua 

inscrição no torneio, constituído por uma t-shirt personalizada (cada equipa tinha uma 

cor diferente), águas, um diploma de participação e um panfleto sobre a ética desportiva, 

criado pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude. 
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O 1º Torneio Pais Galinhas contemplava jogos de 7 contra 7, com substituições 

volantes e sem número máximo de participantes por equipa. Os jogos foram realizados 

no Campo nº 2, que foi dividido para a ocasião em 2 campos de futebol 7, por forma a 

conseguir realizar dois jogos em simultâneo. Cada jogo teve duração de 20 minutos, 

sendo realizado 2 partes de 10 minutos. 

O torneio contou com a presença de 85 participantes, num total de 8 equipas, 

sendo 7 delas constituídas por pais de atletas do clube e uma constituída por elementos 

da direção do clube que se juntaram para participar no evento. Após efetuadas todas as 

inscrições foi realizado um sorteio, que serviu para dividir as 8 equipas por 2 grupos, 

cada um constituído por 4 equipas. O quadro competitivo contemplou numa fase inicial, 

uma fase de grupos (onde as equipas de cada grupo se defrontaram), seguido dos jogos 

da liga de ouro e liga de prata, que serviram para encontrar os vencedores do torneio.  

 

5.3. Quadros competitivos 
 Passaremos agora a apresentar as tabelas relativas aos quadros competitivos 

do torneio, no qual se inserem os resultados das equipas nas diferentes fases da 

competição. 

 

Figura 60 - Panfleto entregue aos participantes sobre a ética desportiva 
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5.3.1. Fase de grupos 

Cada equipa durante a fase de grupos jogou três jogos, sendo esses jogos 

disputados todos entre si. As equipas classificadas nos 2 primeiros lugares foram 

disputar as meias-finais da Liga de Ouro e as equipas classificadas em 3º e 4º lugar 

disputaram as meias-finais da Liga de Prata.  

5.4.1.1. Grupo A 

Tabela 21 – Resultados dos jogos do grupo A 

GRUPO A 

1ª Jornada 
All-Stars 1 - 0 Special Ones 

The Amazing Daddies 2 - 2 Os Neves 

2ª Jornada 
All-Stars 0 - 2 The Amazing Daddies 

Special Ones 2 - 4 Os Neves 

3ª Jornada 
Os Neves 4 - 1 All-Stars 

Special Ones 0 - 1 The Amazing Daddies 

 

Tabela 22 – Classificação Final do Grupo A 

 Equipas Pontos V E D Diferença Golos 

1º Os Neves 7 2 1 0 +5 

2º The Amazing Daddies 7 2 1 0 +3 

3º All-Stars 3 1 0 2 -4 

4º Special Ones 0 0 0 3 -4 

 

5.4.1.2. Grupo B 

Tabela 23 - Resultados dos jogos do grupo B 

Grupo B 

1ª Jornada 
Suplentes do Zeca 0 - 2 Dream Team 99 

Com Dores 0 - 2 Canarinhos 

2ª Jornada 
Suplentes do Zeca 3 - 0 Com Dores 

Dream Team 99 0 - 3 Canarinhos 

3ª Jornada 
Canarinhos 0 - 0 Suplentes do Zeca 

Dream Team 99 1 - 1 Com Dores 

 

Tabela 24 - Classificação Final do Grupo A 

 Equipas Pontos V E D Diferença Golos 

1º Canarinhos 7 2 1 0 +5 

2º Suplentes do Zeca 4 1 1 1 +1 

3º Dream Team 99 4 1 1 1 -1 

4º Com Dores 1 0 1 2 -5 
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5.3.2. Meias-finais 

Tabela 25 – Meias-Finais da Liga de Prata 

 

 

 

Tabela 26 – Meias-Finais da Liga de Ouro 

 

 

 

 

 

 

5.3.3. Finais 

As equipas vencedores da meia-final da Liga de Ouro disputaram a respetiva 

final e os vencidos jogaram para a atribuição do 3º e 4º lugar. Os vencedores da meia-

final da Liga de Prata disputaram a final e os vencidos jogaram para a atribuição do 3º 

e 4º lugar. 

