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RESUMO 

A equipa de Iniciados A (Sub-15) do Sporting Clube de Portugal da época 2010/2011 

foi composta por 32 atletas de diversas nacionalidades e com diferentes períodos de 

prática na modalidade. O objectivo da equipa foi de vencer o Campeonato Nacional de 

Juniores C. O grupo apresentou-se coeso e com bons valores no “espírito de equipa”, 

apesar da margem de progressão existente. O sistema táctico usado foi o 4x3x3 e o 

modelo de jogo consistiu numa grande pressão defensiva e uma exploração ofensiva 

constante dos corredores laterais. Os exercícios mais utilizados no treino foram os 

essenciais sob a forma III, a PSE situou-se em média nos 7,85 e o volume útil de treino 

médio nos 79,3%. A análise de jogo concluiu que 42,8% das recuperações de bola que 

originaram situações de finalização ocorreram nas zonas 6 e 10 (21,4% cada), 35,7% 

feitas pelo médio centro, 71,4% com uma intercepção, 42,9% em confrontos de 1x1, 

3x1 e 4x3 (14,3% cada), 35,7% das ações foram o passe curto de progressão, 57,2% 

com 4 e 5 jogadores (28,6% cada), 45,8% das jogadas terminaram com uma perda de 

bola nas zonas 10 e 14, com uma duração média de 12,5 segundos, 17,4 para as que 

culminaram numa finalização. 

Palavras Chave: Iniciados A, vencer, “espírito de equipa”, 4x3x3, modelo de jogo, 

exercícios, PSE, volume de treino, recuperações de bola, situações de finalização 
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ABSTRACT 
The Iniciados A (under-15) team from Sporting Clube de Portugal of the 2010/2011 

season was composed by 32 athletes from different nationalities and with different 

periods of soccer experience. The team’s goal was to win the Campeonato Nacional de 

Juniores C. The group proved to be cohesive and with good values of team spirit, 

although showing a margin of progression. The tactical system used was the 4x3x3 and 

the strategy consisted on a big defensive pressure and offensively exploring the outer 

corridors. The exercises most used in training were the essentials under form III, an 

average perceived exertion of 7,85 and an average useful training volume of 79,3%. The 

match analysis concluded that 42,8% of ball recoveries that create goal scoring 

opportunities occurred on zones 6 and 10 (21,4% each), 35,7% by the central 

midfielder, 71,4% with an interception, 42,9% in 1x1, 3x1 and 4x3 confrontations 

(14,3% each), 35,7% of the actions were a short forward pass, 57,2% with 4 and 5 

players (28,6% each), 45,8% of all plays ended with a lost ball on zones 10 and 14, with 

an average duration of 12,5 seconds, 17,4 to the plays which ended with a goal scoring 

chance. 

Key Words: Iniciados A, win, team spirit, 4x3x3, strategy, exercises, perceived 

exertion, training volume, ball recoveries, goal scoring chances 
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INTRODUÇÃO 
No âmbito do Mestrado em Treino Desportivo, da Faculdade de Motricidade Humana, 

foram colocadas perante os alunos duas opções, o ramo profissionalizante e o ramo de 

investigação, para a realização do segundo ano e conclusão do grau académico acima 

referido. O ramo escolhido neste caso foi o profissionalizante, que se resume à 

realização de um estágio profissional numa entidade com ligação à FMH ou noutra por 

nós contactada e proposta. Como o próprio nome indica este estágio foi criado com o 

propósito de preparar os alunos para a prática profissional numa modalidade à sua 

escolha, escolha essa feita logo no primeiro ano de mestrado. O mesmo tem como 

finalidade a participação total dos alunos nas atividades organizadas pelo clube ou 

instituição onde estes estejam inseridos. De acordo com o Guia de Estágio criado em 

Junho de 2010 os objectivos gerais são os seguintes: 

§ Área 1 – Organização e Gestão do Processo de Treino; 

§ Área 2 – Inovação e Investigação; 

§ Área 3 – Participação no Contexto Competitivo; 

§ Área 4 – Relação com a Comunidade. 

Os objectivos específicos foram formulados com base nas 4 áreas acima mencionadas, 

identificando as competências que devem orientar a formação do treinador estagiário. 

O estágio caracteriza-se pela exigência da reunião de um número elevado de 

competências no treinador estagiário, que vão desde um conhecimento alargado nas 

áreas da pedagogia, da periodização do treino, da especificidade técnica e táctica da 

modalidade, das qualidades físicas, das qualidades humanas e de liderança, até ao 

sentido organizacional, ético e moral aquando da execução das suas funções. O 

treinador estagiário deve participar ativamente no processo de treino, tanto na 

organização das suas atividades como na sua execução, no contexto competitivo, 

acompanhando a sua equipa nos diversos jogos e torneios, na organização de eventos, 

aprendendo como se estrutura e funciona a instituição nesse contexto, e também na 

criação de projetos e estudos na área da investigação científica. 

Por fim este relatório de estágio pretende tocar em todos os pontos abrangidos pelo 

estágio profissional, bem como todos os trabalhos desenvolvidos pelo aluno, 
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estruturando toda a informação seguindo uma ordem cronológica, suportada sempre 

pela literatura da respectiva área e de acordo com o tema desenvolvido. 

O relatório de estágio organiza-se da seguinte forma:  

§ Introdução, ditando o estado da arte e das boas práticas dos treinadores da 

modalidade do futebol, mencionando alguns dos problemas e temas mais 

preponderantes do momento associados à profissão, bem como uma 

caracterização geral do estágio e dos seus objectivos. 

§ Enquadramento da prática profissional, que inclui uma revisão bibliográfica 

mais aprofundada de temas ligados à prática profissional de treinador, e os 

contextos institucional, legal e de natureza funcional nos quais se insere o 

estágio. 

§ Realização da Prática Profissional, que contempla todo o trabalho desenvolvido 

nas diversas áreas de intervenção. Este capítulo tem como propósito a 

apresentação da concepção, das questões essenciais, dos problemas em estudo 

nas áreas de desempenho definidas, das atividades, das dificuldades, estratégias 

de formação propostas, e do sistema de Avaliação e Controlo do trabalho 

desenvolvido. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
O jogo caracteriza-se pela relação dialéctica e contraditória do ataque versus defesa, 

consubstanciando modos de interação no seio de redes de comunicação (cooperação) e 

de contra-comunicação (oposição), que se traduzem na aplicação de ações técnico-

tácticas individuais e coletivas, organizadas e ordenadas num sistema de relações e 

interrelações coerentes e consequentes, de ataque e defesa, tendo em vista o 

desequilíbrio do sistema opositor, na procura de uma meta comum. Esta aparente 

simplicidade da lógica interna do jogo contém em si, um quadro vastíssimo de variáveis 

físicas, técnico-tácticas, psicológicas e sociológicas, que se expressam num grande 

espaço de jogo, interpenetrando-se e condicionando-se mutuamente. Torna-se assim 

necessário, que estas variáveis se desenvolvam, de acordo com um processo correto e 

coerente de observação e análise, do conteúdo do jogo de futebol. 

JORGE CASTELO (1994, P. 3) 

A Origem do Futebol 

A origem de alguns dos desportos que hoje conhecemos remonta aos tempos pré-

históricos, onde já era nítido o interesse social que os humanos tipicamente 

demonstravam por diversão e jogos (Bompa, 2003). Os romanos costumavam definir os 

humanos pelo nome simbólico homo ludens ou “o homem jogador”, encarando e 

refletindo acerca dessa realidade social (Bompa, 2003). 

