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Introdução 

A capacidade de rendimento no futebol é resultado do desenvolvimento 

interdependente das capacidades e habilidades dos jogadores e que se obtém mediante 

um método complexo de treino (Cerezo 2000 cit por Sá, 2001). O Sucesso é sempre o 

pretendido no desporto e apesar de muito se especular a respeito das diversas causas que 

concorrem para o sucesso, no futebol, continua a ser verdade, que o treino constitui a 

forma mais importante e mais influente, de preparação dos jogadores para a competição 

(Garganta, 2004). Para esse mesmo sucesso, os conhecimentos da teoria e da 

metodologia do treino, tem-se revelado um pressuposto importante (Mesquita 1997). 

É a partir do exercício que o treinador concretiza as suas intenções e através da 

sua aplicação que os atletas aprendem o conteúdo do treino (Mesquita, 2000). Ao longo 

dos anos o exercício tem sido sujeito a modificações consideráveis, quer no âmbito da 

concepção, o conteúdo, na estrutura e na organização (Castelo 2002). Segundo este 

autor, o exercício de treino é um meio que desponta como um dos mais importantes da 

actividade do treinador desportivo, e por isso, deve-se ter por ele um respeito, um 

estudo de acordo com a sua importância não só no âmbito da actividade profissional do 

treinador, como no processo de desenvolvimento dos praticantes e das equipas. 

Dada importância do treino, considerarmos fazer um estudo sobre tal. Visto que 

a nossa realidade é diferente do futebol profissional, foi importante identificarmos que 

associações poderemos encontrar, comparativamente à literatura actual. Costa (2009) 

considera que é inequívoco, que a variedade de contextos e objectivos de prática exigem 

por parte do treinador, o aporte de conhecimentos e competências distintas, adaptadas às 

distinções dos envolvimentos da prática onde actuam. 

Guilherme Oliveira (2003) considera que um dos princípios de treino 

fundamental é a universalização, pois nenhuma equipa é igual a outra, logo não 

podemos treinar da mesma forma grupos diferentes. Visto que treinamos atletas que 

competem na 3ª divisão Nacional em Portugal, estes estudam ou trabalham durante o 

dia, e à noite têm que se deslocar ao local de treino, para poderem competir, no fim-de-

semana.  

Foi importante perceber se ao fim de um dia de trabalho, estes atletas trabalham 

com o mesmo propósito dos atletas profissionais, alguns deles, acordados 14horas antes 

do treino começar. Segundo Rowbottom (2003) os treinadores ao planearem o 
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microciclo dos seus atletas, devem ponderar o stress, na medida em que a irreflexão da 

natureza e da extensão do stress adicional da vida, poderá levar a uma adaptação fraca 

do treino e até mesmo a uma sobrecarga. 

Em Costa (2009) um dos treinadores entrevistados alegou ser importante 

discutir, conversar, dar opiniões, ouvir colegas, no fundo questionar-se. Acrescentou 

ainda que é preciso pensar essencialmente sempre no jogador. E foi com este objectivo 

que foi feito este trabalho. 

A equipa técnica tinha convicção nos seus métodos de treino. Mas questionámo-

nos diversas vezes se aquilo que acreditamos seria o mesmo que os atletas (deste clube 

em questão, com este estilo de vida, não profissionais, e com uma formação distinta de 

muitos atletas profissionais) gostavam.  

Assim, este estudo de grupo foi efectuado com o intuito de termos um 

conhecimento mais aprofundado dos atletas do Grupo Desportivo Sesimbra. Sendo estes 

jogadores não profissionais, foi importante este estudo para percebermos melhor as suas 

preferências e o modo de pensar. O trabalho consistiu em perceber então a preferência 

dos jogadores referente aos exercícios em cada parte da unidade de treino e, em cada um 

destes, quais as razões que levam a essa preferência. Também foi do nosso interesse 

perceber o que os atletas esperam para a sua carreira de jogadores e ainda, o que 

valorizam num treinador de futebol. A espectativa passa por perceber o gosto dos atletas 

quanto ao modo de trabalhar no campo e na forma de actuar do treinador relativamente 

à sua metodologia de treino. Assim, após este trabalho poderemos retirar algumas 

ilações que nos farão pensar melhor sobre a metodologia de treino específica a utilizar 

para estes atletas de forma a atingir os melhores resultados possíveis. 

 

Revisão de literatura 

Conceito de treino e exercício 

Consideramos então importante pesquisar sobre os conceitos de treino e de exercício. O 

treino desportivo constitui-se como sendo um processo pedagógico cujo fim é a 

obtenção de resultados desportivos o mais elevados possível (Godik & Popov, 1993). O 

treino tem como objectivo fundamental optimizar as capacidades dos indivíduos, 

levando-os a um estado de prestação competitiva mais elevado (Mesquita, 1991). Os 

desenvolvimentos na teoria do treino apontam para especificidade, ou seja, para uma 
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maior aproximação dos conteúdos e métodos de preparação às exigências da 

competição (Seiro-lo, 1987; tschiene, 1990; Verkonshanskij, 2001; Bezerra, 2001). 

Para Rosado & Mesquita (2009) treinar deve ser entendido como um conjunto de acções 

organizadas, dirigidas à finalidade específica de promover intencionalmente a 

aprendizagem e o desenvolvimento de alguma coisa por alguém, com os meios 

adequados à natureza dessa aprendizagem e desse desenvolvimento. O treino é dividido 

em duas vertentes a primeira relaciona-se com a manutenção física, anímica, táctica, 

entre outros a outra vertente à qual atribui maior importância é a busca do 

aperfeiçoamento do modelo de jogo por ele conceptualizado (Pereira, 2006). 

O processo de treino pressupõe ainda uma relação de cumplicidade entre quem ensina 

(treinador) e quem aprende (jogador), consubstanciada na matéria de treino (Mesquita, 

2000). 

Durante o treino, a é através do exercício que atingimos os objectivos que desejamos 

atingir. Para Oliveira (cit. por Sá 2001) o conceito de exercício consiste na actividade 

motora repetida, estruturada e organiza em função de um objectivo. Ainda este mesmo 

autor considera que a escolha dos exercícios deve basear-se nos seguintes critérios: 

objectivos, utilidade especificidade e eficácia. Castelo (2002) define exercício como 

uma unidade lógica, de programação e estruturação do treino desportivo, sendo um 

meio pedagógico, potencialmente capaz de melhorar a capacidade de prestação 

desportiva do praticante na resposta ao quadro específico das situações competitivas, 

organizando a actividade deste em direcção a um determinado objectivo, orientado por 

princípios devidamente fundamentados nos conhecimentos científicos. Os exercícios 

específicos podem ser organizados de uma forma em que as exigências específicas 

sejam maiores ou menores que as do jogo, alterando alguma condicionantes como por 

exemplo, o espaço de jogo ou limitando as tarefas dos jogadores (Queiroz 1986). O 

conceito de especificidade tem acarretado ambiguidade. Rocha considera que existe 

“especificidade” e “Especificidade”. A primeira considera todas as formas jogadas (ou 

exercícios com bola). A segunda perspectiva, preconiza um treino baseado em 

exercícios específicos de um modelo de jogo e respectivos princípios táctico técnicos. 

Para Oliveira (cit por Lipes, 2005) não chega criar exercícios que preconizem os 

princípios de jogo, mas para atingir a verdadeira “Especificidade” é necessário que o 

treinador tenha capacidade de intervenção permanente de forma a direccionar as 

situações do modo que pretende. O exercício em si também contem informação (Frade 

cit. por Lopes, 2005). Mourinho completa ao considerar que só existe especificidade 
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quando existir uma constante relação entre as componentes táctico-técnicas individuais 

e colectivas, psicocognitivas, físicas e coordenativas, em correlação com o modelo de 

jogo adaptado pelo treinador e respectivos princípios que lhe dão corpo. Assim no 

treino em “Especificidade” deve resultar do ajustamento das situações de treino ao 

modelo de jogo, levando para o treino a competição, como exercícios em que haja uma 

articulação com sentido (Frade cit por Martins, 2003). 

 São vários os autores que propõe a classificação dos exercícios de treino em exercícios 

de competição, exercícios especiais e exercícios gerais (Matvéiev 1981; Queiroz 

1986;Manno 1990; Castelo 1996 e 2002). Os exercícios de competição são aqueles que 

se assemelham mais à natureza e essência do jogo e produzem efeitos mais complexos. 

Os especiais reproduzem lógica e parcialmente as exigências do próprio jogo e têm a 

vantagem de um controlo mais efectivo da carga. Por fim, os gerais desenvolvem as 

capacidades motoras fundamentais contribuindo para o nível de preparação de forma 

indirecta (Queiroz 1986). Castelo (2002) acrescenta ainda que estes exercícios (gerais) 

ao apresentam semelhanças com os contextos situacionais que derivam da competição 

de uma dada modalidade desportiva. Além disso nestes exercícios pode-se isolar um ou 

vários factores condicionantes fomentar processos de preparação do praticante para a 

prática da sessão de treino, activar processos de recuperação, concretizar uma base 

orgânica funcional mínima. 

Matveiv (1986 citado por Castelo 2002) sobre a existência de 2 tipos de exercício de 

treino de competição: 

1- Os exercícios de treino propriamente ditos: são em tudo idênticos às executadas 

nas condições reais de competição e de acordo com as regras da mesma. Com 

efeito, estas sessões coincidem no conteúdo da acção, nos fundamentos 

estruturais e na orientação geral. Diferem da competição visto que são realizadas 

durante o treino e orientam-se para a resolução das tarefas do treino. 

2- Os exercícios de treino de competição adaptados: são exercícios cuja estrutura 

de base são concordantes com a competição, mas são executados em condições 

com uma exigência diferente, com o objectivo de reforço e aperfeiçoamento das 

acções competitivas correctas. Estes exercícios de treino são utilizadas em 

modalidades em que é impossível reproduzir todas as particularidades dos 

comportamentos durante o treino (por exemplo: jogo de treino entre duas 

equipas num campo de dimensões reduzidas). 
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Queiroz (1986) divide os exercícios de treino no futebol em fundamentais (aqueles que 

contêm no seu formato a finalização, obtenção de um golo, como meta a atingir) e os 

complementares (aqueles que não incluem a finalização). 

Corbeau 1989 (cit. por Sá 2001), propõe quatro tipos de exercício no ensino do futebol: 

1) exercício simples (são efectuados sem oposição e permitem abordar os gestos 

técnicos simples); 2) exercícios intermediários são realizados numa zona do terreno 

precisa e constituiem.se pela soma de dois ou mais exercícios simples, tendo como 

objectivo um encadeamento técnico mais próximo do jogo; 3) exercícios complexos 

(são formas de trabalho que se aproximam das condições reais do jogo e contem a 

presença de adversários) 4) jogos de aplicação – o jogo é omnipresente e apresenta uma 

maior similaridade com o jogo formal.  

Bragada (2000) trás nos outra forma de pensar. Para este autor a classificação dos 

exercícios tem por base três critérios de referencia: 1) o exercício especifico da 

competição (modalidade) 2) forma interna: características particulares do sistema 

neuromuscular e metabólica e 3) a forma externa: sequencia dos movimentos, 

classificando os exercícios em: 

Competitivos (prática das competições em condições reais ou simuladas) 

Específicos (formas externas muito similares à sequencia de movimentos competitivos, 

mas que apresentam desvios nas características da carga e/ou apenas abordam alguns 

elementos ou combinações complexas da competição. Podem privilegiar aspectos 

condicionais, coordenativos ou tácticos. 

Dirigidos (solicitam os grupos musculares responsáveis pelo rendimento competitivo 

e/ou as capacidades coordenativas que lhe estão na base). 

Gerais (Todos os restantes não compreendidos nas situações anteriores. Forma interna e 

externa significativamente diferente da competição). 

Para Castelo (2002), deve-se procurar correlacionar o exercício de treino com as 

exigências específicas da competição, com base em índices mensuráveis das 

componentes de rendimento. Este mesmo autor acrescenta ainda que, quanto maior for o 

grau de correspondência entre os exercícios de treino e a competição, melhores e mais 

eficazes serão os seus efeitos, fundamentando-se assim a optimização do treino. Para 

Castelo (2006) a taxonomia dos exercícios podem dividir-se como: 

Exercícios de preparação geral (são conceptualizados sem ter em conta, nem os 

contextos situacionais, nem a competição do jogo de futebol ou o modelo de jogo 
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adoptado, sendo, na prática todos os exercícios que não incluem a utilização da bola 

como centro de decisão mental e acção motora do jogador). 

Exercícios específicos de preparação geral (Têm como objectivo desenvolver o 

conteúdo especifico do jogo, através da relação do jogador com a bola, mas não 

envolvem a concretização do golo). 

Exercícios específicos de preparação (Constituem-se como o núcleo central da 

preparação dos jogadores, tendo sempre em consideração as condições estruturais em 

que as diferentes situações de jogo se verifiquem. Fundamental para que isto aconteça e 

para uma melhor implementação do modelo de jogo adoptado, que haja como objectivo 

o golo). O conteúdo destes 2 últimos grupos dividem-se pelos seguintes temas e 

objectivos: 

Descontextualizados (isolamento dos comportamentos motores a executar, 

relativamente à realidade contextual em que estes são normalmente efectuados na 

competição. 

Manutenção da posse de bola (exercícios caracterizados pela criação de condições que 

objectivem resoluções tácticas, das diferentes situações de jogo). 

Circuito (exercícios organizado em circuito são constituídos por um conjunto, mais ou 

menos alargado, de estações metodológicas com a execução de acções motoras de 

carácter específico ou geral). 

Lúdico-recreativo (Exercícios que promovem tarefas aos jogadores de carácter lúdico e 

recreativo por forma a contribuir para o aperfeiçoamento técnico, do espírito de equipa e 

na criação de condições para minimizar as tensões que derivam de situações pré ou pós-

competitivas). 

Finalização (Procuram potencial a criação contextualizada de situações de carácter 

individual e colectivo propícias à finalização com elevadas probabilidades de êxito, e 

aperfeiçoar o comportamento táctico-técnico de remate em momentos sucessivos). 

Metaespecializados (São meios construídos na base dos diferentes contextos 

situacionais relativos ao jogo de futebol, especificando e potenciando as missões 

tácticas de certos jogadores, as quais derivam do seu estatuto dentro da organização da 

equipa). 