Tabela 27 – Final e jogo de atribuição do 3º e 4º lugar da Liga de Prata 

 

 

Tabela 28 - Final e jogo de atribuição do 3º e 4º lugar da Liga de Ouro 

 

 

5.4. Análise SWOT  

A matriz de análise SWOT é considerada um instrumento adequado para o 

planeamento deste tipo de eventos. A palavra SWOT, significa Strengths (Forças), 

Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças) 

(Daychoum, 2007). Na sequência da elaboração da Matriz Swot no pré-projeto (Anexo 

LIGA DE PRATA 

3ºGA vs 4ºGB All-Stars 2 - 1 Com Dores 

3ºGB vs 4ºGA Dream Team 99 0 - 1 Special Ones 

LIGA DE OURO 

1ºGA vs 2ºGB Os Neves 1 - 0 Suplentes do Zeca 

1ºGB vs 2ºGA Canarinhos (2)0 - 0(3) The Amazing Daddies 

LIGA DE PRATA 

Final All-Stars 2 - 1 Special Ones 

3º/4º Lugar Com Dores (1)1 - 1(2) Dream Team 99 

LIGA DE OURO 

Final Os Neves (2)2 - 2(0) The Amazing Daddies 

3º/4º Lugar Canarinhos 3 - 2 Suplentes do Zeca 
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12 – Projeto área 3, Análise SWOT) e após a realização do evento, procuramos 

perceber como conseguimos contornar as fraquezas e ameaças que tínhamos 

apresentado no início do projeto. 

 

5.4.1. Fraquezas 

Tínhamos definido como fraquezas internas a pouca experiência do grupo de 

estagiários na criação de eventos e o tempo que tínhamos disponível até à realização 

do torneio ser limitado. Porém, após a conclusão do torneio verificámos que, com o 

material de apoio que nos facultaram de eventos realizados anteriormente, foi suficiente 

para controlarmos toda a parte logística do mesmo. 

Outra das fraquezas apresentadas era a falta de apoio financeiro proveniente de 

patrocínios, no entanto foi colmatada pelo pagamento de 10 euros por cada participante 

(Pai) no ato da inscrição e pelo apoio financeiro do clube numa fase inicial de divulgação. 

 

5.4.2. Ameaças 

As ameaças definidas foram a pouca adesão de pais ao evento, que como 

podemos constatar revelou ser bastante positiva, e as condições climatéricas, que 

apesar do vento que se fez sentir em alguns períodos não influenciaram a prática nem 

o estado do terreno. Outra das ameaças referidas e que nos causaram maior apreensão, 

era a possível existência de conflitos entre pais e/ou entre pais e a organização dado 

que quando existe competição, há sempre uma forte tendência para perder algum 

controlo emocional, relacionado com a competitividade que este tipo de atividades induz 

nos intervenientes. No entanto, os pais comportaram-se de forma exemplar, respeitando 

inclusivamente os próprios jovens que estavam a arbitrar os jogos, excetuando em as 

duas situações que serão descritas mais à frente. 

Podemos constatar então que a matriz SWOT, que foi criada para análise do 

meio interno e externo a que iriamos estar sujeitos, revelou-se ser uma ótima ferramenta 

para definição de estratégias de intervenção, permitindo-nos através das nossas forças 

e oportunidades colmatar as possíveis fraquezas e ameaças. 

 

5.5. Opinião dos participantes 

Foi elaborado um questionário online (Figura 61) sobre o 1º Torneio Pais 

Galinhas, constituído por 7 perguntas de resposta fechada e uma pergunta de resposta 

aberta, no qual pretendíamos obter um feedback dos participantes acerca de questões 

organizacionais, bem como à postura e comportamentos adotados pelos encarregados 
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de educação dos atletas, no acompanhamento do percurso desportivo dos jovens 

atletas.  

O questionário foi enviado por e-mail pelos órgãos de comunicação oficiais do 

Grupo Desportivo Estoril Praia, o qual continha um link direcionado para o questionário 

online e, em anexo, o panfleto entregue no dia do torneio. Foram dadas 21 respostas, 

entre os dias 29 de Janeiro de 2015 e 21 de Fevereiro de 2015. Dado o número de pais 

participantes no torneio, o número de respostas ficou um pouco aquém do pretendido, 

mas, ainda assim, merecedoras de uma reflexão crítica por parte do grupo de estágio. 