O Futebol, como modalidade, teve supostamente origem na China, sendo mais tarde 

aprimorado em Veneza (giuco de calcio) durante a época Renascentista, entre os 

séculos XIV e XVI, adoptando regras e forma atuais na Inglaterra do século XIX onde 

foi qualificado em 1863 sob a denominação de soccer (abreviatura de association 

football), para o diferenciar do rugby (Pereira, 2002). 

Bayer (1979, como citado em Castelo, 1994, p. 5) acrescentou que “O desporto sendo 

criação do homem, apareceu e desenvolveu-se simultaneamente com a civilização”. A 

ideia do jogo evoluiu ao longo dos séculos, de um formato simples e livre de jogo para a 

grande complexidade que hoje se apresenta (Bompa, 2003). Torna-se, portanto, um 
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facto inegável de que “os jogos desportivos colectivos são uma criação da inteligência 

humana” (Deleplace, 1994, como citado em Garganta, 1997, p. 17). 

Nisto torna-se fundamental conhecer quais as bases do futebol. Qual a sua natureza. 

A Sua Natureza 

“A racionalidade do jogo, que pressupõe na sua essência a racionalidade individual, o 

que, por sua vez, não depende somente do funcionamento de um certo equipamento 

biológico, mas também da continuidade, da ordem e da regularidade do meio” (Castelo, 

1994, p. 17). 

São vários os autores defensores de que a construção do conhecimento no Futebol se 

deve basear em perspectivas focadas na lógica interna ou natureza do jogo (Teodorescu, 

1977; Parlebas, 1981; Korcek, 1981; Queiroz & Ferreira, 1982; Dufour, 1983; Menaut, 

1983; Teodorescu, 1985; Queiroz, 1986; Dugrand, 1989; Gréhaigne, 1989; Castelo, 

1992; Pinto & Garganta, 1993; Ribas, 1994; Loy, 1994; Baconi & Marella, 1995; 

Garganta, 1995; Grosgeorge, 1996; como citado em Garganta, 1997, p. 18). 

A lógica interna do jogo é o resultado da contínua interação entre as principais 

convenções do regulamento e o desenvolvimento das soluções práticas encontradas 

pelos jogadores, com base nas suas competências técnico-tácticas e físicas (Deleplace, 

1979; como citado em Garganta, 1997, p. 18). 

No caso do jogo de Futebol, porque decorre da natureza do confronto entre dois 

sistemas dinâmicos complexos, as equipas, caracteriza-se pela sucessiva alternância de 

ordem desordem, estabilidade e instabilidade, uniformidade e variedade (Garganta, 

2005; como citado em Pereira, 2006, p. 1). 

Apresenta, portanto, um grau de complexidade elevada, na medida em que a sua 

reversibilidade implica dos jogadores uma constante alternância (momentânea) de 

papéis e funções de ataque-defesa e defesa-ataque e de missões tácticas a cumprir, quer 

sejam a destes próprios jogadores, quer sejam as dos seus companheiros (Garganta, 

1997; Castelo, 2003; como citado em Pereira, 2008, p. 19). 
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Essa complexidade deve-se a factores como o elevado número de jogadores em campo, 

a incerteza das ações, o antagonismo e variabilidade de papéis solicitada a cada 

momento aos jogadores de ambas as equipas. A enorme complexidade que o jogo de 

Futebol comporta é tecida pelos acontecimentos, interações e acasos que ocorrem entre 

os sistemas em presença (Garganta & Araújo, 2002; como citado em Pereira, 2008, p. 

19). 

O Futebol enquadra-se por tudo o referido acima, no grupo dos chamados Jogos 

Desportivos Colectivos (JDC). 

Um Jogo Desportivo Colectivo 

Os JDC pertencem a um grupo dos designados desportos de cooperação/oposição, nos 

quais a ação do jogo resulta das interações dos jogadores, realizadas de forma que uma 

equipa coopera entre si para se apor a outra que atua também em cooperação e que por 

vez se opõe à anterior (Moreno, 1994; como citado em Pereira, 2008, p. 17). 

Segundo Bayer (1979; como citado em Daolio, 2002, p. 100) os JDC podem agrupar-se 

numa só categoria, pelo facto de todas possuírem seis invariantes: uma bola (ou 

implemento similar), um espaço de jogo, colegas com os quais se joga, adversários, um 

alvo a atacar (e, de forma complementar, um alvo a defender) e regras específicas. 

As modalidades pertencentes a este grupo possuem um sistema de referência com vários 

componentes, no qual se integram todos os jogadores e com o qual se confrontam 

constantemente (Konzag, 1991; como citado em Garganta, 1997, p. 17), e são 

configuradas a partir de situações motoras de confrontação codificada, reguladas por um 

sistema de regras que determina a sua lógica interna (Parlebas, 1981; como citado em 

Garganta, 1997, p. 17). 

Os JDC caracterizam-se pela sua aciclicidade técnica, por solicitações e efeitos 

cumulativos morfológico-funcionais e motores e por um elevado contributo psíquico 

(Teodorescu, 1977). As suas ações realizam-se num contexto permanentemente variável 

(Pawels & Vanhille, 1985), de oposição e cooperação, o factor estratégico-táctico 

assume uma importância capital (Gréhaigne, 1989; Deleplace, 1994; Mombaerts, 1996) 

(como citado em Garganta, 1997, p. 18). 
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Nos JDC os jogadores desenvolvem sequências de ação e tomadas de decisão 

encadeadas, de acordo com as fases de ataque e defesa. O domínio das técnicas 

específicas e a capacidade de tomada de decisão, dependem da sua adequabilidade  

à situação de jogo (Garganta e Oliveira, 1996, p. 9). 

A abordagem de ensino dos JDC defendida por Bayer (1979) concebe uma identidade 

transversal a todas as modalidades deste grupo, definindo seis princípios operacionais 

comuns divididos em dois grandes grupos, um relativo ao ataque e outro à defesa (como 

citado em Daolio, 2002, p. 100) 

Segundo o autor os três princípios operacionais de ataque são: conservação individual e 

colectiva da bola, progressão da equipa e da bola em direção ao alvo adversário e 

finalização da jogada,  com o objectivo de marcar ponto. Os três princípios operacionais 

da defesa são: recuperação da bola, impedir o avanço da equipa contrária e da bola em 

direção ao próprio alvo e proteção do mesmo procurando impedir a finalização da 

equipa adversária (Bayer, 1979, como citado em Daolio, 2002, p. 100). 

Nisto importa falar-se acerca do que influência a defesa e o ataque e no que à sua 

projeção e execução concerne. 

Estratégia e Táctica 

Os conceitos de estratégia e de táctica, não pertencendo exclusivamente ao universo do 

desporto, têm a sua origem em fenómenos sociais que se caracterizam pela 

conflitualidade de interesses e objectivos. Relação conflitual que, como diz Godet 

(1991), resulta da confrontação de interesses antagónicos entre atores e se apresenta sob 

a forma de uma tensão entre duas tendências (como citado em Garganta, 1997, p. 26). 

O papel da estratégia consiste em examinar as condições e o carácter do combate 

desportivo e determinar os meios, métodos e formas que conduzam à sua realização 

(Wrzos, 1984), ao passo que a táctica, sendo um elemento integrante do próprio 

conteúdo do jogo, se realiza sobretudo quando a situação implica a adopção de passos 

intermédios (indiretos) para predispor os meios que viabilizem a obtenção do objectivo 

fundamental preconizado pela estratégia (Barth, 1994) (como citado em Garganta, 1997, 

p. 38). 
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Neste sentido, considerando que a estratégia inclui os recursos tácticos disponíveis, a 

táctica é superditada pelos objectivos estratégicos e os resultados da sua ação podem 

levar a uma reformulação da estratégia (Riera, 1995; como citado em Garganta, 1997, p. 