Padronizados (São meios construídos na base de duas vertentes fundamentais: o modelo 

de jogo estabelecido e as condições e circunstâncias em que certas situações de jogo 

normalmente se desenvolvem durante a competição). 
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Sectores (são meios que promovem condições contextuais de jogo, através dos quais se 

aperfeiçoa o trabalho da equipa, fundamentalmente no que se refere à sincronização das 

acções do guarda-redes com os jogadores pertencentes ao sector defensivo ou destes 

com os jogadores pertencentes ao sector médio ou destes com os jogadores pertencentes 

ao sector avançado). 

Situações fixas de jogo (são meios construídos na base das situações de bola parada 

através das quais se estuda treina soluções estereotipadas, nomeadamente aquelas que 

devido à sua proximidade da baliza adversária, potenciam situações de finalização com 

elevadas possibilidades de êxito). 

Competitivos (são meios em tudo semelhantes à essência e natureza da competição do 

jogo de futebol, logo, são aqueles que mais se aproximam das suas condições reais). 

 

O treino 

A sessão de treino deve ser encarada como uma única parte, porem, devido às funções 

do ponto de vista da actividade cognitiva, fisiológica e a afectiva dos jogadores pode-se 

considerar como tendo as seguintes quatro partes fundamentais (Castelo 2006): 

Introdução (Consiste no aumento dos níveis de motivação e concentração e por outro na 

explicação dos objectivos de treino). 

Preparação (Objectiva fundamentalmente o aumento da actividade dos diferentes 

sistemas funcionais de âmbito cognitivo, orgânico, neuromuscular e psicológico, por 

forma a preparar o organismo dos jogadores para a parte principal do treino). 

Principal (Tem por objectivo que os jogadores ou a equipa aumentem ou mantenham os 

níveis de rendimento previamente programados e definidos). 

Final (Tem por objectivo assegurar uma redução do trabalho do ponto de vista 

fisiológico e mental, por forma a levar os diferentes sistemas orgânicos dos jogadores a 

uma condição o mais próximo possível do seu “estado inicial”). 

Percebemos então que o treino é fundamental para o sucesso da equipa. Para Ramos 

(cit. por Cunha 2007) o processo de treino deve contemplar estímulos, em número e 

qualidade, que permitam aos jogadores elevar as suas capacidades numa realidade 

próxima da competição. 

Weineck (cit. por Gomes 2004) refere que os efeitos do treino não depende 

exclusivamente de aspectos quantitativos (volume e frequência) mas também de 

aspectos qualitativos (intensidade e densidade). Assim, o caminho para o sucesso pode 
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ser a selecção criteriosa dos exercícios de treino, procurando que estes se aproximem o 

mais possível da situação real de competição (Bezerra, 2001). 

Mertens & Musch (cit. por Cunha 2007) desenvolveram um modelo de ensino tendo 

como principio a ideia de jogo e onde as situações descontextualizadas, visando a 

exercitação da técnica, ocorrem dependentes. O modelo assenta em 3 ideias chave: 

simplificação do jogo formal em formas modificadas de jogo, a ligação entre formas de 

jogo e o modo de integrar formas de exercitação e formas de jogo no decurso da 

instrução. Deste modo, deverá conter elementos estruturais essenciais: 

Finalização/impedir finalização, criar situações de finalização/impedir a criação dessas 

situações e construir o ataque/ dificultar a construção do ataque; ter relações de 

cooperação/oposição; estabelecer uma dinâmica que permita a alternância natural entre 

as fases de ataque e defesa e não condicionar os atletas a situações de resposta fechada. 

Para se chegar ao jogar que se pretende é necessário que se treine nesse sentido 

(Oliveira, 2003). O treino de futebol deve assim obedecer a 3 princípios que garantam 

aprendizagem e a progressão: Intensificação (o aumento da intensidade global leva-nos 

a treinos mais curtos, para que a concentração esteja sempre a níveis elevados; do 

mesmo modo, o futebol exige constantes mudanças de ritmo e os jogadores têm de 

obrigatoriamente estar preparados para provocarem essas mudanças de ritmo de jogo). 

Universalização (nenhuma equipa é igual à outra, logo não poemos treinar do mesmo 

modo grupos diferentes). Compreensão (o encadeamento entre aquilo que se faz 

(exercícios de treino) e aquilo que se adquire (aprendizagem)). 

Para Queiroz (1986) e Jesualdo Ferreira (cit. por Pereira 2006) as variáveis decisivas da 

estrutura e organização dos exercícios no treino de futebol são: Espaço (Refere-se ao 

loca onde se realizam os exercícios, à sua organização, aos meios materiais utilizados, à 

sua forma geométrica e às suas dimensões). Tempo (corresponde à duração do exercício 

(número de repetições e/ou tempo de actividade), podendo esta referir-se à totalidade do 

exercício ou tarefas parciais do mesmo, tendo implicações na velocidade de execução, 

frequência e ritmo das tarefas propostas). Número (de jogadores utilizados em cada 

exercício de treino tendo em conta as suas funções). Forma (correlaciona a estrutura 

conteúdo com o exercício com a estrutura e conteúdo do jogo, transformando-a numa 

estrutura mais ou menos complexa conforme as condicionantes impostas). 

Para Carvalhal (2001) deve-se treinar o jogo a partir do jogo. Assim surge o conceito de 

periodização táctica que entrega à componente táctica o papel de organização dos 

processos de treino operacionalizando os princípios que constituem o modelo de jogo 
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adoptado. Este modo de treinar distingue-se de métodos antigos que se dividia os 

factores de rendimento (táctico, técnico, físico e psicológico), para assim serem 

treinados e avaliados separadamente (Cerezo 2000 cit. por Sá 2001). 

Mombaerts (1996) considera o treino de tradicional de futebol uma adição de factores 

pelo facto da sua estrutura ser excessivamente simplificada e trabalhada separadamente, 

perde toda a sua especificidade geradora para o jogo. Adianta ainda as seguintes razões: 

1) insuficiência do trabalho realizado na resolução de processos cognitivos dentro da 

realização das habilidades abertas e complexas; 2) predomínio de uma concepção 

analítica; 3) a dificuldade em propor elementos concretos para uma formação táctico-

técnica do jogador. 

Segundo Mourinho (cit. por Lopes 2005) os processos de treino e competição são todos 

diferentes. Para a equipa técnica é uma questão de concepção, mas mais do que isso é 

uma questão de operacionalização, ou seja, de nada serve ter boas ideias se o treino não 

vai ao encontro destas. Carvalhal (cit. por Lopes 2005) considera mesmo que que é 

neste aspecto que alguns treinadores têm alguma dificuldade. 

Os exercícios complexos de treino parecem ser então os mais eficazes no que à 

transferibilidade diz respeito (Mombaerts, 1996; Bangsboo 1997). Cerezo (2000 cit. por 

Sá 2001) refere que a motivação dos atletas é uma das vantagens na utilização dos 

exercícios complexos de treino. Põe, no entanto, em evidência, que encontrou alguns 

jogadores mais relutantes quanto ao benefício desta metodologia de treino, sobretudo 

aqueles que estavam mais habituados à metodologia tradicional. As situações integradas 

de treino implicam uma maior concentração em treino o que lhes custava mais (aos 

jogadores). Bagsboo (1997) refere 3 vantagens da utilização dos exercícios com bola 

sob forma de jogos colectivos: o treino dos grupos musculares específicos utilizados no 

jogo de futebol, o desenvolvimento das habilidades técnicas e tácticas em situações 

semelhantes ás do jogo e por fim a motivação. 

Mesquita (1997) considera ainda que para a obtenção de sucesso, os conhecimentos da 

teoria e metodologia do treino têm-se revelado um pressuposto importante para o 

treinador. Castelo (1996) acrescenta ainda que a melhor adaptação produzir-se-á 

somente em resposta ao melhor exercício. 

A avaliação da intensidade do treino é realizada de acordo com a reacção biológica do 

organismo ao exercício. Podemos então estabelecer duas unidades de medida da 

intensidade: Frequência Cardíaca e Zonas de intensidade (Castelo 2006). A percepção 

subjectiva de esforço, utilizando a escala de Borg é outro meio possível de ser utilizado. 
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Funções do treinador  

As funções do treinador definem-se com base num conjunto de competências 

resultantes da mobilização, da produção e do uso de diversos saberes pertinentes 

(científicos, pedagógicos, organizacionais, técnico-práticos, etc.), organizados e 

integrados adequadamente em função da complexidade da acção concreta a desenvolver 

em cada situação da prática profissional (Rosado & Mesquita, 2009). Bravo (cit. por 

Costa 2009) acrescenta que o treinador assume um papel decisor na gestão, orientação e 

direcção de todo processo, conduzindo a direcção para o qual os atletas se dirigem, 

observando e analisando o seu comportamento através do treino e competição. Ser 

treinador implica gerir uma equipa e jogadores e para tal é necessário que desempenhe 

um conjunto de funções como: liderar, educar, gerir, motivar, aconselhar, disciplinar. 

(Araújo & Henriques 1999, cit. por Costa, 2009). 

O treinador deverá então conhecer detalhadamente as características do jogo para que 

possa desenvolver metodologias de treino que correspondam ao rendimento competitivo 

no futebol (Silva, 1998). 

Para Graça & Mesquita (2007) a adaptação das formas de jogo faz-se por alusão a 4 

princípios pedagógicos: Selecção do tipo de jogo, a modificação do jogo por 

representação (jogos reduzidos); modificação por exagero (alterando regras do jogo, 

espaço, de modo a canalizar a atenção dos jogadores despertando para um determinado 

problema táctico); ajustamento da complexidade táctica. Assim, a referência para a 

aprendizagem do jogo é feito através de uma forma modificada. 

O Teaching Games For Understanding (TGFU) concede ao aluno um papel activo no 

processo da sua própria aprendizagem, valorizando os processos cognitivos de 

percepção, tomada de decisão e compreensão Graça & Mesquita (2007). Esta 

metodologia adere bem a um estilo de descoberta guiada onde o aluno é exposto a um 

problema (forma de jogo com problemas tácticos) e é incitado a procurar soluções, 

verbaliza-las, a discuti-las, a explica-las, ajudando pelas questões estratégicas do 

professor, com o objectivo de trazer a equação do problema e respectivas soluções para 

um nível de compreensão consciente e acção de uma forma deliberadamente táctica no 

jogo. Assim o treinador tem de estabelecer a forma de jogo, juntamente com os atletas 

investigar o problema táctico e as possíveis soluções, e por fim intervir para melhorar as 

habilidades se necessário. 
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O treinador tem de fornecer o apoio aos alunos de forma a que eles identifiquem os 

sinais necessários (por exemplo, uma boa linha de passe, uma situação favorável para 

finalizar). 

 

Figura 1 - processo de tomada de decisão 

Graça & Mesquita (2007) acrescenta ainda que uma decisão estará sempre dependente 

da capacidade técnica. Não quer dizer com isto que a técnica é um fim em si mesmo, 

mas sim que está ligada ao jogo. A organização de exercícios treinando a técnica de 

uma forma fechada em exercícios fáceis de gerir e controlar dá segurança ao treinador e 

acarreta eficiência para as aulas, para o busy, happy and good não sendo um argumento 

suficiente para que nestes casos transportem uma aprendizagem para o jogo. As 

actividades fechadas são melhores para a performance no treino, a prática do jogo é 

mais efectiva na aprendizagem das habilidades (Williams & Hodges, 2005). 

Cerezo (2000 cit por Sá 2001) considera que no treino não se tem de ser sempre 

constituído por uma situação integral pura, mas por actividades que sejam simuladoras 

parciais da competição e onde se seleccionam alguns aspectos que se queiram melhorar. 

Acrescenta ainda que com a manipulação das condições de realização dos mesmos 

exercícios, podemos provocar melhorias específicas ao nível táctico, técnico ou físico. 

Losa et al (2001) sugerem algumas possibilidades para modificar o grau de 

complexidade do exercício (sempre com o intuito de chegar ao objectivo desejado): 

 Extensão do campo, zonas permitidas, proibidas e assinaladas; 

 Número de jogadores participantes e respectivas relações com o número de 

jogadores adversários; 

 Possibilidades e impossibilidades de intervenção sobre a bola e sobre 

companheiros e/ou adversários; 
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 Pressão temporal; 

 Regras de acção. 

Neves (2002) denomina vários factores que contribuem para elevar o rendimento: 

 O conhecimento do ambiente externo e interno; 

 Um contexto favorável à aprendizagem; 

 O estabelecimento de objectivos; 

 Reconhecer e recompensar a performance; 

 Fornecer feedback; 

 Utilizar estilos de liderança adequados à função da organização e às pessoas que 

nela trabalham; 

 Estabelecer uma missão; 

 Orientar a organização dos resultados. 

Para Corbeau 1989 (cit por Sá, 2001) os exercícios complexos são métodos que se 

aproximam das condições reais de jogo. A presença do adversário é uma condição 

essencial e condiciona as acções dos jogadores a uma adaptação às constantes 

modificações ambientais. A quantidade de informação susceptível de ser transmitida ou 

perdida num sistema tem sido usada como medida de complexidade (Le Moigne, 1994). 

Assim, uma situação será tanto mais complexa quanto mais informação for necessária 

para o sistema se organizar, ou seja, no caso do futebol quanto maior for o apelo á 

decisão táctico-estratégica dos jogadores. 

A competitividade nos exercícios aumenta a complexidade destes, pois aos jogadores é 

exigida uma constante adaptação multifactorial às situações, sobretudo nos 

constrangimentos psicológicos gerados pela ansiedade de ganhar. Além disso, a 

oposição efectuada pelos colegas no treino assemelha-se às ocorridas na competição, o 

que acarreta um constrangimento ao nível da percepção, decisão e realização das acções 

do jogo (Sá, 2001). 