 

Figura 61 - Formato do questionário Online enviado aos participantes 

5.7.1. Análise e discussão dos resultados 

Na tabela 29, estão apresentados os valores de estatística descritiva para as 

respostas dadas pelos participantes do torneio ao questionário preenchido, 

nomeadamente, a média, moda e desvio padrão, através do recurso ao software IBM 

SPSS Statistics 22. 
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Tabela 29 – Perguntas enviadas aos participantes do 1º Torneio dos Pais Galinhas 

Perguntas Média Moda  
Desvio 

Padrão 

1. Como classifica o seu grau de satisfação quanto à organização do 
torneio? 
(Numa escala de 1 a 5; Em que 1: Muito insatisfeito e 5: Muito Satisfeito) 

3,9 4 0,57 

2. Os pais têm um papel fundamental na criação de um ambiente positivo 
e na redução dos incidentes de violência, constituindo-se como um 
importante modelo e referência de bom comportamento para os jovens 
atletas, através do: Incentivo ao Fair Play; Respeito perante árbitros, 
treinadores e adversários; Controlo e contenção das suas emoções; 
Respeito pelo código de conduta do Clube; Apoio e ajuda aos jovens 
atletas na obtenção de prazer pela prática desportiva.  
Classifique a frequência com que adota os comportamentos 
mencionados. (Numa escala de 1 a 5; Em que 1: Raramente e 5: 
Frequentemente) 

4 4 0,50 

3. A maioria dos pais tem um papel relevante no contributo que dão para 
criar um ambiente agradável de prática desportiva. Contudo, existem 
outros que, mesmo sem intenção, ajudam antes a criar um ambiente de 
tensão, que favorece a violência no desporto. Com que tipo de pai mais 
se identifica? 

a a a 

4. O evento possibilitou uma troca de papéis. Os pais foram os atletas e 
os filhos os exigentes e atentos espetadores. Esta posição diferente do 
habitual fê-lo de alguma forma repensar a sua postura enquanto 
observador de futebol juvenil? (Numa escala de 1 a 5; Em que 1: Pouco 
e 5: Muito) 

3,1 3 1,18 

5. Como avalia a sua postura enquanto encarregado de educação/pai 
no acompanhamento da vida desportiva do seu educando? 
(Numa escala de 1 a 5; Em que 1: Insuficiente e 5: Excelente) 

4,3 4 0,56 

6. Qual o feedback do seu educando relativo à sua 
participação/prestação no torneio? 
(Numa escala de 1 a 5; Em que 1: Pouco positivo e 5: Bastante positivo) 

 

4,1 

 

5 

 

0,87 

7. Como classifica a pertinência do torneio, enquanto meio de 
sensibilização aos pais, quanto à importância do seu comportamento e 
apoio/incentivo à vida desportiva do jovem atleta? 
(Numa escala de 1 a 5; Em que 1: Pouco importante e 5: Muito 
importante) 

4,4 5 0,67 

a. Os resultados desta pergunta serão explicados mais à frente por não se tratar de estatística descritiva                                 

 

 Na primeira pergunta, os participantes inquiridos atribuíram o valor de 3,9 

(dp=0,57) ao seu “grau de satisfação quanto à organização do torneio”, numa escala 1 

a 5. De realçar que a maioria dos pais responderam que estavam satisfeitos com a 

organização do torneio (Mo=4). 

Na segunda pergunta, a maioria dos pais consideraram que eles tem um papel 

fundamental na criação de um ambiente positivo e na redução de incidentes de violência 

(média=4; dp=0,50; Mo=4). A integração dos pais no processo de aprendizagem dos 

filhos, bem como a orientação para comportamentos corretos potencia o crescimento 

dos seus progenitores, não só a nível desportivo mas também a nível social e 
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psicológico. Esta ideia é defendida por Bandura (1977); Maccoby & Jacklin (1974), que 

referem que a aprendizagem por observação deve ser considerada como o mecanismo 

em que as crianças interiorizam as atitudes e comportamentos dos modelos. Assim, 

crianças com pais que se interessam e intervêm na prática desportiva tornam-se 

também desportivamente mais ativos e respeitadores das regras. 