40). 

No contexto desportivo, estratégia e táctica são conceitos que caminham lado a lado, e 

de tal modo que podemos constatar uma utilização, cada vez mais frequente, destes dois 

termos em justaposição (Garganta, 1997, p. 26). 

Neste relatório ir-se-á, no entanto, apresentar a diferença entre ambos. 

Estratégia 

Segundo Smith et al. (1996), trata-se do plano diretor traçado para atingir objectivos 

específicos (como citado em Garganta, 1997, p. 28). 

Para outros autores (Teodorescu, 1984; Wrzos, 1984; Gréhaigne, 1992), a estratégia 

representa o conjunto das atividades e das ações que precedem o confronto desportivo e 

também, tal como a táctica, de forma implícita ou explícita, estabelecem o conjunto das 

atividades e ações a realizar durante o decorrer do jogo (como citado em Pereira, 2006, 

p. 55). 

La Rose (1982) refere que a elaboração da estratégia é um processo complexo, 

estratificado em níveis devidamente hierarquizados, que vão da gestão de um grupo até 

ao atleta envolvido na ação. Neste sentido, a estratégia supõe a aptidão para empreender 

uma ação na incerteza e para integrar a incerteza na conduta da ação, o que significa que 

a estratégia necessita de competência e iniciativa, combinando um conjunto de 

decisões-escolhas em função de um fim (Morin, 1973) (como citado em Garganta, 

1997, p. 29). 

Táctica 

Segundo Zech (1971), trata-se do comportamento racional, regulado pela própria 

capacidade de performance do atleta e do adversário, bem como pelas condições 

exteriores, numa competição desportiva individual ou colectiva (como citado em 

Weineck, 2002, p. 633). 
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Para Matveiev (1986), o sentido táctico reside: (1) na aptidão para identificar situações 

e tratar as informações essenciais para a solução dos problemas que podem ocorrer ao 

longo duma competição; (2) na capacidade para prever as ações do adversário e o curso 

da competição; (3) na capacidade para escolher a melhor e a mais rentável das variantes 

possíveis (como citado em Garganta, 1997, p. 37). 

Considerando a equipa como uma unidade, característica que lhe advém de uma cultura 

organizacional específica (Pinto, 1996), é consensualmente reconhecido que só uma 

cultura táctica sólida e alargada permite aos jogadores a integração e a participação 

eficazes no seio do grupo, independentemente do modelo de jogo preconizado 

(Gréhaigne, 1992) (como citado em Sousa, 2005, p. 3). 

Técnica 

Entende-se por técnica os procedimentos desenvolvidos em geral pela prática para 

resolver o mais racional e sucintamente um determinado problema de movimento. 

Corresponde a uma sucessão de coordenações motrizes ideais as quais, mantendo as 

usas características móbiles, podem sofrer modificações que permitam adaptar-se às 

características da personalidade individual (estilo pessoal) (Zech, 1971; Martin, 1977; 

Pietka & Spitz, 1976; Ter Owanesjan, 1971; como citado em Weineck, 2002, p. 589). 

No decurso de um jogo de Futebol, as ações impliquem ou não a presença direta ou 

próxima da bola, apelam a requisitos técnicos. Uma corrida rápida, uma desmarcação, 

uma marcação a um adversário direto, são técnicas usadas, o que faz com que este 

conceito possua uma abrangência maior do que aquela que usualmente se lhe atribui 

(Garganta, 1997, p. 31). 

Fases do Jogo 

O jogo de futebol evidencia dois processos perfeitamente distintos, que refletem clara e 

fundamentalmente diferentes: i) conceitos; ii) objectivos; iii) princípios; iv) atitudes; e, 

v) comportamentos técnico-tácticos, sendo determinados pela condição “posse ou não 

da bola” (processo ofensivo e processo defensivo). No entanto, estes dois processos, 

embora constituindo-se sob uma verdadeira oposição lógica, são no fundo o 

complemento um do outro, ou seja, cada um deles está fundamentalmente implicado 
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pelo outro (Teodorescu, 1984; Heddergott, 1978; Dietrich, 1972; Queiroz, 1983; 

Hugges, 1973, 1980; Wade, 1972; como citado em Castelo, 1994, p. 101). 

Segundo Teodorescu (1984), “a relação antagónica entre o ataque e a defesa manifesta-

se tanto individual (luta entre o atacante e o defesa), como coletivamente (luta entre o 

ataque e a defesa). Cada elemento do jogo (atacante ou defesa), tenta romper o 

equilíbrio existente (teoricamente), e criar vantagens que lhes assegurem o sucesso. Para 

atingir este objetivo, foi necessário encontrar procedimentos técnicos específicos, para o 

ataque e para a defesa, bem como a forma mais eficiente de os utilizar e valorizar, o que 

conduziu claramente à sua organização – estruturação – sob a forma de ações 

individuais e coletivas” (como citado em Castelo, 1994, p. 102). 

“O aspecto crucial do jogo é, o facto de se ter ou não a posse de bola. A equipa que 

tenha posse de bola ataca, quando não tem a posse de bola defende. Neste contexto, seja 

qual for a posição do jogador dentro da equipa este será sempre um potencial atacante 

ou defesa quando a sua equipa tem ou não a posse da bola” (Hughes, 1990; como citado 

em Castelo, 1994, p. 102). 

Processo Ofensivo 

Na opinião de Ardá Suárez et al. (2002), Garganta (1997) e Queirós (1986), o processo 

ofensivo estabelece-se no desenvolvimento da fase de ataque, onde se consideram todas 

as ações que ocorrem após a recuperação da posse da bola e a sua manutenção; cessa 

com a perda da posse da bola (como citado em Silva, 2008, p. 61). 

Processo Defensivo 

A fase defensiva acontece quando uma equipa está ausente da posse de bola, sendo este 

processo abandonado a partir do momento em que recupera a posse de bola. De facto, 

pretende-se que os jogadores tentem continuamente neutralizar a ação dos atacantes 

para conseguirem uma posição sólida, com o intuito de recuperarem a bola (Garganta, 

1996; como citado em Silva, 2008, p. 64). 



 

 

 ESTÁGIO NA ACADEMIA SPORTING/PUMA 
EQUIPA DE INICIADOS A DO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL 

 
  

21  FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA 
UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

 
  

Dimensões do Treino 

Dimensão Cognitiva – A Tomada de Decisão 

Segundo Konzag (1983), no Futebol, pela sua riqueza em situações imprevistas, há uma 

forte implicação das capacidades cognitivas nomeadamente da: capacidade perceptiva 

(percepção do movimento e da posição dos companheiros, dos adversários, da bola, 

entre outras); capacidade de raciocínio e de imaginação (capacidade de decisão, 

capacidade de criatividade e iniciativa; capacidade de antecipação); e da capacidade de 

memorização (capacidade de recordação, de reprodução, capacidade de associação) 

(como citado em Gonçalves 2005, p. 21). 

Segundo Bompa (2003), as capacidades cognitivas assentam na memória, pensamentos, 

imaginação, criatividade, entre outras. 

De facto, em cada ação, o jogador calcula as possibilidades de êxito e prepara 

mentalmente a ação a executar, em função de uma multiplicidade de constrangimentos 

momentâneos (adversários, companheiros, tempo de jogo, resultado, terreno de jogo, 

entre outros), exigindo-se-lhe, constantemente, decisões inteligentes através de 

processos cognitivos (Cárdenas, 2000; como citado em Gonçalves 2005, p. 22). 