Godik & Popov (1993) alude aos exercícios complexos de treino atribui um triplo papel: 

1) unem os elementos técnicos do domínio da bola num esquema lógico de preparação 

táctica; 2) permitem delimitar estruturas tácticas em função dos objectivos a conseguir; 

3) servem de recurso básico para o treino. Referem ainda que para conseguir um maior 

efeito nos exercícios, deve existir uma correlação entre o repouso e os factores da carga 

(intensidade, duração, número de repetições). 
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Sendo um desporto tão complexo o mecanismo de decisão não pode ser restrito. A 

resposta terá que ser adaptável às exigências da situação, no encadeamento de anteriores 

decisões e de acordo com as capacidades dominadas pelo jogador (Araújo, 1997). Este 

autor refere ainda que os padrões de resposta ao serem interiorizados pelo atleta, passam 

a fazer parte da sua experiência caracterizando-o como jogador. Sendo um desporto 

imprevisível, a criação de exercícios com as suas condicionantes nos exercícios 

complexos de treino levarão a um maior número de repetições da resposta desejada. 

Exige-se é que nestes exercícios haja variabilidade de decisão como acontece no jogo. 

Faria & Tavares (cit por Sá, 2001) evidenciam a importância fundamental de exercícios 

competitivos no processo de treino, citando a sua maior transferibilidade para o jogo e 

para o aumento significativo da motivação dos jogadores. 

Faria (2004 cit. por Pereira 2006) considera ser fundamental criar no treino um conjunto 

de situações que permitam à equipa identificar-se com aquilo que se pretende para a 

competição. Considera também que não é de uma forma analítica que se atinge esse 

objectivo mas sim escolhendo regras que façam chegar ao jogo que deseja. Para Wein 

(1995) os jogadores não conseguem aplicar os conhecimentos aprendidos no jogo, por 

terem treinador situações de uma forma isolada e depois no jogo não se reproduz da 

mesma forma. As necessidades do jogo fazem deste ensino um beco sem saída (Graça 

& Mesquita, 2007). Gaiteiro (2006) concorda ao referir que os processos de 

treinabilidade mecânicos induzem adaptações mecânicas mas desprovidos do cérebro. 

Além disso, os resultados obtidos pelos principiantes a nível da execução das 

habilidades, mesmo em condições menos complexas não aumentaram o seu 

conhecimento de jogo nem a sua prestação durante o mesmo. A tarefa do treinador 

passa por desenvolver e organizar o jogo, deve então respeitar a complexidade que lhe é 

inerente. Separar ou dissecar aspectos de dimensão táctica, técnica, física e psicológica 

ou reduzir aspectos da extensão individual é desviar da essência do jogo (Braz, 2006). 

Moreno (2001) critica os treinadores que trabalham de forma analítica por considerarem 

que no trabalho global não se consegue controlar cargas de treino. Queiroz (1986) e 

Mombaerts (1996) acrescentam ainda que quanto menor for o número de jogadores 

envolvidos num exercício, maior o número de solicitações a que cada um está sujeito. 

Assim a redução do número de jogadores e do espaço tem uma influência significativa 

no número de solicitações técnico-tácticas e fisiológicas como são vários os estudos que 

comprovam (Hill-Haas et al, 2011). Do mesmo modo, estes autores referem ainda 
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quanto menor for o espaço menos tempo terão os atletas para percepcionarem e 

consequentemente o tempo de execução das acções individuais e colectivas. 

Como parece ser unânime se o jogo é complexo então o treino também terá de o ser. 

Será então possível aprender algo tão complexo? Jensen (cit por Lopes 2005) refere que 

a aprendizagem e a memória são duas faces da mesma moeda, não se podendo falar de 

uma sem referir a outra. Afinal a única prova dessa aprendizagem é a memória. Existem 

então dois tipos de memória: a memória explícita e a memória implícita (Nava, 2003). 

A memória explícita ou declarativa permite a aprendizagem de como é o mundo, 

conhecimento de pessoas, lugares e coisas acessíveis à nossa consciência. Por outro 

lado a memória implícita, permite aprendizagem de coisas: adquirimos perícias motoras 

ou perceptuais que não são acessíveis à consciência. Segundo Nava (2003) a memória 

implícita é caracteristicamente automatizada ou reflexiva pelo que não recorre ao 

mecanismo de consciência, nem para a sua formação (que é mais lenta) nem para a sua 

recuperação. O mesmo autor refere ainda que a aprendizagem contem simultaneamente 

os 2 tipos de memória, mas por repetição sistémica, uma memória explícita pode tornar-

se em implícita. Esta repetição levará a um hábito transportando para outro tipo de 

memória. Assim um hábito é um saber fazer que se adquire a acção (Faria citado por 

Lopes, 2005). A execução de um gesto é em primeiro lugar iniciada pelo nosso cérebro 

independentemente da nossa consciência e só posteriormente o nosso cérebro toma 

consciência da nossa vontade de efectuar esse mesmo gesto que efectuamos (Jacob 

citado por Lopes 2005). Estes autores referem ainda que o potencial de preparação 

motora precede em média 350 milissegundos o instante no qual os sujeitos têm a 

sensação de decidir conscientemente, ou seja, o instante que emerge na sua consciência 

intenção em acção. Quanto ao início do movimento, ele surge 200 milissegundos depois 

dessa decisão consciente, pelo que parece evidente que o desencadeamento do gesto é 

iniciado pelo cérebro antes que o atleta decida conscientemente o que fazer (Lafargue & 

Sirigu cit por Lopes 2005). O trabalho do treinador fica dificultado quando tem uma 

dupla tarefa: desfazer hábitos indesejados e substitui-los por outros, que considere mais-

valia (Goleman et al, 2002). Este mesmo autor refere ainda que é preciso dedicação e 

lembretes constantes para manter o foco na reversão desses hábitos. Meira (2005) conta-

nos uma história de quando foi treinado por Mourinho no Benfica “disse-nos aos 

centrais e médio defensivo, que se Toy (avançado em oposição) tocasse na bola, tirava-

nos aos três da equipa… o treino foi duríssimo, mas Toy não tocou na bola. No jogo 

seguinte, com o farense, ganhamos 1-0 e o avançado deles não tocou na bola. 
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Aprendemos a lição.”. A aquisição de novos hábitos reforça certos caminhos entre os 

neurónios e pode até estimular a neurogénese. Em termos neurológicos forçamos o 

cérebro a percorrem caminho menos utilizado. É possível melhorar tomando três 

providências: tomar consciência dos maus hábitos, praticar deliberadamente alternativas 

mais adequadas e ensaiar o novo comportamento sempre que houver oportunidade, ou 

seja até dominá-lo completamente, por meio de aprendizagem implícita (Goleman et al 

2002). 

Estudos demonstram que o novo comportamento exige, a princípio um “esforço” grande 

do cérebro, nomeadamente do córtex pré-frontal (Goleman et al, 2002), mas à medida 

que este novo comportamento é aprendido, menos áreas do cérebro são usadas para o 

desenvolver (Jensen, citado por Lopes 2005). 

Assim para a aprendizagem de novos comportamentos Lopes (2005): 

 É necessário que haja um “espaço” onde os comportamentos pretendidos 

possam aparecer; 

 Os sujeitos têm de estar conscientes do comportamento em causa durante o 

exercício para poderem direccionar o “foco” do seu cérebro e regular as 

possíveis emoções conflituantes; 

 São necessários lembretes constantes para auxiliar a manutenção dessa 

focalização; 

 Exige-se uma repetição sistemática que exige bastante tempo. Quanto maior a 

sistematização mais eficiente se tornará o processo; 

 Os “mecanismos” inconscientes, entre os quais as emoções, quando modelados 

por essa repetição sistemática tornam as decisões mais eficazes e mais rápidas; 

 As emoções têm um papel decisivo na concentração e por consequência na 

aprendizagem, devido aos marcadores somáticos, mas também na formação das 

intenções inconscientes condicionando fortemente as tomadas de decisão; 

 Depois de aprendidos os princípios, a exercitação deve ser mantida para evitar 

que esse hábito regrida e a nova modelação emocional (cultura) possa continuar 

a favor dos novos comportamentos. 

Para Faria (cit. por Lopes, 2005) para se criar novos comportamentos tem de haver um 

modelo de jogo por onde o treinador guia os jogadores e a forma de lá chegar é através 

de “treino específico”. São vários os autores que reafirmam a necessidade de seguir um 

modelo de jogo pois permite aos treinadores e jogadores regularem a sua intervenção 
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(Oliveira, 2008). Carvalhal (cit. por Lopes, 2005) acrescenta ainda que todos os 

exercícios têm de ter como preocupação a sua forma de jogar. Este treinador considera 

ainda que os exercícios têm de ir ao encontro de princípios e de intensidade alta ao nível 

da concentração e das acções fazendo pausas ou mudando de exercício quando não 

atinge estes objectivos. Toda esta aprendizagem acarreta que nos exercícios específicos 

não só uma repetição mas que essas repetições sejam intencionais (Bordieu citado por 

Pereira, 2006). 

O modelo de jogo vai ser diferente consoante os jogadores que temos e por isso a opção 

por uma ou outra metodologia vai depender da agilidade mental dos jogadores e da 

capacidade destes perceberem o que fazer quando as situações não estão a decorrer 

como o previsto (Braz, 2006). Talvez por isso, na alta competição, onde as carências 

técnicas já não são um factor limitador do desempenho, é mais difícil jogar contra uma 

equipa que jogue de uma forma “livre” do que com uma equipa com jogadas pré-

definidas (Moya citado por Mendonça, 2010). Não querendo com isto dizer que não 

devam de existir rotinas. Duarte (cit. por Mendonça, 2010) considera que não é provável 

uma equipa jogar com qualidade se não houver rotinas, porém o treinador tem que 

estruturar o treino e os exercícios para que condizem com o jogo. No entanto, 

frequentemente os jogadores são condicionados pelos seus treinadores orientando as 

suas acções ditando o que fazer no próprio momento ou até ligeiramente antes de 

ocorrerem (Braz, 2006; Mendonça 2010). Braz (2006) finaliza ao dizer que as 

metodologias de treino de um jogo colectivo (como o caso do futebol), deve passar pelo 

desenvolvimento de uma desorganização-organizada que seja capaz de dar respostas às 

constantes instabilidade do jogo. Garganta (2005) considera cada vez mais ser 

fundamental provocar o desenvolvimento das capacidades perceptivas e decisionais nos 

contextos mais diversificados. 

São vários os estudos que denotam associações entre metodologias. Turner (cit. por 

Costa, 2001) e Turner & Martinek (cit. por Costa, 2001) no hóquei em campo, 

encontraram diferença as significativas para o grupo que treinou em jogos de 

compreensão em comparação com o grupo de controlo. Assistimos assim a uma 

melhora ao conhecimento declarativo. No entanto, não foram encontradas associações 

significativas no conhecimento processual (Turner, citado por Costa 2001; Giménez 

1998). Num período mais longo de tempo (um semestre) os atletas que treinaram 

segundo um modelo de ensino para a compreensão tomaram significativamente 
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melhores decisões durante o jogo do que aqueles que treinaram segundo modelos 

técnicos ou quanto ao grupo de controlo (Turner, citado por Costa 2001). 

Assim, o conhecimento específico do jogo está relacionado com a tomada de decisão 

em situações reais de jogo (French & Thomas, citado por Costa 2001), porém, os 

indivíduos podem saber o que fazer mas não serem capazes de tomar uma boa decisão 

pelas mais diversas razões (falta de tempo, pressão, ansiedade ou nível técnico) (Rink et 

al, 1996). 

Outro método de treino é o treino integrado, onde as componentes do jogar são 

integradas de forma a existir uma interacção técnico-táctica juntamente com uma 

melhoria da condição física (Aguila & Turiño, 2002). 

Um modelo orientado para a táctica acarreta melhores decisões tácticas para o jogo, no 

entanto, estes estudos orientam-se exclusivamente para o portador da bola (Giménez, 

1999), não tendo sido encontrado estudos sobre atacantes sem bola ou defensores. 

Para aprender a jogar é fundamental que as emoções estejam presentes (Oliveira 2008). 

Araújo (2005) define acção táctica como o resultado da exploração das possibilidades 

da acção, as quais são constrangidas pelo tempo disponível, perícia do executante, 

estado emocional, fadiga, etc. Quando somos confrontados com uma dada situação, nos 

centros talamicos, é incorporada informação proveniente do sistema limbico relacionada 

com experiencias anteriores (Jensen, citado por Lopes 2005). Esta dá-nos uma 

reprodução do estado do corpo em relação à situação (Damásio, 1994) e se esse estado 

for positivo o cérebro responderá “isto foi bom, vamos repeti-lo” (Fernandes, 2003) o 

inverso ocorrerá se for negativo, com o cérebro a tender para rejeitar essa hipótese 

(Damásio, 1994). Lopes (2005) dá nos o exemplo de um central que esteja habituado, há 

muitos anos, a jogar em lançamentos longos e que a nova equipa tente sair a jogar desde 

a 1ª fase de construção. Inicialmente ele terá dificuldades de correr o risco de manter a 

posse de bola e circulá-la, pois a perda desta na sua área é um risco para a equipa. 

Assim é necessário um trabalho específico para consciencializar o hábito a alterar, com 

repetições sistemáticas, iremos assim adaptar o cérebro ao novo modo de jogar. Por 

tudo isto, seria desapropriado negligenciar as emoções na hora de operacionalizar o 

modelo de jogo do treinador (Oliveira, citado por Lopes 2005). Agora para que o nosso 

cérebro nos diga algo, é fundamental o conhecimento prévio. É fundamental então que o 

treinador questione os seus jogadores do que estão a fazer, de forma a que se 

questionem a eles próprios a respeito das causas das suas acções (Popper, cit por 

Garganta 2001). Se um jogador souber a verdadeira razão dos problemas do jogo, se 
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souber analisar, mais facilmente tomará decisões mais adequadas. O atleta tem de ter 

inteligência que nem toda a informação tem o mesmo valor, assim, o atleta tem que 

detectar e utilizar a informação revelante que está acontecer em campo (Araújo, 2005). 

Se já vimos que o modelo de jogo é fundamental no treino, este modelo tem de provocar 

no jogador emoções positivas, pois é neste estado que as aquisições são mais 

perduráveis. Além disso, a experiencia e a vivenciação associadas a emoções positivas e 

negativas, são fundamentais quando o jogador decide. Damásio (2000) afirma que 

quanto mais vivenciarmos situações relacionadas com um certo objectivo, mais 

facilmente capacitamos que podemos agir sobre ele porque múltiplas áreas do cérebro 

acedem mais facilmente imagem desse objecto. Ao aceder mais facilmente seremos 

mais rápidos. É assim que é visto a velocidade no futebol, não apenas como uma 

valência física mas também perceptiva e decisional (Garganta, 1999). A velocidade no 

futebol está relacionada com os companheiros e adversário. Um jogador mais lento do 

ponto de vista neuromuscular, pode chegar primeiro ao local que deseja pois previu e 

antecipou a jogada (Garganta, 1997). Assim o treino da velocidade tem de conter 

situações de previsão e reacção às distintas situações de jogo (bagsboo, 1997). Não 

queremos dizer com isto que a parte física não é importante. Muito pelo contrário. 