 Na quarta pergunta, os pais consideraram que o seu comportamento perante a 

troca de papéis com os filhos o fez repensar na sua postura de uma forma moderada 

(média=3,1; dp=1,18; Mo=3). No entanto, após uma análise mais detalhada, (ver Anexo 

15 – Respostas aos inquéritos) verificámos que um terço dos inquiridos revelou que esta 

troca de papéis o fez repensar consideravelmente nas suas atitudes enquanto 

observador de futebol juvenil. 

 Na quinta pergunta, a grande maioria dos pais considera que a sua postura 

enquanto encarregado de educação/pai no acompanhamento da vida desportiva do seu 

educando é muito boa (média=4,3; dp=0,56; Mo=4). 

  Na sexta pergunta, os pais revelaram que os seus educandos consideram que 

a sua prestação no torneio foi bastante positiva (média=4,1; dp=0,87; Mo=5). 

 Na pergunta “Como classifica a pertinência do torneio, enquanto meio de 

sensibilização aos pais, quanto à importância do seu comportamento e apoio/incentivo 

à vida desportiva do jovem atleta”, a maioria dos pais atribuíram o valor máximo da 

resposta, muito importante (média=4,4; dp=0,67; Mo=5). De salientar a importância que 

este tipo de eventos pode ter na comunidade, pois como refere Eccles (1993), os pais 

são determinantes no ensino de valores e nas oportunidades que oferecem aos filhos, 

que depois serão importantes nas decisões relativamente a atividades e objetivos 

estipulados por parte dos mesmos. 

  

 A pergunta três, tinha como base de resposta o panfleto sobre ética desportiva 

entregue aos pais. Nele continha os vários tipos de pais existentes e foi pedido que os 

pais referissem qual seria aquele com que mais se identificavam (Pais que gritam muito, 

Pais que apoiam em excesso, Pais treinadores, Pais que gostavam de ter sido atletas, 

Pais desinteressados, Pais 5 estrelas). 
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Figura 62 – Tipos de Pais 

 Podemos verificar através da figura 62, que 71% dos pais se autoavalia como 

“Pais 5 estrelas”, ou seja, centra a sua atenção no esforço do jovem e não no resultado 

do desempenho. A segunda autoavaliação mais vezes escolhida pelos pais foi os “Pais 

Treinadores”, embora com apenas 19%. Apenas 5% dos participantes se autoavaliaram 

como “Pais que gostavam de ter sido atletas” e “Pais que gritam muito”. Não houve pais 

que se intitularam de “Pais desinteressados” e de “Pais que apoiam em excesso”, o que 

é positivo e revelador de alguma preocupação para com os seus educandos. 

 

5.6. Análise crítica  

Este torneio tinha um carácter claramente formativo, no qual procuramos 

cimentar as relações entre pais e atletas, através do convívio e troca de funções no 

contexto desportivo, com os pais a ocuparem o papel de jogadores e os atletas a 

representarem os adeptos e os árbitros. O aspeto competitivo era a parte menos 

importante deste torneio, o que importava realmente era que os pais tomassem maior 

consciência do seu papel na formação dos jovens enquanto atletas e pessoas. Para 

isso, o respeito pelos atletas, equipas técnicas e mesmo pelos outros pais é essencial, 

tal como os pais não se focarem apenas no resultado, não pressionarem os seus filhos 

e os companheiros de equipa e serem um exemplo para os mesmos através do seu 

comportamento e atitude.  

 A competitividade excessiva era um dos riscos do torneio, isto se os seus 

intervenientes não percebessem o intuito da sua realização, felizmente a maioria dos 

pais teve um comportamento exemplar, tendo mesmo em vários momentos assumido o 

papel de formador ajudando os atletas destacados para o papel de árbitro a desinibir-

71%

19%
5%5%

Tipo de Pais

Pais 5 estrelas Pais Treinadores

Pais que gostavam de ter sido atletas Pais que gritam muito



109 
 

se (e.g. existiram momentos em que ajudaram o árbitro a decidir contra a sua própria 

equipa), deixando de “lado” o aspeto competitivo. 