 
Figura 1 – Constrangimentos à Ação (Newell, 1986; Davids et al., 2001; retirado de Tomada de Decisão no Desporto, Araújo, 2006, 

p. 63) 

Os acoplamentos percepção-ação são suportados pela detecção e o uso das variáveis 

específicas que apoiam ações e comportamentos exploratórios imediatos que criam 

oportunidades de captar informação para guiar ações (Le Runigo, Benguigui & Bardy, 

2005; como citado em Travassos, Araújo, Davids, Vilar, Esteves & Vanda, 2012). 

Quando este tipo de informação é detectada, as possibilidades de ação (affordances) 



 

 

 ESTÁGIO NA ACADEMIA SPORTING/PUMA 
EQUIPA DE INICIADOS A DO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL 

 
  

22  FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA 
UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

 
  

surgem das interações complementares entre o ator e o meio ambiente (Gibson, 1979; 

como citado em Travassos et al., 2012). 

A detecção de affordances permite aos atletas decidir como e quando agir de forma a 

atingir o objectivo pretendido (Araújo et al., 2006; Farjen, 2007). 

De forma a conseguir atingir os seus objectivos os jogadores necessitam de aperfeiçoar 

os acoplamentos percepção-ação melhorando, para isso, a capacidade de captar as 

variáveis perceptivas que lhes informam que ações são possíveis ou não de realizar, de 

acordo com as capacidades de cada atleta (Farjen, 2005; Jacobs & Michaels, 2007; 

como citado em Travassos et al., 2012). 

De facto, vários autores constataram que a tomada de decisão determina muitas vezes o 

sucesso dos jogos táctico-técnicos, sendo frequentemente responsável pelas diferenças 

na performance individual (Schellenberger, 1990; Alves & Araújo, 1996) (como citado 

em Gonçalves, 2005, p. 27). 

Segundo Tavares (1994), os melhores jogadores distinguem-se dos outros, não apenas 

pela justeza das tomadas de decisões durante a partida, mas também pela velocidade 

com que essas decisões são tomadas (como citado em Gonçalves, 2005, p. 26). 

Para Garganta & Pinto (1998), um bom jogador ajusta-se não apenas às situações que vê 

mas também aquelas que prevê, decidindo em função das probabilidades de evolução do 

jogo (como citado em Gonçalves, 2005, p. 27). 

De acordo com Wein (1995), no decorrer de um jogo de Futebol, a perda da posse de 

bola se deve, em mais de cinquenta por cento dos casos, a uma errada tomada de 

decisão (como citado em Gonçalves, 2005, p. 27). 

Daí a importância de nas sessões de treino se tentar replicar ao máximo o ambiente e 

condições de jogo (tarefas representativas), para que durante a exploração do contexto, 

os jogadores possam descobrir “soluções” para problemas diferentes dos da tarefa 

(Araújo et al., 2007; Araújo, 2009). Os jogadores calibram as suas ações de acordo com 

a informação disponível (Araújo, 2009). Uma vez que os jogadores estão afinados à 

informação relevante, podem maximizar, ou potenciar, os acoplamentos percepção-ação 

já estabelecidos, ao atuarem com diferentes sinergias coordenativas reguladas pela 
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mesma informação (Araújo, 2009). Esta variabilidade em como agir sobre a informação 

relevante, permite muito mais flexibilidade e criatividade na resolução de problemas 

particulares que emergem durante o jogo (Araújo, 2009). 

É ao nível da natureza dos constrangimentos da tarefa (dificuldade, obstáculo ou 

problema) e dos tipos de empenhamento do sujeito (atenção, esforço físico, 

compreensão/raciocínio) que as várias pedagogias diferem (Courtay et al., 1990) (como 

citado em Garganta, 2002, p. 3). 

Nesta linha, torna-se importante identificar os traços que constituem indicadores de 

qualidade neste grupo de desportos (Rink et al., 1996; como citado em Garganta, 2002, 

p. 4):  

Ao nível cognitivo 

§ conhecimento declarativo e processual organizado e estruturado; 

§ processo de captação da informação eficiente; 

§ processo decisional rápido e preciso; 

§ rápido e preciso reconhecimento dos padrões de jogo (sinais pertinentes)   

§ superior conhecimento táctico; 

§ elevada capacidade de antecipação dos eventos do jogo e das respostas do 

oponente; 

§ superior conhecimento das probabilidades situacionais (evolução do jogo). 

Ao nível da execução motora 

§ elevada taxa de sucesso na execução das técnicas durante o jogo; 

§ elevada consistência e adaptabilidade nos padrões de movimento; 

§ movimentos automatizados, executados com superior economia de esforço; 

§ superior capacidade de detecção dos erros e de correção da execução. 

Dimensão Psicológica 

É reconhecido que alguns indicadores mentais e emocionais tendem a explicar o 

sucesso do atleta na sua performance (Morris, 2000; como citado em Gonçalves, 2005, 

p. 35), ou seja, estes influenciam as suas capacidades (Nogueira, 2004). Zeyfang (2001) 
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refere que “a importância que as capacidades psicológicas têm no desporto de altíssimo 

nível é indiscutível” (como citado em Gonçalves, 2005, p. 35). 

Bompa (2003) menciona que as capacidades emocionais residem na ansiedade, reações 

espontâneas  (linguagem utilizada, controle ou falta de controle do nervosismo), 

exibicionismo, apatia, frustração e exaltação depois do sucesso. 

No que toca às características volitivas o autor refere serem a agressividade, 

determinação, tendência a assumir riscos, resistência à fadiga e ao stress, e perseverança 

(Bompa, 2003). 

Ser possuidor de uma grande capacidade técnica, táctica, física e ser dotado de talento, 

por si só não basta (como citado em Nogueira, 2004, p. 1). É na capacidade mental que 

reside toda a diferença, visto que é esta que vai influenciar todas as outras atrás 

enunciadas e que permitirá ao jogador atuar ao seu melhor nível, contribuindo para o 

seu sucesso (Silvério & Srebro, 2002; como citado em Nogueira, 2004, p. 1). 

Por isto, o rendimento desportivo dos atletas e das equipas começa a obrigar os 

especialistas a dar cada vez maior ênfase ao treino de competências psicológicas (Cruz 

& Viana, 1996), até porque no futuro, as diferenças de performance poderão explicar-

se, em larga medida, através das capacidades psicológicas (Pacheco, 2005) (como 

citado em Gonçalves, 2005, p. 35). 

Segundo Silvério e Srebo (2002; como citado em Nogueira, 2004, p.5) para que um 

atleta praticante de futebol seja “mentalmente forte”, ou seja, para conseguir controlar e 

regular a sua mente e o que acontece dentro dela de forma a melhorar as suas 

capacidades, necessita possuir uma série de características: 

§ Possuir elevada auto-motivação; 

§ Capacidade de persistência e espírito de sacrifício; 

§ Distinguir performances individuais de performances colectivas; 

§ Reconhecer os erros e enfrentar as críticas; 

§ Ser realista e optimista; 

§ Capacidade de auto-controlo; 

§ Controlar as emoções; 
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§ Ser estável e calmo; 

§ Capacidade de concentração; 

§ Postura forte e responsável; 

§ Demonstrar auto-confiança; 

§ Consistência e combatividade; 

§ Enérgico e criativo; 

§ Humildade e sinceridade. 

Antes de ser jogador de futebol o atleta é um ser humano onde as suas capacidades 

psicológicas revelam uma enorme importância para o rendimento desportivo. Contudo a 

força mental só aparece se as fraquezas e limitações do atleta forem reconhecidas e 

compreendidas pelo próprio (Silvério & Srebo 2002; como citado em Nogueira, 2004, 

p.5). 