Soares (2005) salienta a necessidade do conhecimento do esforço específico do jogador 

dentro do plano táctico da sua equipa, para lograrem a criação de treinos 

correspondentes a essas necessidades. Mourinho (cit. por Oliveira et al, 2006) reforça 

este pensamento ao defender a globalização do trabalho e não a divisão das dimensões 

tácticas, técnicas, físicas e psicológicas. Não atribui percentagens às diferentes 

dimensões, dado que não as concebe de uma forma isolada, e, desse modo, 

descontextualizada. O futebol caracteriza-se assim pela aciclicidade técnica, de 

solicitações morfológico-funcionais diversas e intensa actividade psíquica, num 

contexto permanentemente variável de cooperação-oposição (Grehaigne & Godbout, 

1995;). 

Konzag (citado por Costa 2001) define estes pressupostos como: 

 Requisitos psicológicos: é necessária a presença das qualidades volitivas, da 

atenção, das funções cognitivas e das qualidades psico-sociais; 

 Requisitos técnicos: entende-se por tal a execução do movimento adaptado às 

condições do jogo e ao tipo de jogador; 

 Requisitos tácticos: donde faz parte a táctica colectiva e individual do ataque e 

da defesa. 
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 Requisitos coordenativos e condicionais. 

 

Jogos reduzidos 

Como já vimos anteriormente a redução do espaço de jogo acarreta diversos benefícios. 

Além do maior número de intervenções sobre a bola o exercício também fica mais 

intenso do ponto de vista físico e mental, visto que exige um maior número de 

mudanças de direcção e velocidade mas também de decisões técnico-tácticas. (Queiroz, 

1986). Estas formas modificadas do jogo, não anulam portanto os aspectos 

fundamentais do conteúdo do jogo como a cooperação, a oposição e finalização, são 

então uma decomposição da estrutura complexa do jogo para níveis mais simples sem 

desvirtuar a natureza do jogo (Queiroz, 1986). A dificuldade do jogo é transformada em 

interacções das dimensões táctica técnica física e psicológica mas com níveis de 

complexidade decrescida (Costa, 2009). Deste modo, a técnica surgem em função da 

táctica, de forma orientada e provocada. Existe uma correcta interpretação e aplicação 

dos comportamentos pretendidos viabilizando a técnica e a criatividade. Assim este 

método de trabalho evidencia o desenvolvimento das capacidades e dos conhecimentos 

específicos dos jogadores em jogo (contextualizado) direccionado para os 

comportamentos desejados (Oliveira, 2004). Ao contrário das modalidades “fechadas”, 

onde quase tudo o que é significativo para o resultado final é previsível e estável, 

dependendo grande parte do desempenho da técnica (independentemente de estar 

interligada com a dimensão táctica física e psicológica) nas modalidades “abertas” a 

incerteza é uma componente sempre presente e essencial reflectida nas acções dos 

companheiros e adversários. Assim deve ser considerada que na análise do jogo quer na 

construção do mesmo (Mendonça, 2010). Embora existam muitos elementos estruturais 

estáveis como a dimensão do campo, a bola, o número de jogadores, etc, as 

características mais atraentes dos jogos desportivos colectivos (como é o caso do 

futebol) são a instabilidade e a incerteza decorrentes do jogo (Araújo & Volossovicth, 

2005). A capacidade de agir e reagir é assim essencial para a obtenção da vitória 

(Laguna,2006). 

Scaglia (2003 cit. por Costa, 2009) realizou um trabalho de revisão de análise das 

principais perspectivas do ensino dos jogos desportivos colectivos, em particular o 

Futebol. Este autor evidenciou que o progresso do nível qualitativo dos jogadores era 

superior quando se seleccionava o ensino através de jogos de complexidade adequada 

ao nível dos jogadores consentindo um maior desenvolvimento dos conhecimentos 
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específicos e da compreensão do jogo, acarretando uma maior motivação e interesse 

pela modalidade. 

 

Feedback 

O Feedback é definido pelas referências que indicam as diferenças entre o objectivo 

visado e a resposta efectiva produzida (Castelo, 2006). Como já podemos constatar os 

métodos de trabalho são importantes, mas o conhecimento do treinador e a forma como 

faz dentro da sessão de treino também o são. A essência do feedback radica-se no valor 

da informação que esta contem e que é compreendido pelo jogador (Castelo, 2006). O 

comentário de Carvalhal (cit. por Lopes, 2005) vai neste sentido ao referir que a 

dinâmica é estabelecida pelo treinador, os comportamentos que se “obriga” são 

importantes, mas os feedback que são direccionados nesse exercício também. Mourinho 

(cit. por Lopes, 2005) concorda ao afirmar que para que os jogadores assimilem as suas 

ideias o principal são os exercícios, feedbacks e a relação entre ambos. Faria (cit por 

Resende 2002) realça também a importância da intervenção no exercício ao referir que 

o treinador apenas consegue estabelecer linhas de pensamento comum, se colocar numa 

dada situação de jogo, onde salienta regras, princípios e os pontos de ligação, para que o 

jogador interiorize essas ideias, essas regras e repetir constantemente para que depois 

elas surjam em jogo. Também no caso do feedback terá de estar dependente da 

qualidade do jogador. A necessidade e pertinência do feedback depende das 

características da tarefa e da capacidade dos jogadores, o que significa dizer que um 

feedback pode revelar-se útil, inconsequente ou até prejudicial (Graça, 1998). 

O conhecimento teórico e prático constitui uma variável importante na obtenção do 

sucesso, tal como, a qualidade da planificação, a estruturação das tarefas, a selecção de 

conteúdos e o feedback fornecido no decorrer do treino (Afonso, 2001). 

O feedback recebido pelos jogadores não se deve apenas ao que ouve, mas também ao 

que cheira, vê, às localizações, etc (Jensen citado por Lopes 2005). Assim um exercício 

deve ser efectuado num espaço que se reproduza em campo (zonas de campo, 

corredores, posicionamento dos colegas e adversários, linhas e áreas de campo, etc.) e 

não num espaço qualquer onde os jogadores não tenham referencias (neste caso visuais) 

que são importantes (Fernandes, citado por Lopes 2005). 

O tipo e a forma do feedback também têm repercuções. Um estudo comprovou que 

instruções baseadas na tarefam levam a uma melhor performance do que baseadas no 

Ego (Jagancinski et al, 2001). Carvalhal (citado por Lopes, 2005) conta-nos com base 
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na sua experiencia “ Anteriormente, quando intervinha no exercício levava a que eles 

identificassem o erro, e normalmente identificavam, e criava-lhes muitas vezes um 

marcador somático negativo “Isso não pode acontecer”. Agora a sua intervenção mudou 

“quando algo não está correcto eu paro e digo “atenção, olha o que está a acontecer. 

Percebes-te o que é que está a acontecer?” e ele “percebi” “então o que é que está a 

acontecer?” e ele diz logo “fiz mal isto, isto e isto” e então ele auto-reprime-se, e é ele 

próprio que está a fazer o marcador somático. Procuro então que sejam eles a sentirem 

que foram eles que resolveram o problema”. Assim acredita que não se foca tanto a 

atenção no treinador e também marca positivamente pois o jogador acredita que 

encontrou a solução então conseguirá resolver o problema. Machado (2008) acrescenta 

que o treinador deve incidir na correcção sobre a causa do erro e não sobre o erro em si. 

É importante que a percepção negativa ou distorcida que os atletas têm dos seus 

próprios erros, procurando fazer com que sintam que o erro é parte integrante do 

desenvolvimento (Machado, 2008). O “erro” é, no contexto desportivo, a diferença 

entre aquilo que o executante pretendia obter e o que realmente foi conseguido, ou na 

perspectiva do treinador, a diferença entre as suas expectativas e a execução do seu 

atleta, tendo em conta as capacidades do indivíduo em realizar a acção que se propôs. O 

jogador deve então ter condições de ensaio e erro, para que com a ajuda dos feedbacks 

do treinador possa melhorar as suas habilidades e melhorar as suas qualidades (Cunha 

2007). 

 

Motivação 

A motivação e o esforço foram as causas mais relacionadas para alcançar o sucesso 

(Fonseca & Maia, 2000; Esteves, citado por Gomes 2006; Gomes, 2006). O motivo é 

então um factor dinâmico (consciente ou inconsciente, fisiológico, afectivo, intelectual, 

social, em interacção) que afecta a comportamento do individuo no seu trajecto para um 

objectivo, consciente ou inconscientemente apreendido (Brito, citado por Cunha 2007). 

O conceito “motivação” é muitas vezes relacionado como a activação, sendo que muitas 

vezes os treinadores utilizam tácticas de activação para motivar os seus jogadores. 

Contudo são duas concepções diferentes. Roberts (2001) acrescenta ainda que a 

motivação não é genética. Para Weingberg & Gould (1995) a motivação para a 

realização de uma tarefa significa falar em lutar pelo êxito, persistir face ao insucesso e 

experienciar o orgulho pelos resultados obtidos. Roberts (2001) acrescenta ainda que a 

motivação é um processo cognitivo dinâmico e complexo baseado em avaliações 
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subjectivas do participante sobre o resultado dependendo do objectivo da acção e do 

significado do contexto para o mesmo. Do ponto de vista cognitivo, a motivação pode 

ser definida como um modelo de organização de pelo menos um dos três constructos 

que direccionam e fortalecem o comportamento na actividade física: objectivos 

pessoais, estado de activação emocional e crenças pessoais (Duda, 2001). 

A motivação é das concepções mais referenciados em desporto, utilizando-se quer para 

explicar comportamentos inapropriados ou de êxito dos atletas, quer ainda para 

fundamentar estratégias dos treinadores procurando aumentar o empenho dos seus 

jogadores (Alves et al, 1996). 

Apesar de haver autores que comprovaram que o desempenho será melhorado em 

actividades que não proporcionem prazer (Ericsson et al citado por Cunha, 2007) são 

muitos outros os que argumentam que o prazer na actividade é fundamental para o 

desporto, havendo mesmo atletas que o percepcionam como o mais importante (Giss & 

Chaumenton; Carpentes et al.; Helsen et al. citados por Gomes (2006)). Cruz (citado por 

Gomes 2006) acrescenta ao referir que quanto mais os atletas gostarem e tiverem de 

praticar um determinado desporto, quanto mais investirem, quanto mais oportunidades 

sentirem que foram oferecidas pelo seu empenho, maior será o seu compromisso ou 

comprometimento com esse desporto. 

Aumentar a motivação dos atletas é sempre uma preocupação do treinador. 

Compreender a motivação é uma questão complexa (Newton & Duda, 1999). Aliado a 

isto, é fundamental que o treinador tenha conhecimento dos reais motivos do atleta para 

a prática do futebol, para uma orientação mais direccionada nesse sentido (Ferreira & 

Gaspar, 2005). Dentro dos processos condicionantes do desenvolvimento da motivação, 

o treinador deve estar ciente das explicações que os seus atletas dão a si mesmo para 

explicarem os resultados alcançados e saber intervir sempre que necessário (Serpa et al., 

citado por Gomes 2006). Afinal os motivos pelo qual se faz desporto podem ser muitos: 

melhoria de competências, divertimento, estar com amigos, fazer novos amigos, 

experimentar desafios, excitação, atingir o sucesso, manter ou desenvolver a forma 

física (Cruz citado por Gomes 2006). Existem então 2 tipos de motivação. A motivação 

interna (ou intrínseca) e a motivação externa (extrínseca). A motivação intrínseca pode 

ser percebida como um estímulo desencadeado pelo desejo natural do individuo em 

executar a(s) tarefa(s) (Weiss & Chaumenton, 1992). Para isto muito contribui os 

motivos como o divertimento, o prazer, e o sentimento e fazer algo bem. O indivíduo 

intrinsecamente motivado são principalmente estimulados pelo cumprimento da 
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actividade em si mesma devido à competência (o desejo de participar em jogos e 

exercícios e desenvolver a técnica) e prazer (o desejo de ter divertimento, procurar 

interesse e ser estimulado) (Cruz citado por Gomes 2006). A motivação extrínseca 

refere-se a incentivos de natureza externa ao indivíduo, como sejam a aprovação dos 

colegas, recompensas materiais, enfâse na vitória e no seu desempenho (Weiss & 

Chaumenton, 1992). As motivações externas tornaram-se extremadamente poderosas, 

dado os valores monetários da conjuntura actual, e adicionando-se às motivações 

internas aumentando assim o desejo e o interesse pela prática desportiva (Brito, citado 

por Cunha 2007; Weinberg et al, 2000). Horn (2001) ainda sobre este assunto refere que 

no futebol moderno o jogador está mais motivado pelas recompensas extrínsecas, como 

os ganhos financeiros, do que os motivos intrínsecos como o sentimento de realização e 

o prazer de jogar. 

Os autores também referem que a idade pode modificar as motivações, logo estão 

estimulados para o exercício por diferenciadas causas, saúde e forma física (Campbell, 

et al. 2001). Enquanto que, os motivos de prática para os mais jovens são as 

aprendizagens de novas técnicas e o divertimento, para os mais velhos as razões devem-

se à saúde, forma física e o relaxamento (Wienberg et al., 2000). São vários os autores 

que referem que com o avançar da idade deve orientar-se mais para a tarefa do que para 

a idade (Angélico, 2000; Duda et al., 1995; Esteves, 2001; Fonseca e Maia,2000; Sousa, 

2003 citados por Gomes, 2006). Num estudo efectuado por Gomes (2006) a 

competência técnica e a competição foram as variáveis com valores mais elevados. 