Apesar disso, existiram dois momentos que fugiram do ambiente presente 

durante o resto do torneio, o primeiro foi um conflito entre dois participantes de equipas 

diferentes, pois uma equipa revelou-se bem mais competitiva que as restantes e 

apresentou um nível de agressividade acentuado, o que levou à queixa de alguns 

elementos de outras equipas. O outro momento foi registado na final do torneio, a equipa 

que esteva a perder discordou de uma decisão do árbitro e contestou-a de forma mais 

ríspida. No entanto, é de salientar que em ambos os momentos houve rápida 

intervenção dos elementos da organização de forma a garantir a manutenção da atitude 

correta por parte dos pais de acordo com os objetivos estabelecidos para este torneio. 

Estes momentos podem ser explicados pelo avanço da competição, em que alguns 

jogadores começaram a mudar (mesmo que não propositadamente) o seu foco mais 

para o resultado. 

 Após a recolha da opinião dos participantes, podemos afirmar que 1º Torneio de 

Pais Galinhas que foi realizado com sucesso, tanto a nível desportivo e formativo como 

financeiro. Esperamos assim, dada a aceitação e satisfação dos participantes, que este 

tipo de iniciativas se repita durante largos anos para um melhor desenvolvimento dos 

jovens atletas. 
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6. Conclusões 
 

 Após um ano desportivo vivido de forma intensa e apaixonada, chegamos a um 

conjunto de reflexões decorrentes de todo este processo: 

 Dado a complexidade do jogo de futebol, torna-se difícil transportar para o treino 

todas as condicionantes existentes em competição. Ainda assim, existem 

aspetos que podem ser sintetizados e categorizáveis, e que ligam o jogo a um 

determinado conjunto de possíveis previsíveis que podem ser treinados; 

 A categorização dos exercícios de treino, quando ligada à forma de jogar da 

equipa (modelo de jogo), permite interpretar o grau de identidade dos exercícios 

utilizados pelo treinador e confrontá-los com outros indicadores quantitativos e 

qualitativos respeitantes ao vários momentos do jogo; 

 Os exercícios criados devem procurar ter em atenção os constrangimentos 

existentes num jogo de futebol, levando os jogadores através da execução dos 

exercícios a potenciar a sua tomada de decisão, dentro das regras de decisão 

constantes no modelo de jogo da equipa; 

 A criação de várias possibilidades de ação nos exercícios permite um aumento 

da incerteza e um maior estímulo às decisões dos jogadores desenvolvido em 

ambientes tendencialmente mais representativos da natureza do jogo de futebol; 

 Na conceção do modelo de jogo, o treinador deverá ter em conta diversos 

aspetos que são fundamentais para o sucesso de uma equipa, entre os quais se 

destacam: as caraterísticas e conhecimento do jogo dos jogadores que temos à 

disposição, os fatores estratégico-táticos e o contexto do clube no qual está 

inserido; 

 Durante a presente época deparamo-nos com determinadas situações, entre 

elas, a falta de resultados pretendidos, que nos levaram a questionar se 

deveríamos mudar a identidade da equipa, de forma a alcançar os objetivos 

propostos. Concluímos que, mais que acreditar numa identidade, devemos 

analisar, refletir e refinar constantemente o trabalho que estamos a desenvolver, 

caso contrário poderemos colocar em risco o sucesso de uma época; 

 Os esquemas táticos são situações que ocorrem com grande frequência num 

jogo de futebol e, dado a influência que pode ter num jogo de futebol, torna-se 

essencial na próxima época que exista um maior aproveitamento do tempo de 

treino relativo a estas situações, uma vez que, como verificámos, 51% dos golos 

sofridos e 33% dos golos marcados foram obtidos através de bolas paradas; 
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 O treinador apresenta um papel muito importante no desenvolvimento humano 

e desportivo dos jovens atletas, sobretudo pela forma como se comporta perante 

estes e como expõe aquilo que pretende ensinar; 

 Os atletas preferem treinadores que tenham comportamentos que sejam 

voltados para a melhoria da sua performance, o que reforça a importância do 

treinador em dominar os aspetos conceptuais e pedagógicos da sua intervenção; 

 Reforçamos a ideia anteriormente concebida, ao concluirmos que os filhos 

procuram nos pais um modelo a seguir, portanto, a forma como os pais se 

comportam perante os agentes desportivos influencia consideravelmente a 

atitude dos seus filhos perante estes e o desporto. Deste modo, é também papel 

do treinador de jovens futebolistas fomentar uma participação positiva e 

construtiva por parte dos pais. 
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