Dimensão Física 

O Futebol tem evoluído ao longo do seu percurso cronológico. Garganta (1986) destaca 

as seguintes tendências evolutivas: aumento do volume de corrida, aumento do ritmo 

geral do jogo, aumento das disputas de bola, corpo a corpo, acréscimo da importância 

do jogo aéreo (para a resolução de situações cruciais do jogo), crescente número de 

variações bruscas de ritmo (alternância – adoptadas para surpreender o adversário), o 

aumento do espaço de intervenção contrastando com a redução do tempo disponível 

para manobrar a bola (maior pressão do adversário) (como citado em Gonçalves, 2005, 

p. 13). 

Nos últimos 20 anos a distância média percorrida durante um jogo tem-se mantido entre 

os 8000 e 12000m (Bangsbo, Norregaard & Thorso, 1991; Reilly, 1996; Reilly, Drust & 

Cable, 1999; Tumilty, 1993; como citado em Caixinha, Sampaio e Mil-Homens, 2004, 

p. 8). 

Caixinha, Sampaio e Mil-Homens (2004), no seu estudo de análise acerca das distâncias 

percorridas, demonstraram ser o médio-centro (MC) o jogador que maior distância 

percorreu em situação de treino (10309m) e de competição (14385m), seguindo-se o 

defesa-central (DC) (8637m e 13374m) e o ponta-de-lança (PL) (9560m e 13355m). 
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Caixinha, Sampaio e Mil-Homens (2004), com o seu estudo comparativo da velocidade 

de deslocamento em treino e competição, verificaram que esta foi significativamente 

mais elevada em situação de competição. O jogador com os valores mais elevados no 

contexto do treino foi o DC, enquanto que em competição foi o PL que obteve valores 

superiores (Caixinha, Sampaio e Mil-Homens, 2004). Os valores obtidos indicam que 

os jogadores atingem valores inferiores de velocidade no treino relativamente aos 

valores da competição, com a exceção do DC (Caixinha, Sampaio e Mil-Homens, 

2004). Salientou, no entanto, que no treino a velocidade “diminuiu no sentido do 

ataque”, enquanto que em competição a velocidade “aumentou no sentido do ataque” 

(Caixinha, Sampaio e Mil-Homens, 2004). 

No que toca o tempo de ação, os valores obtidos (em minutos) respectivamente para o 

treino e para a competição foram os seguintes: DC, 61’ vs. 95’; MC, 70’ vs. 98’; PL, 

70’ vs. 72’ (Caixinha, Sampaio e Mil-Homens, 2004). 

Dimensão Fisiológica 

 

Figura 2 – Relação entre o Tempo de Performance e os Sistemas Energéticos fornecedores de ATP (Adaptado de Treinando Atletas 
de Desporto Colectivo, Bompa, 2003, p. 94) 

O futebol é um jogo extremamente complexo do ponto de vista fisiológico, com ações 

específicas que evidenciam uma tipologia de esforço de grande diversidade e que, em 

termos metabólicos, apelam a fontes energéticas claramente distintas (Santos, 2001). 

O futebol moderno exige dos jogadores permanentes deslocamentos, estando ou não em 

posse da bola, e esse aumento significativo das suas funções rendeu-lhes a denominação 

de jogadores “universais” (Godik, 1996, como citado em Cunha, Binotto e Barros, 

2001). 

Com efeito, investigações acerca das exigências energéticas e do padrão de atividades 

evidenciados pelos jogadores de elite durante um jogo, permitiram concluir que a 
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maioria das ações são acentuadamente aeróbias e suportadas pelo metabolismo 

oxidativo (Bangsbo, J., Norregaard, L., & Thorsoe, F., 1991; Reilly, T., 1990; como 

citado em Santos e Soares, 2001, p. 8). 

Por outro lado, os estudos de Bompa (2003) apresentam valores bem mais detalhados. 

O autor refere que os sistemas energéticos dominantes na modalidade do Futebol são o 

anaeróbio láctico e o aeróbio. É de referir que a ergogénese desta modalidade é a 

seguinte: 14% anaeróbio aláctico, 14% anaeróbio láctico, e 72% aeróbio (Bompa, 

2003). 

Segundo Drust et al. (2007), em todos estes trabalhos temos que ter em consideração 

que os perfis do esforço podem variar de jogo para jogo, dependendo das condições de 

tempo, da força da oposição, da aptidão dos jogadores, das consequências de jogos 

precedentes e de uma série de outros factores. Sendo desta forma difícil traçar um perfil 

fisiológico único do jogador de Futebol (como citado em Pereira, 2008, p. 11). 

Mesmo assim segundo Bangsbo et al. (2006) e Reilly (2006) podemos caracterizar o 

Futebol como um desporto com exigências principalmente aeróbias que inclui 

alterações frequentes da atividade. Os períodos da atividade variam na intensidade e na 

duração e estão interrompidos por pausas da recuperação, em alturas que a atividade é 

baixa ou o jogador está parado (como citado em Pereira, 2008, p. 11). 

Segundo Dufour (1990; como citado em Pereira, 2008, p. 14), dos 90 minutos 

regulamentares que integram um jogo de Futebol, apenas 60 minutos são de jogo 

efetivo. Destes 60 minutos, os jogadores em função da sua posição em campo correm 

entre 20 e 40% (como citado em Pereira, 2008, p. 14). Neste tempo o jogador realiza em 

média 3 km a caminhar e 7 km a correr. Estes 7 km de corrida dividem-se em 64% de 

corrida lenta aeróbia, 24% de corrida de ritmo médio aeróbio (cerca de 80% do VO2 

max., e entre 10 e 17 km/h) e finalmente 14% de corrida de alta intensidade (entre 18 e 

27 km/h) (como citado em Pereira, 2008, p. 14). 
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Modelo de Jogo 

Segundo Costa e Melo (1981), modelo significa uma imagem ou desenho que 

representa o objecto que se pretende reproduzir; tudo o que serve para ser imitado; 

norma; regra; exemplo; forma (como citado em Sousa, 2005, p. 2). 

O modelo de jogo, segundo Oliveira (2003), é entendido como uma ideia/conjectura de 

jogo constituída por princípios, sub-princípios, sub-princípios dos sub-princípios, 

representativos dos diferentes momentos/fases do jogo, que se articulam entre si, 

manifestando uma organização funcional própria, ou seja, uma identidade. Esse modelo, 

como modelo que é, assume-se sempre como uma conjectura e está permanentemente 

aberto aos acrescentos individuais e colectivos, por isso, em contínua construção, nunca 

é, nem será, um dado adquirido (Oliveira, 2003). O modelo final é sempre inatingível, 

porque está sempre em reconstrução, em constante evolução (Oliveira, 2003). 

Tendo em consideração esta definição de Modelo de Jogo a ideia de jogo do treinador é 

um aspecto determinante na organização de uma equipa de futebol. Se o treinador 

souber claramente como quer que a equipa jogue e quais os comportamentos que deseja 

dos seus jogadores, tanto no plano individual como no colectivo, o processo de treino e 

de jogo será mais facilmente estruturado, organizado, realizado e controlado (Oliveira, 

2003). 

Um outro aspecto relevante na organização de uma equipa de futebol são os jogadores. 

É muito importante o treinador ter o mais rápido possível um conhecimento dos seus 

jogadores ao nível do entendimento e do conhecimento que eles têm do jogo, assim 

como, as capacidades e as características específicas de cada um (Oliveira, 2003). 