 

O que pensam os treinadores e os jogadores 

Tem sido efectuado ao longo dos anos vários estudos com o intuito de perceber quais as 

principais razões para chegar ao sucesso. Cunha (2007) ao questionar treinadores e 

jogadores pelas principais causas para o sucesso chegou a conclusão que as razões 

táctico-cognitivo (87,1%), psicolócicas (77,4%) e técnico (71%) são considerado muito 

importantes. No mesmo estudo o valor que os jogadores tiveram mais alto foi o factor 

psicológico (51,6%). Também para Gonçalves (2005) os treinadores também atribuem 

maior importância ao domínio táctico, técnico e psicológico. Enquanto que os 

treinadores dão uma extrema importância ao conhecimento táctico, princípios ofensivos 

e defensivos, os jogadores (que chegaram ao futebol ao mais alto nível) consideram que 

a motivação o conhecimento táctico e o comportamento do jogador no grupo (em 

valores mais baixos que o treinador) foram os factores que mais influenciaram para 
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atingir o sucesso (Cunha 2007). Os jogadores consideraram que a condição física era o 

factor mais importante, enquanto que, os treinadores consideraram os objectivos a 

alcançar (Cunha, 2007). A 3ª variável em avaliação era a agilidade. 

São vários outros estudos que atribuem às características físicas, tanto por jogadores 

como por treinadores, uma menor importância (Garganta,1997; Reilly et al 2000; 

Janelle & Hillman, 2003, cit por Cunha, 2007). Por isso e como já referenciamos 

anteriormente, o conhecimento táctico faz com que um jogador mais lento do ponto de 

vista fisiológico consiga actuar primeiro. Não queremos com isto menosprezar o lado 

físico do jogo. Estudos já demonstram que de acordo com a estatura e a massa corporal 

e índice de massa corporal pode ser mais apropriado determinadas posições em campo 

(Bloomfield et al., 2005). A posição em campo influencia assim o gasto energético em 

jogo, necessitando de diferentes requisitos físicos para os futebolistas de distintas 

posições (Di Salvo et al., 2007). Os médios são assim os jogadores que percorrem 

maiores distâncias demonstrando ter também valores superiores de VO2max (Di salvo 

et al., 2007) mas são os avançados que manifestam ter melhor desempenho em testes de 

velocidade, agilidade e força (Gil, 2007). A idade, maturidade e tamanho do corpo 

contribuem de forma significativa para a variação na capacidade funcional (resistência, 

velocidade, força) dos jovens futebolistas (Malina et al., 2004) e com isto a sua posição 

e contribuição em campo. 

Jogadores e treinadores concordam que é muito importante o treino de jogos reduzidos e 

a prática (em qualidade e quantidade, a ambição, a capacidade psicológica, o participar 

em competições e a qualidade do treinador (Cunha, 2007). Não consideram nada 

importante os equipamentos e as instalações. Starkes et al., (1996) também concluiu que 

os factores de prática e a qualidade do treinador estariam no pódio dos factores mais 

importantes para atingir o sucesso. 

Numa tese em que os treinadores foram questionados sobre as suas crenças, um 

treinador alegou que dá maior importância aos princípios de jogo, á forma como se 

ataca e se defende. Acrescenta ainda que se os jogadores dominarem os princípios 

básicos do jogo, dominam o jogo, mas que o fundamental é mesmo compreender o jogo 

(Costa, 2009). Ainda neste estudo podemos constatar que o compreender do modelo de 

jogo da equipa é outro desejo dos treinadores e que isso se reflicta para a tomada de 

decisão em jogo, tal como, salientam a importância dos gestos técnicos (Costa, 2009). 

Quanto à importância dos 4 conteúdos (táctico, técnico, físico e psicológico), as 

opiniões parecem distinguir-se, enquanto que, uns dão igual importância a todas as 
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variáveis, outros dão maior importância ao aspecto psicológico, justificando com as 

qualidades específicas desses jogadores (Costa, 2009). Como já vimos anteriormente, o 

lado psicológico, o controlo emocional e a motivação têm uma grande influência na 

aprendizagem ajudando na construção de significados, e na canalização da motivação e 

no comportamento cognitivo (Jensen, citado por Guilherme, 2004). 

 

Experts vs Principiantes 

Dada a importância de contextualizar a nossa equipa perante o que vem na literatura, foi 

importante percebermos o que distingue os jogadores de top dos que não chegam a este 

patamar e de que forma temos de alterar os nossos métodos de trabalho devido a esse 

aspecto. Miragaia (2001) concluiu que jogadores da Superliga tomam decisões mais 

rápidas do que jogadores da II divisão ou da II divisão B. 

Singer & Janelle (1999) enumeram as características que distinguem os experts dos 

outros: 1) possuem maior conhecimento específico da tarefa; 2) são capazes de 

interpretar informações com maior significado; 3) armazenam e utilizam a informação 

de modo mais efectivo; 4) utilizam melhor as probabilidades. 

Os génios são jogadores que ultrapassam a média, e que conseguem executar acções de 

jogo simples (passe e recepção) mas com grande inteligência e excelentes tomadas de 

decisão (Brás citado por Mendonça, 2010). Os praticantes de excelência caracterizam-se 

por possuírem um processo de captação de informação mais eficiente, um conhecimento 

declarativo e processual mais organizado, uma identificação dos padrões de jogo e 

processo decisional mais rápido e preciso, um entendimento táctico superior, uma maior 

capacidade de antecipação dos acontecimentos do jogo e maior conhecimento das 

probabilidades situacionais (Costa, 2001). 

Ripoll 1987 (cit. por Mangas 1999) enumera as características do processamento de 

informação visual dos atletas principiantes e experientes.  
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Tabela 1 - Características do processamento de informação visual de atletas principiantes e 

experientes (Ripoll, 1987 cit. por Mangas, 1999). 

Atletas Principiantes Atletas experientes 

1. A informação visual é pontual e 

corresponde a um conjunto de 

acontecimentos; 

2. A informação é tratada sobretudo 

em visão central; 

3. A leitura dos diferentes 

acontecimentos é feita em ordem 

cronológica das suas aparições;  

4. Um número importante de 

acontecimentos é analisado; 

5. O tempo destinado a consultar 

cada um dos acontecimentos é 

curto. A informação é incompleta;  

6. O tempo total de análise é elevado;  

7. Apresentam um longo período de 

tempo entre a recepção da 

informação e o desencadeamento 

da resposta; 

8. As respostas motoras são muitas 

vezes inadequadas 

1. A informação visual é inter-

relacional. Ela relaciona os 

diferentes acontecimentos;  

2. A informação implica 

complementarmente a visão 

central e periférica;  

3. A "leitura" é muitas vezes 

antecipada. O atleta coloca o seu 

olhar na direcção precisa onde vai 

aparecer o acontecimento;  

4. Só os acontecimentos mais 

pertinentes são analisados. O seu 

número é restrito;  

5. O tempo dedicado a consultar cada 

acontecimento é longo. A 

informação é completa;  

6. O tempo total de análise é 

reduzido;  

7. A resposta é desencadeada durante 

a análise da situação;  

8. As respostas motoras são 

apropriadas. 

 

Apesar de Pascual & Iglesias (1995 cit por Costa 2001) não terem encontrado 

diferenças entre futebolistas profissionais e juvenis, são muitos outros que comprovam 

o contrário. Garganta (1997) diz-nos que o jogador de elite tem um conhecimento 

declarativo e processual mais organizado e estruturado. Também para Alves & Araújo 

(1996) os jogadores experientes têm um maior conhecimento específico dos factos, o 

que faz com que encontre diversas alternativas no instante de tomar decisões. Mais uma 

vez a justificação direcciona-se para um maior conhecimento organizado e estruturado 

que possuem. Mahlo (1980 cit por Costa 2001) concorda ao afirmar que a essencial 
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razão para os erros realizados pelos jogadores menos experientes consiste no 

desconhecimento das soluções mais adequadas, o que impede de escolher a situação 

mais apropriada. Além disso, estudo efectuados a equipas melhor classificadas 

obtiveram melhores resultados em testes de conhecimento táctico (Greco et al, 1998). 

Quando comparados futebolistas federados com não federados, além do 1º ter tido um 

maior número de respostas correctas, os 2ºs apresentaram um tempo médio de decisão 

inferior Brito & Maçãs (1998). Outra curiosidade neste estudo foi que aqueles que mais 

aceram também demoraram menos tempo a responder. Outro estudo comprovou que os 

atletas federados podem tomar decisões mais rápidas no momento mais propício em 

comparação com atletas de recreação (Helsen & Pauwels, 1987 cit. por Costa, 2001). 

São vários os estudos que demonstram um maior conhecimento da modalidade por parte 

dos jogadores mais experientes e que estes reconhecem mais facilmente os problemas e 

identificam melhor as soluções (French & Thomas, 1987; Allard, 1993; Williams et al, 

1993; French & Housner, 1994, Thomas, 1994; Pinto, 1995; Rodrigues, 1998; Mangas 

1999 citado por Costa 2001). Williams & Davids (1995) demonstra-nos que o maior 

conhecimento dos jogadores não se deve apenas aos anos de prática mas também à 

qualidade da prática desportiva e não apenas à instrução. Estes mesmos autores ainda 

compararam 3 sub-grupos: Atletas de elite, outro com bastante experiencia mas com um 

nível de jogo mais fraco e um grupo de espectadores de futebol. Os resultados 

demonstraram um conhecimento específico superior por parte dos atletas de elite que 

conseguiram descodificar e processar a informação de forma mais eficiente. 

Pérez (1999) enumera ainda características de jogadores de elite: 

1. São expertos no seu desporto concreto; 

2. Não demonstram a sua superioridade em testes gerais; 

3. Realizam inferências sobre os acontecimentos que surgem no seu desporto; 

4. São mais sensíveis aos contextos desportivos e conhecem mais e melhor do seu 

desporto, categorizando os problemas de forma profunda; 

5. Detectam e localizam melhor a informação revelante, reconhecendo de forma 

rápida e exacta os padrões estimulantes; 

6. Detectam melhor as acções dos oponentes ou dos objectos e situações; 

7. São mais sensíveis às exigências das situações desportivas e à estrutura social do 

rendimento, possuindo melhor habilidade de auto-controlo; 

8. Apresentam-se como excelentes planificadores oportunistas; 

9. Manifestam dificuldade em explicar a sua perícia desportiva. 
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Métodos 

Recolha de dados 

O objectivo deste trabalho prende-se pela necessidade de percebermos como este grupo 

prefere trabalhar. A ideia é abrangermos um modo de conciliar a nossa metodologia de 

treino com os gostos e motivações dos atletas. Foi então feito um questionário. Este 

questionário foi entregue aos atletas e efectuado na minha presença, sem que eu 

estivesse a ver as respostas dadas pelos atletas. A minha presença apenas servia no caso 

de alguma dúvida que pudesse existir no preencher do questionário. Para certificar os 

jogadores de que as respostas aos questionário eram anónimos, além de não terem de 

colocar o nome, os atletas colocariam dentro de uma pasta juntamente com o dos 

restantes jogadores. 

O questionário foi feito aos 24 atletas pertencentes ao plantel à data.   

             

Instrumento 

Foi efectuado um inquérito com 18 perguntas. Estas 18 perguntas estão divididas em 3 

grupos.  

No primeiro grupo os jogadores apenas poderiam responder na situação com a qual 

mais se identificassem. Quatro perguntas que consistia em saber o significado do treino 

para os jogadores, de que forma encara o feedback por parte do treinador e como 

classifica o seu potencial e até consideram que poderão chegar. Estas perguntas 

serviram para que o treinador possa ter mais informação na forma de liderar e motivar 

os seus atletas. 

No segundo grupo foi utilizada uma escala de Likert. 4 perguntas onde os jogadores 

teriam de responder de 1-7 a cada alínea. (1- Não gosto nada; 2- gosto muito pouco; 3- 

Gosto Pouco; 4- Neutro (nem gosto nem desgosto); 5- Gosto; 6- Gosto muito; 7 – É o 

que mais gosto). Esta escala tem a sua origem numa escala de atitudes, na qual o sujeito 

participante na investigação transmite o seu grau de concordância ou discordância em 

relação a uma dada afirmação/pergunta (Fortin, 1999). Desta forma, pretendíamos 

saber, não só de uma forma ordenada os gostos dos jogadores mas acima de tudo se 

existe algum grupo de exercícios que claramente se destacasse na preferência dos 

jogadores. Três das perguntas foram sobre a preferência de exercícios, durante os 
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momentos do treino (Aquecimento, Parte Principal e Retorno à Calma). A última 

questão deste grupo era sobre características do treinador. Foi importante perceber 

também o que os jogadores valorizam num treinador (sendo esta a última pergunta 

analisada neste relatório). 

Por fim, o último grupo consistiu em 10 perguntas onde os jogadores poderiam colocar 

o número de respostas que entendessem. Em cada grupo de exercícios existiam várias 

hipóteses de respostas fechadas. Estas hipóteses tiveram como base a biografia e 

algumas conversas com os jogadores anteriormente de forma a dar todo o tipo de 

soluções como resposta. Estas perguntas serviram para aprofundar a razão pela qual os 

atletas gostam de cada tipo de exercício. 

Em princípio, agrupar todas as questões relacionadas com o mesmo tema terá as suas 

vantagens. Caso contrário, corre-se o risco de parecer que se estão a repetir questões. 

No entanto, quando as questões são de opinião, é recomendável ignorar esta premissa, 

de modo a evitar que as respostas sejam influenciadas pelas anteriores e, 

consequentemente, enviesadas pela preocupação do indivíduo em ser coerente 

(Ghiglione & Matalon, 2005).  

Neste questionário, em relação à forma, a grande maioria das questões são do tipo 

fechado. Em cada questão, é apresentada uma lista com as respostas possíveis, de entre 

as quais o entrevistado escolhe aquela que melhor corresponde à verdade. Já em relação 

ao conteúdo, são questões de opinião. Estas questões são também intituladas de questão 

“psicológica” ou “subjectiva”, pois tratam informações impossíveis de recolher de outra 

maneira (Ghiglione & Matalon, 2005). 