Desta forma, o modelo de jogo adoptado deverá evidenciar e potenciar o melhor das 

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

desaparecer as deficiências e incapacidades que têm. Também deve assumir uma 

postura de procura permanente de evolução individual e colectiva (Oliveira, 2003). 

Nesta medida Pérez (2002; como citado em Pereira, 2006, p. 16) refere que é tarefa do 

treinador “dotar a equipa de uma organização através da qual o valor do conjunto 

exceda a soma dos valores individuais.” Para que isso seja possível, sublinha que é 
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imprescindível manejar conceitos de trabalho colectivo, na medida em que a 

coordenação aumenta a eficácia. Este entendimento conduz-nos à ideia de que para se 

poder atuar eficazmente os jogadores devem atuar como uma “equipa”. 

A planificação conceptual caracteriza-se, essencialmente, pela descrição e construção de 

um modelo de jogo da equipa que se pretende atingir no futuro, definindo-se no mesmo 

momento os objectivos a alcançar. Basicamente este modelo deverá ser alicerçado sob 

três vertentes fundamentais: (1) as concepções de jogo do treinador, resultantes dos seus 

conhecimentos teóricos sobre Futebol e das suas próprias experiências adquiridas ao 

longo da sua atividade profissional; (2) as capacidades, particularidades e 

especificidades dos jogadores que constituem a equipa e; (3) as tendências evolutivas 

tanto dos jogadores como do jogo de Futebol (Idem, 2004; como citado em Pereira, 

2006, p. 21). 

Periodização do Processo de Treino 

A capacidade de performance desportiva resulta de uma pluralidade de fatores, e por 

isso o seu treino só pode ser complexo (Weineck, 2002). Apenas o desenvolvimento 

harmonioso de todos os fatores determinantes da capacidade de performance permite 

atingir o nível ideal de performance individual (Weineck, 2002). 

 
Figura 3 – Modelos simplificado dos Fatores Constituintes da Capacidade de Performance Desportiva (Adaptado de Manual do 

Treino Óptimo, Weineck, 2002, p. 20) 
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Famose (1983, como citado em Ramos, 2003) indica que “podemos dizer que uma 

tarefa tem por função geral a mobilização de certos recursos. Pelo termo ‘recurso’ 

entendemos todos os conhecimentos, capacidades, aptidões, atitudes, mecanismos, 

instrumentos, etc., que o sujeito possui e que ele pode modificar e utilizar em seu 

proveito para cumprir a tarefa.” No seguimento desta afirmação o autor acrescentou que 

“A realização de uma tarefa motora pode, com efeito, necessitar de pôr em prática 

diversos exercícios. A duração de uma tarefa pode variar de alguns segundos a uma 

hora.” 

A construção de um qualquer programa de treino só pode manifestar a sua 

essencialidade e objectividade quando corretamente suportadas numa unidade (célula) 

lógica de programação e de estruturação, isto é, o exercício de treino (Castelo, 2004; 

como citado em Pereira, 2006, p. 29). Rebelo e Soares (2001, como citado em Ramos 

2003) argumentam que, seja no contexto de treino ou de jogo, a conotação de exercício 

aparece sempre ligada à ideia de estímulo e esforço. 

Tal como refere Lammi (1999, como citado por Ramos 2003) “Treino é o processo de 

impor um stress fisiológico no corpo, que por sua vez experimenta uma resposta de 

adaptação o que resulta numa performance melhorada. De forma a ser eficaz, os 

exercícios de treino devem ter uma influência positiva nalgumas componentes do 

movimento desportivo. Deste modo é imperativo que as componentes essenciais da 

atividade particular sejam identificadas. O mesmo afirma também que “(...) Cada 

modalidade desportiva tem os seus requisitos próprios, e os exercícios e sessões de 

treino têm de procurar alcançar essas componentes.” 

Os jogadores devem ser confrontados com situações o mais próximas possível da 

realidade do jogo (Teodorescu, 1987; Gréhaigne, 1992; Faria & Tavares, 1996; Pinto & 

Garganta, 1996; Garganta 1997; Greco, 1999; Ardá Suarez, 2000; Pino Ortega, 2000; 

Mombaerts, 2000; Casal Sanjurjo & Ardá Suarez, 2003; Romero Cerezo, 2005; como 

citado em Pereira, 2006, p. 28). Os autores sustentam que é conveniente colocar os 

jogadores em situações/exercícios que solicitem a resolução de problemas táctico-

técnicos semelhantes aos que o jogo coloca, para que as ações executadas se aproximem 

cada vez mais do padrão a desenvolver. 
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Treinador: Uma Profissão Abrangente 

A competência de um profissional como um treinador desportivo pode ser vista de 

muitos prismas e pontos de vista, no entanto, e segundo Rosado (2000), esta não deve 

ser olhada como um dom ou uma aptidão para, e nem como um conjunto de 

comportamentos particulares que estes devem dominar, como referem as visões 

comportamentalistas, indicando que a competência são, nada mais nada menos que, um 

núcleo de saberes que rodeiam e moldam funções e ações profissionais concretas. O 

autor diz ainda que as competências abraçam um conteúdo fundamental 

(conhecimentos, aptidões e atitudes) e um nível de especificidade variável. Por outro 

lado refere também que essas competências não são imutáveis, evoluindo com o passar 

do tempo e adaptando-se a diversas circunstâncias relacionadas com a realidade das 

instituições e organizações desportivas, como os clubes, empresas e federações. 

Costa (2005) corrobora dizendo que o que hoje é adequado e correto amanhã poderá 

não o ser, e vice-versa, isto porque o constante aperfeiçoamento trazido pelas mais 

diversas áreas da investigação, conduz-nos a uma quantidade imensa de informação 

nova e atualizada, assegurando que nos mantemos a par da evolução da sociedade e das 

diferentes variáveis/factores que têm influência na determinação desse perfil. 

A profissão de treinador requer uma panóplia de conhecimentos e competências 

tornando-se, evidentemente, indispensáveis aquelas referentes à táctica, técnica e à 

preparação condicional na modalidade desportiva em que se especialize, bem como o 

domínio de áreas como a pedagogia e metodologia de ensino, aparecendo como um 

especialista no estimular do interesse e da motivação dos que consigo aprendem e 

treinam (Araújo, 1994). 

As suas funções vão desde a tomada de decisões, baseadas e fundamentadas em 

indicadores e segundo critérios regidos por uma certa organização e em diferentes 

domínios, como a organização do treino, a liderança, o estilo e formas de comunicação 

(com os jogadores, dirigentes, árbitros, jornalistas), opções estratégicas e tácticas 

decorrentes da observação e análise do jogo, da gestão das pressões contidas na 

competição, do controlo da capacidade de concentração e emoções (Araújo, 1994). 
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Antonelli & Salvini observam que a ação do treinador deve subscrever a realização de 

quatro papéis fundamentais no contexto desportivo: “Técnico”, dependendo o seu 

desempenho da sua experiência, competência específica e capacidade adquiridas, assim 

como competências criativas; “Educador”, pois tem influência na formação da 

personalidade dos jovens com quem interage; “Gestor”, no que concerne aos aspectos 

técnicos e sociais; “Líder”, devendo ser aceite, naturalmente, pelos atletas (Costa, 

2005). 