      

            Tratamento de dados 

Nas 4 primeiras questões onde foram utilizadas a escala de Likert, verificaremos de que 

forma os atletas classificam a sua preferência por exercícios ou pelas características de 

um treinador de futebol. Como as medições da importância das diferentes dimensões 

são medições repetidas, deve usar-se o teste de Friedman. Se existirem diferenças na 

importância (avaliada numa escala ordinal) atribuída a cada uma das dimensões, então 

as distribuições da importância diferirão pelas diferentes dimensões da popularidade. Se 

o teste for significativo, faremos depois a comparação múltipla das medidas das ordens 

para identificas dimensões onde se observam as diferenças. 
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Para as restantes perguntas foi utilizado o Teste de Qui-Quadrado visto tratarem-se de 

variáveis qualitativas. Este teste serve para se avaliar se a distribuição observada dos 

elementos das amostras pelas classes da variável é aleatória e/ou segue uma 

determinada distribuição empírica. Os pressupostos para a utilização deste teste são: 1) 

variáveis qualitativas organizadas em contagens; 2) amostras independentes; 3) N≥ 20; 

4) 80% dos valores esperados, sob H0, superiores ou iguais a 5 (Maroco, 2010).  

 

Hipóteses 

H1: Existem associações quanto à causa como os jogadores encaram o treino.  

H2: Existem associações quanto à ambição chegar a campeonatos profissionais. 

H3: Existem associações quanto ao modo como percepcionam os feedbacks. 

H4: Os jogadores preferem os exercícios de posse de bola durante o aquecimento. 

H5: Os jogadores preferem os exercícios de jogos reduzidos para a parte principal do 

treino. 

H6: Os jogadores preferem exercícios lúdicos no momento do retorno à calma. 

H7: Existem associações nas causas pelo qual os jogadores gostam dos exercícios 

analíticos de passe e recepção. 

H8: Existem associações nas causas pelo qual os jogadores gostam dos exercícios de 

posse de bola. 

H9: Existem associações nas causas pelo qual os jogadores gostam dos exercícios de 

jogos reduzidos. 

H10: Existem associações nas causas pelo qual os jogadores gostam dos exercícios de 

finalização. 

H11: Existem associações nas causas pelo qual os jogadores gostam dos exercícios 

analíticos de passe e recepção. 

H12: Existem associações nas causas pelo qual os jogadores gostam dos exercícios 

sectoriais. 

H13: Existem associações nas causas pelo qual os jogadores gostam dos exercícios 

treino conjunto. 

H14: Existem associações nas causas pelo qual os jogadores gostam dos exercícios 

lúdicos. 

H15: Existem associações nas causas na preferência de variáveis utilizadas nos 

exercícios. 
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H16: Existem diferenças significativas relativamente às características que qualificam 

um treinador. 

 

Resultados 

Dada a importância para um treinador dos seus métodos de treino, foi importante para 

nós, começar por perceber se os atletas vêm o treino do mesmo modo. Os atletas foram 

então questionados do significado que o treino tem para estes. De acordo com o teste 

Qui-Quadrado existem associações significativas na forma como os atletas vêm o treino 

(χ
2
 (1)= 8,167; p<0.05; N=24). A maioria dos atletas considerou assim que o treino 

serve para se encontrar preparado física e tacticamente preparado para o jogo, e apenas 

uma minoria considera que os treinos apenas servem para se encontrarem bem a nível 

físico e é o jogo que faz os jogadores evoluírem tacticamente. Nenhum jogador 

considerou que o treino serve apenas para ser convocado ou que se desloca aos treinos 

por ser obrigatório. 

 

 

Figura 2 - Percentagem relativa ao significado dado pelos jogadores ao treino. 

 

Com vários atletas com muitos anos de treino e competição e sem terem conseguido 

chegar ao mais alto nível, quisemos perceber se estes atletas gostam de treinar e a forma 

como o vêm. 58% considera que gosta de treinar porque é desse modo que se pode 
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progredir, 50% gosta de treinar a nível físico e 46% gosta de treinar a nível táctico. 

Assim não foram encontras associações estatísticas para o gosto pelo treino (χ
2 

F(2) = 

,378; p>0.05; N=37). De realçar que nenhum atleta declarou não gostar de treinar.  

  

Figura 3 - Percentagem relativa ao modo de pensar do atleta referente à importância do treino. 

 

Consideramos importante que o nosso tipo de liderança corresponde-se às espectativas 

dos atletas. Foi então importante perceber se eram atletas que ainda desejam evoluir na 

carreira ou apenas estão no futebol por gosto ou por dinheiro sem intenções de se 

esforçarem mais do que o necessário. Esta pergunta servirá para nos ajudar a direccionar 

e contextualizar a motivação durante o processo de treino, visto que considerámos 

importante sabermos das expectativas de carreira dos nossos atletas. Desse modo, 

perguntámos o que os atletas gostariam de alcançar na sua carreira futebolística onde 

voltamos a encontrar associações estatísticas (χ
2
(3)= 13,000; p<0.05; N=24). Esta 

diferença deve-se a uma maioria deseja chegar a uma equipa profissional enquanto que, 

um quarto da equipa espera apenas jogar na II divisão e 17% dos atletas consideram já 

estar numa fase descendente da sua carreira e que a sua idade já não lhe permite 

ambicionar outros voos. Apenas 4% dos atletas do plantel estipulam para a sua carreira 

o desejo de subir de divisão com a equipa do Grupo Desportivo de Sesimbra. 
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Figura 4 - Percentagem relativa às ambições dos jogadores na sua carreira. 

 

Aliado à pergunta anterior, desejámos que os atletas fizessem uma auto caracterização 

do seu valor. Foram então questionados de até onde poderia o seu potencial alcançar. 

Deste modo, também ficaríamos a saber de que forma os atletas confiam no seu valor, 

se acham que já atingiram o seu auge ou se por outro lado poderão sentir-se frustrados 

na sua situação actual. Mais uma vez foram encontradas associações estatisticamente 

significativas (χ
2 

(3)= 10,333; p<0.05; N=24). Estas associações justificam-se porque 

metade do plantel considera que tem potencial para chegar a uma Liga Orangina, um 

quarto do plantel julga ter potencial para chegar a II Divisão e 21% considera que dada 

a idade já não equaciona chegar mais longe no futebol. Apenas 4% considera ter 

potencial para representar a Selecção Nacional. 

 

Figura 5- Percentagem relativa ao potencial que os jogadores consideram poder atingir. 

 

54,2% 

25,0% 

4,2% 

16,7% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Profissional Subir de
Divisão

Subir com a
equipa

Idade

Profissional

Subir de Divisão

Subir com a equipa

Idade

4,2% 

50,0% 

25,0% 20,8% 

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%

Selecção
Nacional

Liga
Orangina

II Divisão Idade



36 
 

Cada treinador, além dos métodos de treino variam nos seus feedbacks, e os atletas 

diferem na forma como reagem a estes. Depois de sabermos as suas ambições no 

futebol foi importante percebermos se estes atletas gostam ou não que o treinador dê 

feedbacks durante o treino. Não foram encontradas associaçoes estatisticamente 

significativas (χ
2
(1)= 4,167; p>0.05; N=24).71% do plantel gosta muito de receber 

feedbacks pois considera que é deste modo que podem evoluir, os restantes 29% 

consideram que o Feedback é importante mas a sua dosagem tem de ser controlada. 

Nenhum atleta afirma não gostar quando o treinador intervém directamente com este. 

 

Figura 6 - Percentagem relativa ao gosto pelo feedback dado pelo treinador durante os exercícios. 

 

Sabendo das ambições dos atletas e da forma como estes vêm o treino e o seu potencial, 

foi importante também perceber o que gostam realmente estes atletas de fazer durante o 

treino e que características mais valorizam num treinador. De acordo com o teste de 

Friedman, os atletas têm preferência por determinados tipo de exercícios durante o 

aquecimento (χ
2 

F(6) = 30,048; p<0.001; N=24). Os exercícios orientados para a 

evolução da técnica, durante o aquecimento, estão no top da preferência destes atletas, 

demonstrando associações para todo o outro tipo de exercícios. Seguem-se os exercícios 

de posse de bola em superioridade numérica que apenas não demonstram associações 

significativas para os exercícios livres de recreação com bola e exercícios lúdicos. Em 

terceiro temos os exercícios lúdicos onde apenas encontramos associações para os 

exercícios de corrida ligeira. As mesmas associações ocorreram para os exercícios de 

exercícios com bola livre. Para os exercícios de flexibilidade não foram encontradas 

associações para qualquer tipo de corrida. 
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Tabela 2 - Preferências de exercícios a executar durante o aquecimento. 

 Técnica Posse 

bola 

Lúdico Livre Flexibilidade Corrida 

intensa 

Corrida 

ligeira 

Técnica - ,026 ,001 ,001 ,000 ,000 ,000 

Posse bola ,026 - ,263 ,229 ,023 ,005 ,002 

Lúdico ,001 ,263 - ,934 ,245 ,082 ,039 

Livre ,001 ,229 ,934 - ,281 ,098 ,048 

Flexibilidade ,000 ,023 ,245 ,281 - ,561 ,361 

Corrida intensa ,000 ,005 ,082 ,098 ,561 - ,739 

Corrida ligeira ,000 ,002 ,039 ,048 ,361 ,739 - 

 

Parte principal 

De acordo com o teste de Friedman, os atletas têm preferência por determinado tipo de 

exercícios para a parte principal do treino (χ
2 

F(7) = 60,467; p<0.001; N=24). O 

chamado “treino conjunto” está no topo das preferências para os atletas do GDS. Este 

exercício apenas não evidencia associações significativas para os exercícios de jogos 

reduzidos. Os jogos reduzidos seguem-se nas preferências dos atletas demonstrando 

associações estatisticamente significativas para os exercícios de desenvolvimento da 

técnica, exercícios lúdicos e exercícios para o desenvolvimento da táctica sectorial ou 

colectiva. Os exercícios de finalização finalizam o pódio de preferência de exercícios a 

fazer na parte principal do treino, obtendo as associações estatísticas dos mesmos 

grupos dos exercícios de jogos reduzidos, não evidenciando, tal como no grupo anterior, 

para os exercícios de posse de bola. A diferença de resultados dos exercícios de Posse 

de bola e os exercícios de jogos reduzidos e finalização, é que, apesar de entre estes não 

haver associações estatisticamente significativas, o primeiro também não tem 

associações para os exercícios de desenvolvimento da técnica. Os exercícios de 

desenvolvimento da técnica apenas têm associações significativas para os exercícios 

sectoriais que finalizam as preferências dos atletas. Tanto os exercícios lúdicos como os 

de desenvolvimento macro da equipa não têm associações entre ambos e entre os 

exercícios sectoriais. 
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Tabela 3 - Preferências de exercícios a executar durante a parte principal do treino. 

 Conjunto Reduzidos Finalização Posse 

Bola 

Técnica Lúdico Colectivo Posicional 

Conjunto - ,085 ,037 ,008 ,000 ,000 ,000 ,000 

Reduzidos ,085 - ,711 ,345 ,006 ,000 ,000 ,000 

Finalização ,037 ,711 - ,565 ,016 ,000 ,000 ,000 

Posse Bola ,008 ,345 ,565 - ,065 ,003 ,000 ,000 

Técnica ,000 ,006 ,016 ,065 - ,234 ,072 ,008 

Lúdicos ,000 ,000 ,000 ,003 ,234 - ,537 ,140 

Colectivo ,000 ,000 ,000 ,000 ,072 ,537 - ,388 

Posicional ,000 ,000 ,000 ,000 ,008 ,140 ,388 - 

 

Retorno à calma 

Quando questionados quanto ao período de retorno à calma, verificamos novamente 

associações significativas entre diversos tipos de exercícios (χ
2 

F(4) = 14,186; p<0.05; 

N=24). O efectuar de alongamentos neste período está no topo das preferências 

evidenciando associações significativamente estatísticas perante os restantes grupos. De 

seguida temos os exercícios de reforço muscular, exercício lúdico-recreativos, penáltis e 

o feedback do treinador avaliando a sessão de treino finaliza a escolha dos atletas. Estes 

4 grupos não têm associações estatísticas entre eles. 

 

Tabela 4 - Preferências dos jogadores no momento do retorno à calma. 

 Alongamentos Reforço 

Muscular 

Lúdico Penáltis Feedback 

Alongamentos - ,028 ,009 ,002 ,001 

Reforço 

Muscular 

,028 - ,663 ,328 ,175 

Lúdico ,009 ,663 - ,586 ,356 

Penáltis ,002 ,328 ,586 - ,703 

Feedback ,001 ,175 ,356 ,703 - 

 

De modo que melhor pudéssemos conhecer a forma como cada atleta vê os exercícios, 

foram questionados no que mais gostam em cada tipo de exercício. Era importante para 

nós saber como eles encaram os exercícios e as suas convicções. As razões para o gostar 
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deste tipo de exercícios evidencia associações estatisticamente significativas (χ
2 

F(3) = 

20,484; p<0.001; N=31).  de realçar que nestas perguntas de agora avante os atletas 

poderiam responder em mais de uma alínea. Começando pelos exercícios analíticos 

cerca de 63% dos atletas consideram que esta é a melhor forma de treinar habilidades 

técnicas. Cerca de metade do plantel (54%) considera que tem de melhorar a sua 

capacidade técnica. Apenas uma pequena parte (4%) salientou que, apesar de gostar, 

não considera este tipo de exercícios prioritários durante o microciclo e 8% não gosta 

quando este tipo de exercícios são repetitivos. Os primeiros dois grupos de respostas 

evidenciam associações estatísticas perante o 3º e 4º grupo. 

 

Figura 7 - Gostos e convicções dos jogadores relativos aos exercícios analíticos de passe. 

 

Quanto ao exercícios de posse de bola, 2ª escolha dos jogadores para o aquecimento e 4º 

para a parte principal do treino existem alguns aspectos que temos de ter em conta. Mais 

uma vez voltamos a encontrar associações significativas (χ
2 

F(3) = 19,452; p<0.001; 

N=31). 75% do plantel que este tipo de exercícios acarreta uma grande transferibilidade 

no aumento da qualidade da posse de bola durante o jogo. 29% considera que gosta 

destes exercícios mas que têm de ter um objectivo a atingir. E 13% considera mesmo 

não gostar destes exercícios considerando-o descontextualizado do que é o jogo. de 

realçar ainda que 13 % do plantel considera que gosta deste tipo de exercícios quando 

não são complexos. O 1º grupo apresenta associações significativamente relativamente 

aos restantes grupos. 
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Figura 8 - Gostos e convicções dos jogadores relativos aos exercícios de posse de bola. 

Também questionamos os atletas quanto aos denominados “jogos reduzidos” o 2º tipo 

de exercício preferidos pelos atletas para a parte principal no treino e mais uma vez 

encontramos associações estatisticamente significativas (χ
2 

F(5) = 21,488; p<0.05; 

N=41). 58% dos atletas considera que é através de jogos reduzidos que se evolui as 

capacidades técnicas e a capacidade de posse de bola durante o jogo, enquanto que, 29% 

dos atletas consideram que gostam deste tipo de exercícios quando pode treinar aspectos 

importantes para a sua posição. Metade do plantel argumenta gostar destes exercícios 

pela competição, sendo um jogo onde tenta ganhar ao adversário. 25% dos atletas 

aprova estes exercícios quando têm um objectivo táctico a adquirir. 4% dos atletas gosta 

deste tipo de exercícios quando não são complexos. Apenas 4% dos atletas diz não 

gostar por considerar que neste tipo de exercícios se afastam muito da sua posição e são 

descontextualizados do que acontece em jogo. As associações significativas explicam-se 

entre o primeiro grupo e os restantes exceptuando a resposta de que gostam deste 

exercício por haver competição. Esta resposta apenas apresenta associações estatísticas 

para os grupos de menor dimensão de respostas. 

 

Figura 9 - Gostos e convicções dos jogadores relativos aos exercícios de jogos reduzidos. 
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Quanto aos exercícios de finalização,58% dos atletas gosta deste tipo de exercícios 

porque aumenta a confiança. Metade do plantel admite aproveitar este momento para 

aperfeiçoar um tipo de remate. 25% gosta quando pode rematar sozinho, enquanto que, 

8% considera que tem de haver oposição. Ainda 8% realça a importância de rematar em 

locais que possam repetir em jogo. Neste caso nenhum jogador referiu não gostar do 

exercício no caso de ser muito repetitivo. Foram então encontradas associações 

estatisticamente significativas (χ
2 

F(4) = 17,333; p<0.05; N=36) que se justifica devido 

ao 2º grupo perante os 3 últimos. Quanto ao 1º grupo apenas tem associações para os 2 

últimos.  

 

Figura 10 - Gostos e convicções dos jogadores relativos aos exercícios de Finalização. 

 

Quando questionados quanto à sua preferência a nível de treino Meso. 71% do plantel 

admite gostar deste exercícios por ser fundamental repetir varias vezes o que vai fazer 

na sua posição e é assim que se ganham rotinas para saber o que se vai fazer em campo. 

21% refere que gosta mas o exercício tem de ter oposição. 17% considera que não gosta 

destes exercícios quando são demasiado parados e 8% não gosta deste tipo de exercícios 

mas compreende que tenham de ser feitos. Assim encontramos associações para o qual 

os atletas gostam deste tipo de exercícios (χ
2 

F(4) = 19,714; p<0.001; N=28). Estas 

associações justificam-se em relação ao 1º grupo em comparação com os restantes. 
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Figura 11 - Gostos e convicções dos jogadores relativos aos exercícios sectoriais. 

 

Quando confrontados quanto às suas preferências no treino a nível macro, 62,5% dos 

atletas responderam gostar pois é assim que consideram que se ganham rotinas. Metade 

do plantel considera que dessa forma a equipa melhor pode desempenhar as funções 

durante o jogo. 12,5% considera que gosta mas tem de ter oposição, sendo que a mesma 

percentagem alegou que não gosta quando estes exercícios são muito parados. 4% 

admite que não gosta deste tipo de exercícios mas compreende que tenham de ser feitos. 

Assim foi comprovado que existem associações estatísticas entre grupos (χ
2 

F(4) = 

23,059; p<0.001; N=34). Estas associações justificam-se entre as associações dos 2 

primeiros grupos e os restantes 3. 

 

Figura 12 - Gostos e convicções dos jogadores relativos aos exercícios a nível macro. 

 

Os jogadores foram ainda questionados pela razões pelo qual gostam do chamado 

“treino conjunto”, primeira preferência para se executar durante a parte principal da 
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oportunidade para adquirir confiança. 58% considera que é com este tipo de treinos que 

se ganham rotinas. 25% do plantel compreende que apesar de gostar deste tipo de 

exercícios é necessário também o desenvolvimento de outros aspectos. 17% considera 

que o treino conjunto deve ter regras de forma a adquirir conhecimentos colectivos 

desejados pelo treinador. Nenhum atleta considerou que o treino conjunto está longe do 

que é o jogo nem considerou que este exercício seja pouco específico. Assim foram 

verificadas associações estatisticamente significativas quanto às razões de preferência 

por este exercício (χ
2 

F(3) = 11,390; p<0.05; N=41). Estas associações justificam-se 

entre o grupo da confiança e os últimos 2 grupos. O primeiro grupo também tem 

associações para o 3º grupo. 

 

 

Figura 13 - Gostos e convicções dos jogadores relativos ao treino conjunto. 

 

Sendo uma equipa não profissional foi importante para nós perceber também de que 

modo os atletas vêm o jogo lúdico. Se consideram que deviam de ter mais visto que têm 

outra actividade profissional, ou se como atletas preferem melhorar o seu desempenho. 

67% do plantel considera que gosta deste tipo de exercícios mas compreende que não é 

o mais importante. 37,5% do plantel gosta mas prefere treinar sempre a sério contra 

12,5% que considera que como não são jogadores profissionais, este tipo de situação 

deveria de ocorrer mais vezes. Assim verificamos associações entre grupo de respostas 

para os exercícios lúdicos (χ
2 

F(2) = 9,071; p<0.05; N=28), havendo associações 

significativas superior entre o 2º grupo e o 1º. 
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Figura 14 - Gostos e convicções dos jogadores relativos aos exercícios lúdicos. 

 

Foi importante também percebermos se os atletas gostam que sejam colocadas regras 

nos exercícios. Cerca de metade (54%) gosta que sejam colocadas regras para a 

implementação do modelo de jogo. 42% gosta de exercícios onde haja restrição de 

toques, e apenas 12,5% gosta que lhe seja restringida a utilização de um dos pés. Assim 

comprova-se que existem associações quanto ao tipo de regras que os atletas preferem 

(χ
2 

F(2) = 6,077; p<0.05; N=26). Esta diferença justifica-se pela diferença entre o 2º e o 

3º grupo. 

 

 

Figura 15 - Gostos e convicções dos jogadores relativos às condicionantes a utilizar nos exercícios. 
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e que o treinador saiba executar bons exercícios físicos e didácticos. Um treinador que 

estabeleça relações baseadas no respeito, sinceridade e confiança é a 4ª característica 

mais valorizada estabelecendo as mesmas associações das características abordadas 

anteriormente, excepto com a característica de interventivo. Um treinador comunicador, 

divertido e que ofereça oportunidades de diversão, que saiba motivar e esteja 

preocupado com o relacionamento e espírito de grupo, que seja conhecedor do jogo 

tanto técnica como tácticamente apenas não têm associações estatisticamente 

significativas comparativamente à característica de um treinador executar bons 

exercícios físicos e didácticos. A característica de um treinador ser interventivo apenas 

tem associações significativas para o saber executar exercícios didácticos. Por fim a 

característica de um treinador ser compreensivo e de saber executar bons exercícios 

fisicamente e exercícios didácticos não têm associações estatisticamente significativas 

entre eles. 

 

Tabela 5 - Preferências dos jogadores relativos às características do Treinador. 

Ranks 

  Mean Rank 

Interventivo 5,71 

Conhecedor 6,46 

Psicológico 6,56 

Exercícios físicos 4,31 

Exercícios didácticos 4,19 

Compreensivo 5,46 

Relacional 7,10 

Disciplinador 7,46 

Divertido 6,79 

Comunicador 6,85 

Ouvinte 7,15 

Ambicioso 9,96 
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Discussão 

 

O objectivo deste trabalho é perceber de que forma os nossos atletas vêm o treino para 

direccionarmos a liderança e a metodologia de treino rumo a um melhor sucesso. Na 

planificação da época desportiva e dos métodos de trabalho é fundamental ter em conta 

três vertentes: das concepções de jogo do treinador, das capacidades, particularidades e 

especificidades dos jogadores que constituem a equipa e a tendência evolutiva tanto dos 

jogadores como do jogo de futebol (Castelo, 1996).79% da equipa considera que treina 

para se encontrar preparado tanto a nível físico como táctico para estar preparado para 

os jogos e apenas uma minoria considera que o treino apenas serve para estar bem 

fisicamente e o jogo é que acarreta a evolução táctica do atleta. Estes resultados estão de 

acordo com a opinião de Garganta (2004). Durante o treino existem mais do que um 

factor para o gostar do treino, que se justificam por haver atletas que gostam de treinar a 

nível físico, outros a nível táctico e ainda por considerarem que o treino é fundamental 

para progredir na carreira. Os nossos resultados vão de acordo também com o parecer 

de Pereira (2006) ao considerar que uma das vertentes treino está relacionada com a 

manutenção física, anímica e táctica. Também para Mesquita (1991) que considera que 

o treino serve para optimizar as capacidades dos atletas levando-os a melhores 

prestações desportivas. De realçar que nenhum jogador vê o treino como uma obrigação 

ou considera que vai ao treino apenas para ser convocado. Nenhum atleta referenciou 

não gostar de treinar. Consideramos também que tal como (Ferreira & Gaspar, 2005) 

que seria fundamental ter conhecimento dos verdadeiros motivos do atleta para a prática 

do futebol, para uma orientação mais direccionada nesse sentido. Dado que os motivos 

pelo qual se praticam futebol podem ser muitos, tentamos perceber as ambições dos 

atletas. Mais de metade (54%) dos atletas ambicionam ainda atingir o futebol 

profissional na sua carreira. É a mesma percentagem que considera que tem potencial 

para jogar na Liga Orangina ou mais acima. Apesar dos muitos motivos apresentados na 

revisão de literatura ser o divertimento e o estar com os amigos ou estar no desporto 

apenas por gostar, nenhum atleta considerou estar no clube apenas por gostar de futebol 

e o importante ser jogar, no entanto, cerca de 20% do plantel já não ambiciona ir mais 

longe na sua carreira por considerar que a sua idade não lhe permite. Cruz (1996) 

acrescenta ao referir que quanto mais os atletas gostarem e tiverem de praticar um 

determinado desporto, quanto mais investirem, quanto mais oportunidades sentirem que 

foram oferecidas pelo seu empenho, maior será o seu compromisso ou 
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comprometimento com esse desporto. Esta pode então ser uma forma de motivação da 

equipa técnica dado que os atletas têm ambição de subir na carreira numa modalidade 

que envolve muito dinheiro a nível mundial. Apenas 4% dos atletas centraram a sua 

resposta no sucesso no clube, gostando apenas que na sua carreira subisse de divisão 

com o clube actual (GDS). Assim é fundamental perceber que metade deste plantel 

ainda tem ambições de subir na carreira e esse tem de ser um factor de estimulação por 

parte da equipa técnica para com os atletas. Aliado aos atletas considerarem que é o 

treino que os faz evoluir, é fundamental relembra-los das suas ambições em treinos de 

menor desempenho. 

71% dos jogadores do plantel considera que gosta de receber feedbacks do treinador e 

de serem corrigidos por considerarem que é dessa forma que evoluem. São vários os 

autores já referenciados na revisão de literatura estão de acordo que o Feedback é que 

faz a ligação entre o que o exercício e o que o treinador deseja que a equipa efectue. 

(Mourinho cit por Lopes, 2005, Carvalhal cit por Lopes, 2005, Cunha, 2007). Os 

restantes 29% gostam de ser corrigidos mas com a dosagem certa. Este resultado está de 

acordo com Graça (1998) ao considerar que o feedback depende das características dos 

jogadores, onde um feedback pode revelar-se vantajoso, inconsequente ou até 

prejudicial. Nenhum atleta alegou não gostar de ser corrigido. Assim durante o treino 

temos de ter consciência que uma grande maioria gosta de ser corrigido mas alguns 

jogadores não o podem ser feito em todo e qualquer momento. É importante então que a 

equipa técnica consiga identificar estes atletas para que retire o melhor desta situação 

sabendo lidar melhor com estes atletas. 

Depois de sabermos um pouco mais sobre a forma de pensar dos atletas considerámos 

que também era importante saber o que mais gostam de fazer durante o treino. Durante 

o aquecimento os exercícios analíticos no treino da técnica apresentaram o resultado 

mais elevado. De seguida encontram-se os exercícios de posse de bola em superioridade 

numérica não havendo, no entanto, associações significativas para os exercícios lúdico-

recreativos e exercícios onde os jogadores podem recrear-se livremente com a bola. Os 

jogadores colocaram em último na lista os exercícios sem bola, onde estariam 

envolvidos nos exercícios de corrida (independentemente da intensidade) e exercícios 

de flexibilidade. Na literatura podemos constatar que atletas que chegaram ao alto 

rendimento consideraram como muito importante o factor físico, e apesar de na 

literatura actual percebe-se que não se divide as dimensões do trabalho físico do 

trabalho táctico, seria fundamental que a equipa técnica percebesse se estes atletas 
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simplesmente não gostam de correr à volta do campo, ou não consideram o aspecto 

físico assim tão importante. Pelas perguntas anteriores já analisadas percebemos que 

metade do plantel treina para se encontrar bem fisicamente, é então importante fazer os 

jogadores perceberem a importância do aspecto físico para que se possam empenhar 

mais neste aspecto. Durante a parte principal o treino conjunto demonstrou ser o 

exercício no topo das preferências dos nossos atletas não demonstrando associações 

apenas para os jogos reduzidos. Os exercícios para a evolução da finalização e da 

manutenção da posse de bola seguem-se na lista. Interessante que os exercícios lúdicos 

para a parte principal do treino encontrem-se acima dos treinos Meta-Especializados e 

sectoriais onde os atletas podem exercitar a ligação da sua posição com o seus colegas. 

De realçar que enquanto que os exercícios analíticos de passe condução de bola foram 

são mais desejados durante o aquecimento, os exercícios de posse de bola têm uma 

maior preferência durante a parte principal do treino. Havendo, no entanto, apenas 

associações significativas no caso do treino da técnica (χ
2 

F(1) = 9,308; p<0.05; N=24), 

não sendo encontradas associações no caso dos exercícios de posse de bola nem dos 

exercício lúdico-recreativos (neste último caso para os 3 momentos do treino). No 

momento do retorno à calma os atletas do GDS preferem efectuar alongamentos. Apesar 

de já termos visto que os atletas valorizam o feedback do treinador, os atletas parecem 

abominar que o resumo dos objectivos do treino sejam feitos no momento do retorno à 

calma. 