Falando no caso concreto do Futebol enquanto meio de educação física e	  desportiva e 

enquanto campo de investigação, trata-se do portador de	   um quadro de exigências 

reclamando conhecimentos	  e competências na medida das necessidades, principalmente 

quando se sabe que estes não	   decorrem automaticamente da experiência (Garganta, 

2007). Acrescenta	  ainda o autor que, embora este jogo desportivo	   tenha atingido uma 

expressão mediática ímpar, os	  processos que envolvem a formação dos treinadores	  estão 

longe de constituir um modelo credível e sustentável, imperando ainda o culto do 

conhecimento avulso e pouco sistematizado (Garganta, 2007; como citado em 

Mesquita, Farias, Oliveira e Pereira, 2009, p. 26). 

Costa (2005) com o seu estudo acerca da Formação do Treinador de Futebol concluiu os 

seguintes pontos: 

§ A média de idade é de 35,9 anos; 

§ 66% frequentam ou concluíram o Bacharelato ou Licenciatura; 

§ 39,7% possuem o Nível II, embora cerca de 12% não possuam qualquer 

creditação; 

§ 58% tiveram experiência como praticantes a nível nacional, sendo que 7,8% não 

possui qualquer experiência; 

§ 73,3% registam uma prática superior a 7 anos; 

§ 58,6% possui uma experiência profissional superior a 7 anos; 

§ 45% não frequentaram qualquer curso ao longo dos últimos 5 anos relacionado 

com a formação não obrigatória e  No que se refere à caracterização da 

formação não obrigatória. 
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O Futebol e a Sociedade 

Na nossa civilização, o desporto é considerado por inúmeros autores como um 

fenómeno que está profundamente associado aos aspectos sociais (é um facto 

institucional que tem a sua própria organização, as suas regras, as suas infra e super-

estruturas) e aos aspectos culturais (considerado com um processo de atualização de 

valores culturais, morais, estéticos, militares e sociais), os quais derivam 

fundamentalmente da sua popularidade e da sua universalidade (Castelo, 1994, p. 5). No 

entanto, embora as opiniões divirjam no que concerne ao respeito pelo sistema de 

valores sobre os quais este fenómeno assenta, a sua importância não sofre qualquer tipo 

de contestação (Castelo, 1994, p. 5). 

Nos nossos dias o futebol não é apenas visto como um desporto, mas sim como um 

elemento lúdico e económico da sociedade. Este insere-se como um valor e costume 

característico da nossa cultura. Assim sendo, as leis que o definem devem estar de 

acordo com as leis e princípios que regem a sociedade para que possa continuar a existir 

e como tal não entrem em confronto. De acordo com isto o futebol é o “espelho” da 

sociedade, ou seja, todas as problemáticas e desenvolvimentos sentidos na sociedade 

podem ser facilmente observados no futebol. Como por exemplo a economia. Se a 

economia de um país está em crise, tal facto revela-se no futebol. Como exemplo 

teremos as assistências ao espetáculo menores, as transferências de atletas mais 

reduzidas e não tão dispendiosas, etc (Nogueira, 2004). 

Tal como a sociedade influencia o futebol, o futebol também influencia a sociedade. A 

organização de campeonatos do mundo e da Europa por um país vai atrair milhares de 

pessoas, no período em que se realizam essas competições. Assim sendo, quando estas 

se realizam irão promover e desenvolver o país organizador. Algo que não seria 

possível em tão grande escala e dimensão com outras modalidades ou com outro tipo de 

acontecimentos. Deveremos refletir sobre o impacto que o futebol tem na nossa 

sociedade, visto que os meios de comunicação social são capazes de pôr um 

acontecimento futebolístico à frente de problemas sociais, culturais e económicos de 

grande dimensão (Nogueira, 2004). 
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Contexto Legal 

Diário da República, 1.ª série — N.º 252 — 31 de Dezembro de 
2008 – Decreto-Lei n.º 248-A/2008 de 31 de Dezembro 

Em consonância com o estatuído no Regime Jurídico da Formação Desportiva no 

Quadro da Formação Profissional, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 407/99, de 15 de 

Outubro, e com o Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de Dezembro, que estabelece o 

Regime Jurídico do Sistema Nacional de Qualificações e define as estruturas que 

asseguram o seu funcionamento, o presente decreto-lei estabelece o regime de acesso e 

exercício da atividade de treinador de desporto. Esta iniciativa legislativa, na sequência 

do que se dispôs nos artigos 35.º e 43.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro — Lei de 

Bases da Atividade Física e do Desporto —, assenta no reconhecimento de que a 

existência de treinadores devidamente qualificados é uma medida indispensável, não só 

para garantir um desenvolvimento qualitativo e quantitativo das diferentes atividades 

físicas e desportivas, como também para que a prática desportiva decorra na 

observância de regras que garantam a ética desportiva e o desenvolvimento do espírito 

desportivo, bem como a defesa da saúde e da segurança dos praticantes. Incluem -se, 

também, no presente decreto-lei algumas matérias que se encontravam omissas no 

Decreto-Lei n.º 407/99, de 15 de Outubro, designadamente aquelas relativas à 

fiscalização, taxas e ao regime sancionatório. É ainda definida a correspondência dos 

títulos emitidos ao abrigo do já revogado Decreto-Lei n.º 351/91, de 19 de Setembro, e 

os graus constantes do presente decreto-lei. 
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O ESTÁGIO E SEU ENVOLVIMENTO 

Onde se Desenrolou a Atividade 

O estágio realizou-se na Academia Sporting/Puma – Centro de Alto Rendimento do 

Sporting Clube de Portugal, tendo a FMH como intermediário. 

A academia está localizada no concelho de Alcochete e a sua inauguração deu-se a 21 

de Junho de 2002. Construída com o objectivo de formar atletas do mais alto nível no 

campo desportivo este local engloba a mestria da técnica e da táctica da modalidade 

desportiva do futebol, bem como a da moral, ética, profissionalismo, perseverança, 

humildade e respeito, fomentando um total conhecimento do ser, preparando assim cada 

um dos jovens aspirantes a jogador de elite para o mundo do desporto de alto 

rendimento. A Academia Sporting/Puma rege-se pela a competência, o 

profissionalismo, o espírito de equipa, a responsabilidade, a ética e o rigor. 

Em que Contexto 

O estágio teve início no dia 4 de Agosto de 2010 e terminou no dia 17 de Junho de 

2011, tendo uma duração total de aproximadamente 10 meses, o equivalente a uma 

época desportiva. De acordo com o Guia de Estágio para o Ramo Profissionalizante do 

Mestrado em Treino Desportivo o treinador estagiário interveio nas 4 áreas 

anteriormente definidas: a Área 1 – Organização e Gestão do Processo de Treino, Área 

2 – Inovação e Investigação,  Área 3 – Participação no Contexto Competitivo e Área 4 – 

Relação com a Comunidade. 

Neste âmbito o aluno de mestrado integrou a equipa técnica dos Iniciados A (sub-15) do 

SCP como treinador estagiário. Exerceu funções no que toca ao planeamento e 

condução do processo de treino e à avaliação da intensidade do mesmo, bem como o 

acompanhamento do processo competitivo. A equipa dos Iniciados A participou no 

Campeonato Nacional de Juniores C. Os treinos realizaram-se com uma frequência 

habitual de 4 vezes por semana, de 3ª a 6ª inclusive, das 18h30 às 20h00, na Academia 

Sporting/Puma. Os jogos oficiais da competição acima referida realizaram-se aos 

Domingos pelas 11h00. No decorrer da 3ª Fase do Campeonato Nacional de Juniores C 
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havia 2 jogos por semana, em que o segundo ocorreu à 4ª ou 5ª-feira, dependendo da 

existência de um feriado. 