Foi importante também para nós percebermos de que forma os jogadores vêm os 

exercícios. Quando questionados sobre os exercícios analíticos de passe-recepção, 

condução de bola, 62,5% do plantel considera que esta é a melhor forma de treinar as 

habilidades técnicas. De acordo com Graça & Mesquita (2007) e Williams & Hodges 

(2005) o treino da técnica de uma forma fechada, são de gestão fácil e dá segurança ao 

treinador isto que a eficiência do treino vai ser elevada, não entanto, o autor não 

considera que seja suficiente para considerar eu isso acarrete uma aprendizagem para o 

jogo. Deste modo poderemos estar perante um trabalho de modificação de crenças dos 

jogadores, pois estes acreditam que ao treinarem a técnica de uma forma fechada é a 

melhor forma de evoluir. Mais de metade do plantel 54% considera que gosta destes 

exercícios pois considera que os aspectos técnicos têm de ser melhorados. Estes 

resultados encontram-se perto dos de Cunha (2007) onde jogadores consideraram o 

aspecto técnico em 71% dos casos como muito importante. Moya (1998) considera que 

as equipas na alta competição, quando jogam de uma forma livre são muito mais 
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complicadas pois já não têm carências técnicas. Dada esta crença dos atletas, começa 

por ser neste aspecto técnico uma das características que os atletas têm de evoluir. 

Apenas 4% do plantel considerou então que este tipo de exercícios não é prioritário. 

Sendo que 8% fez o reparo de não gostar quando este exercício se torna demasiado 

repetitivo. 75% do plantel gostam dos exercícios de posse de bola por considerarem que 

desta forma vão evoluir a posse de bola em jogo. 30% do plantel considera que estes 

exercícios têm de ter um objectivo, seja ele pontual ou para desenvolvimento de um 

aspecto táctico do jogo e apenas 13% considerou não gostar deste tipo de exercícios 

quando não há um objectivo a atingir. Esta pequena percentagem vão ao encontro do 

que Carvalhal citado por Lopes (2005) disse ao considerar que os exercícios têm de ter 

como objectivo a forma de jogar. Os restantes jogadores parecem optar o estilo de treino 

integrado onde existe uma interacção técnico-táctica juntamente com a melhoria da 

condição física (Aguila & Turiño, 2002). 13% considera mesmo que não gosta destes 

exercícios quando são muito complexos. Estes são aspectos de percentagem reduzida, 

que têm de lhe ser oferecida uma importância relativa. Relembramos que o objectivo 

deste trabalho é perceber como os atletas vêm os métodos de treino. Com este tipo de 

exercícios que é a 4ª preferência dos jogadores para o momento principal do treino 

temos a crença dos jogadores que iram evoluir a sua capacidade de posse de bola em 

equipa. Comparativamente aos exercícios de  posse de bola, nos jogos reduzidos apenas 

58% dos atletas considera que neste exercício os jogadores evoluem a sua capacidade de 

posse de bola e as suas capacidade técnicas. Esta percentagem na nossa opinião devia de 

ser mais elevada do que no exercício anterior, por além da decisão estar dependente da 

capacidade técnica, a capacidade de posse de bola não é um fim em si mesmo mas está 

ligada ao jogo Graça & Mesquita (2007). Metade do plantel considera que gosta de 

efectuar jogos reduzidos dado o lado competitivo de ser um jogo. Apenas 4% dos atletas 

não gosta quando os exercícios são demasiado complexos. Esta percentagem é positiva 

visto que de acordo com Scaglia (2003, cit por Costa, 2009) quando este tipo de 

exercícios tem uma complexidade adequada para os níveis dos jogadores, estes 

conseguem ter maior partido do exercício. Apenas 25% considera importante que este 

exercício tenha um objectivo táctico a adquirir e 29% quando pode treinar aspectos 

importantes da sua posição. Estas percentagens relativamente baixas não estão de 

acordo com vários autores que consideram que os exercícios de jogos reduzidos são 

uma decomposição do jogo, para níveis mais simples, mas sem desvirtuar a natureza do 

jogo (Queiroz, 1986; Bangsboo, 1997; Oliveira, 2004; Graça & Mesquita (2007). No 
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entanto, sendo o 2º exercício nas preferências dos jogadores, se os soubermos motivar, 

teremos um aumento da complexidade através do aumento da competitividade no 

decorrer do exercício decorrente principalmente de constrangimentos psicológicos (Sá, 

2001). 

A maior razão para os jogadores gostarem dos exercícios de finalização trata-se por 

considerarem que lhes dá confiança 58%. 50% admite treinar o mesmo tipo de remate 

para o poder aperfeiçoar. 25% dos atletas gosta dos exercícios apenas quando pode 

rematar sozinho contra  8% que impõem ter de ter oposição. A biografia considera que é 

fundamental que haja a presença de adversário é fundamental pois esta ao condicionar 

os jogadores vai incorporar adaptações nos jogadores devido aos constantes 

constrangimentos ao nível de percepção, decisão e realização de acções do jogo (Sá, 

2001).  

70% dos jogadores gosta de exercícios sectoriais porque considera fundamental repetir 

o que vai fazer na sua posição. Esta percentagem reduz para 50% quando os exercícios 

são metaespecializados ou em termos de Macro princípios. Os atletas alegam gostar 

deste exercício, apenas 13% admitiu não gostar de exercícios com evidências na 

dimensão táctica, mas quando fazemos escala com os restantes percebemos que tanto os 

sectoriais como o treino a nível Macro está claramente no fundo da lista de preferências. 

O trabalho do treinador fica dificultado quando tem uma dupla tarefa: desfazer hábitos 

indesejados e substitui-los por outros, que considere mais-valia (Goleman et al, 2002). 

A este trabalho pode ser tanto os movimentos mais repetidos pelos jogadores em campo 

como as rotinas de treino e crenças nos exercícios que se fazem. Como podemos 

comprovar na revisão de literatura jogadores estão relutantes quanto ao beneficio da 

adopção desta metodologia de treino, sobretudo aqueles que estavam mais habituados à 

metodologia tradicional (Cerezo, 2000 cit por Sá 2001). O que nos leva a crer este facto 

é de 16% considerar que não gosta de exercícios tácticos quando são muito parados. 

Parece-nos que o facto de considerarem os exercícios serem parados devido aos treinos 

tradicionais da táctica onde há inúmeras paragens e alguns movimentos apenas. Estes 

dados estão muito longe daqueles encontrados por Cunha (2007) onde treinadores e 

jogadores foram questionados pelas principais causas para terem chegado ao sucesso e o 

aspecto táctico-cognitivo encontra-se em primeiro lugar com 87,1%. Deste modo 

verificamos que uma das crenças e dos aspectos que os jogadores têm que ter é neste 

tipo de trabalho e melhorar também o seu posicionamento em campo. 
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O maior motivo para os atletas gostarem do treino conjunto é de que esta situação dá-

lhes confiança em 71% e 58% considera que é deste modo que se desenvolve o modelo 

de jogo. Estes resultados parecem estar de acordo com Duarte citado por Mendonça 

(2010) que considera que uma equipa só pode jogar com qualidade se houver rotinas, 

mas para que elas existam o treino tem de estar a condizer. 17% dos atletas consideram 

fundamental que hajam regras para mais facilmente se adquirir rotinas.  

Como jogadores não profissionais, estes atletas têm outra actividade como profissão 

principal. Muitos deles quando chegam aos treinos já estão acordados à mais de 

13horas, e questionámos sobre o facto de estarem disponíveis para o treino. Em todas 

estas perguntas foi sempre como opção responderem que depois de um dia de trabalho n 

ao teriam paciência para trabalhar de uma ou outra determinada forma. Foi consensual, 

100% dos atletas não accionou esta resposta. No entanto, e ainda dado este aspecto foi-

lhes questionado pelo gosto do jogo lúdico onde apenas se encontram á frente dos 

exercícios de predominância táctica. Quisemos no entanto aprofundar e saber mais dos 

gostos dos nossos jogadores, 100% alegou gostar de exercícios lúdico-recreativos, mas 

67% compreende que não é o mais importante, e 38% considera que prefere treinar a 

sério. Apenas 13% alegou que como não são uma equipa profissional deveriam efectuar 

mais este tipo de exercícios. Este é mais um dado que esta equipa deseja treinar a sério e 

estando dedicada nos resultados da equipa. 

Quando confrontados que tipo de condicionantes mais gostam, mais de metade do 

plantel (54%) acabou por preferir as regras que sirvam para a implementação do modelo 

de jogo. Estes resultados estão de acordo com vários autores que consideram que a 

criação de condicionantes que levem ao maior número de situações para a resposta que 

se deseja (Araújo, 1997; Faria 2004 cit por Pereira 2006). 42% gosta que haja limitação 

de toques, indo ao encontro do que pensam Graça & Mesquita (2007) que considera que 

um dos 4 princípios pedagógicos seja a modificação por exagero, alterando as regras do 

jogo. Apenas 13% dos atletas consideraram importante a inutilização de um pé ou a 

utilização alternada dos pés. Esta é uma das soluções apontada por Losa et al (2001) que 

é apreciada pelos atletas. 

Por fim foi fundamental para nós percebermos que características os jogadores mais 

valorizam num treinador. Ser treinador implica gerir uma equipa e jogadores e para tal é 

necessário que desempenhe um conjunto de funções como: liderar, educar, gerir, 

motivar, aconselhar, disciplinar (Araújo & Henrique, 1999 cit. por Costa, 2009). Apesar 

destas características serem mencionadas na biografia estudada, a “Ambição” foi a 
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particularidade mais distinguida pelos atletas. Com esta mensagem o plantel dá-nos 

logo a indicação que estes jogadores gostam de vencer e querem que exijam mais deles. 

As características que se seguem são de o treinador ser disciplinador e de saber 

comunicar e ouvir os atletas. As características do âmbito psicológico parecem 

prevalecer sobre as características de ordem táctica ou de capacidades de treinar a 

equipa. Estes resultados vão ao encontro de Costa (2009) onde quanto à importância dos 

4 conteúdos (táctico, técnico, físico e psicológico) as opiniões deram maior importância 

ao aspecto psicológico. No entanto, noutro estudo, treinadores consideraram que a 

maior causa para chegar ao sucesso são as razões táctico-cognitivas (87,1%), situando-

se as psicológicas em 2º com 77,4%. Será que há então uma sobrevalorização dos 

aspectos tácticos por parte do treinador e uma desvalorização do bem estar dos atletas 

ou o inverso? Seja como for é importante que a equipa técnica esteja atenta a estes 

dados, saiba estabelecer boas relações com os atletas, sem deixar de ser disciplinador e 

sendo o ambicioso na procura do sucesso. A característica de conhecedor do jogo a 

nível técnico e táctico é apenas a 8º característica mais valorizada ao contrário do que 

pensa Silva (1998) ao considerar que o treinador deve conhecer detalhadamente as 

características do jogo para que possa desenvolver metodologias de treino que 

correspondam ao rendimento competitivo no futebol. Afinal as características 

relacionadas com a metodologia de treino foram as menos valorizadas pelo plantel do 

GDS. 
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Conclusão 

 

O objectivo deste estudo de grupo, foi ter um conhecimento mais aprimorado dos 

nossos jogadores, especialmente nas suas preferências e modo de ver o treino. Os atletas 

do GDS são ambiciosos e ainda esperam vir a alcançar outros feitos no futebol, 

nomeadamente chegar ao futebol profissional. Deste modo, a equipa técnica sabe que 

pode tirar o máximo destes jogadores com o intuito de atingir os objectivos internos e 

ao mesmo tempo tenta conciliar com as metas traçadas pelos jogadores. Apenas 4% tem 

como objectivo subir de divisão apenas com o clube. É então deste modo perceptível 

que existe uma motivação externa na grande maioria do plantel. Além de ambiciosos 

são atletas que estão preparados para receber feedbacks porque sabem que é o modo de 

aprender e assim evoluir. 

A Sessão de treino preferida destes atletas começa com um exercício técnico analítico 

onde evoluem as suas capacidades técnicas, fazem um treino conjunto e por fim acabam 

com alongamentos. Como os próprios atletas compreendem, não é favorável que se faça 

sempre treino conjunto, e desse modo, os exercícios de jogos reduzidos, finalização e de 

manutenção de posse de bola completam a lista de preferências para a parte principal do 

treino. Os exercícios onde o treinador incide o seu foco nos aspectos micro meso e 

macro estão no fundo das preferências dos atletas para a parte principal do treino. Caso 

este tipo de treinos seja então uma preferência do treinador e queria insistir neste tipo de 

exercícios, vai ter de saber motivar os atletas e fazer-lhes ver a importância deste tipo de 

exercícios. O trabalho do treinador fica dificultado quando tem uma dupla tarefa: 

desfazer hábitos indesejados e substitui-los por outros, que considere mais-valia 

(Goleman et al, 2002).  É de realçar, no entanto, que os atletas valorizam sempre que os 

exercícios tenham transfer para a sua posição. A complexidade dos exercícios mostrou 

ser um aspecto a ter em conta, assim, devemos ter em conta a capacidade dos jogadores, 

pois teremos melhores resultados se os exercícios tiverem uma complexidade adequada 

as suas características Scaglia (2003 cit. por Costa 2009). 

Os exercícios de finalização e treino conjunto parecem incidir principalmente no 

aspecto psicológico dos jogadores, visto que estes consideram que estes exercícios 

servem para aumentar a sua confiança. 

Apesar de não serem uma equipa profissional, os atletas nunca alegaram que o seu 

trabalho seja uma desculpa para o efectuar de qualquer tipo de exercício, acrescentando 

também que, apesar de gostarem de exercícios lúdico-recreativos, a maioria compreende 
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que hajam outras coisas que tenham de ser treinadas havendo mesmo uma parte que 

prefere treinar sempre a sério. 

De entre muitas características que um treinador pode ter, a ambição, foi a característica 

mais valorizada pelos atletas seguindo-se de disciplinador, o que demonstra como estes 

jogadores gostam que o que fazem deve ser levado a sério. 
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