No que toca ao estágio foram também desenvolvidos projetos em vários campos, todos 

eles associados à equipa de Iniciados A. O primeiro trabalho desenvolvido foi um 

estudo de grupo, seguindo-se uma análise do processo de treino e um estudo de 

investigação. 
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A EQUIPA – INICIADOS A (SUB-15) 

Tabela 1  – Caracterização dos Jogadores 

Nome Naturalidade Tempo de 
Prática 

Tempo 
no SCP Posição 

Bernardo Carlos Portugal - Lisboa 6 anos 6 anos Defesa Direito/Central 

Bruno Gonçalves Portugal - Setúbal 7 anos 2 anos Defesa Central/Médio Centro 

Bruno Wilson Portugal - Lisboa 8 anos 5 anos Defesa Central 

Daniel Alves Portugal - Coimbra 8 anos 1 mês Avançado/Extremo 

Fábio Martins Portugal - Lisboa 7 anos 2 anos Médio Centro 

Gonçalo Rosa Portugal - Lisboa 5 anos 1 mês Guarda-Redes 

Guilherme 
Clestino Brasil 7 anos 4 anos Médio Centro 

Henrique Karas Portugal - Vila 
Franca de Xira 6 anos 2 anos Extremo/Avançado 

Hugo Afonso Portugal - Lisboa 5 anos 1 mês Extremo/Médio Centro 

Hugo Meira Portugal - Lisboa 8 anos 2 anos Defesa Central 

Iuri Gomes China 7 anos 5 anos Extremo/Defesa Direito 

João Leite Portugal - Lisboa 9 anos 3 anos Guarda-Redes 

João Marques Portugal - Lisboa 7 anos 2 anos Defesa Direito/Extremo 

João Paredes Portugal - Figueira 
da Foz 6 anos 4 anos Avançado 

João Serrano Portugal - Évora 6 anos 2 anos Defesa Esquerdo/Médio Centro 

Jorge Fernandes Portugal - Braga 6 anos 4 anos Médio Centro 

José Lúcio Portugal - Évora 6 anos 5 anos Médio Centro 

José Postiga Portugal - Porto 7 anos 2 anos Avançado 

Lisandro Semedo Portugal - Setúbal 7 anos 6 anos Extremo/Avançado 

Lucas Jamanca Portugal - Lisboa 4 anos 3 anos Defesa Direito 

Mama Saliu 
Embaló Guiné Bissau 10 anos 1 mês Extremo/Médio 

Centro/Avançado 

Matheus Pereira Brasil 5 anos 2 anos Extremo/Médio 
Centro/Avançado 

Oliver Smith Ilhas Caimão 7 anos 1 mês Avançado 

Pedro Oliveira Portugal - Lisboa 7 anos 4 anos 
Defesa 
Esquerdo/Extremo/Médio 
Centro 
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Rafael Barbosa Portugal - Amarante 7 anos 3 anos Médio Centro 

Sandro Embaló Portugal - Lisboa 5 anos 1 mês Defesa Esquerdo/Central 

Sebastião Castela Portugal - Lisboa 8 anos 1 mês Médio Centro/Avançado 

Simão Serra Portugal - Lisboa 7 anos 5 anos Defesa Esquerdo/Extremo 

Tiago Alves Portugal - Coimbra 8 anos 5 anos Extremo/Defesa Direito 

Tiago Neto Portugal - Lisboa 7 anos 4 anos Médio Centro 

Vladimir 
Stojkovic 

Portugal - Leça da 
Palmeira 6 anos 3 anos Guarda-Redes 

Zakariaou Koné Guiné Konakri 2 anos 1 mês Médio Centro/Defesa Central 

 
Podemos constatar que estamos perante uma grande diversidade de nacionalidades, 

assim como de percursos e experiências desportivos, que nos transportam para uma 

dimensão completamente nova no que toca à abordagem do futebol. 

Os atletas são na sua maioria de nacionalidade Portuguesa, vindos de várias zonas do 

país, no entanto também há atletas com outras origens e de outras partes do mundo, o 

que torna pertinente dizer que o futebol é de facto uma modalidade que une o mundo. 

O seu tempo de experiência na modalidade varia, sendo na maioria dos casos de 7 anos. 

Porém podemos observar que existem também jogadores com apenas 5 anos de 

experiência e outros que já apresentam um contacto com o futebol mais extenso, como 

por exemplo 10 anos. 

Outro factor importante de referir é o facto de haver diferentes experiências ao nível do 

clube. Há atletas cujo percurso desportivo passou sempre pelo Sporting e outros que, 

ainda que tendo jogado sempre em Portugal, fizeram os seus primeiros anos de 

formação em outros clubes. Claro que os atletas vindos de outros países tiveram as suas 

primeiras experiências não só fora do Sporting, como fora do país, o que lhes exige uma 

maior capacidade de adaptação, não só a um novo ambiente de treino, como a uma nova 

cultura e estilo de vida. 

Torna-se, por isso, importante referir como todas estas variáveis alteram a forma como 

o processo de treino deve ser abordado, não só a nível técnico-táctico, como a nível 

pedagógico e até mesmo humano e cultural, urgindo a necessidade de se conhecer 
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melhor o perfil psicológico dos atletas, nomeadamente o nível de coesão apresentado 

pela equipa. 
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ESTUDO DE GRUPO – OS NÍVEIS DE COESÃO NOS 
JOGADORES DE UMA EQUIPA DE INICIADOS DE FUTEBOL 

Estudo realizado com o propósito de avaliar os níveis de coesão dos jogadores da equipa de Iniciados A 

(sub-15) do Sporting Clube de Portugal 

Resumo 

O objectivo deste estudo é avaliar os níveis de coesão e “espírito de equipa” da equipa 

de Iniciados A (sub-15) do SCP. A amostra é constituída por 32 atletas do sexo 

masculino. Os dados foram recolhidos no Gabinete Psico-Pedagógico da Academia 

Sporting/Puma através de dois questionários colocados a cada jogador construídos com 

base no Sport Cohesiveness Questionnnaire, no Team Cohesion Questionnaire e no 

Psychological Skill Inventory for Sports. Os resultados quanto à Coesão Social, isto é 

nas escolhas para “colega de quarto”, demonstram uma sensação maioritariamente 

positiva, por outras palavras, os atletas mostraram maior certeza de quem desejam ter 

por perto. Na Coesão na Tarefa o grupo revelou positividade nas escolhas para as 

“tarefas de treino” grande certeza no momento de escolher o “capitão de equipa”, no 

entanto existiu um maior equilíbrio nas escolhas para a “equipa para o jogo”. Quanto ao 

“espírito de equipa”, este apresentou-se consolidado entre todos os membros do grupo, 

apesar da margem de progressão. No futuro devem ser implementadas medidas e novos 

desafios nos contextos de tarefa e social para melhorar o nível de coesão do grupo. 

Palavras-chave: níveis de coesão, “espírito de equipa”, coesão social, coesão de tarefa, 

grupo, novos desafios 

Introdução 

A psicologia do desporto desenvolveu-se num campo caracterizado pelo estudo do 

comportamento individual, quando esses comportamentos não ocorrem num vazio 

social (Carron, 1998; como citado em Júlio, 2003, p. 56). 

É hoje em dia conhecida, e fortemente estudada, a ligação existente entre as 

características, fatores e competências psicológicas e os atletas de alto rendimento ou de 

topo, havendo uma constante comparação destes com os que apresentam desempenhos 
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menos positivos (Auweele, De Cuyper, Van Mele, & Rzewnicki, 1993; Browne & 

Mahoney, 1984; Silva & Weinberg, 1984; Straub & Williams, 1984; Vealey, 1992). 

Torna-se, portanto, fundamental referir que uma “equipa desportiva se trata de um 

conjunto de indivíduos que possuem uma identidade colectiva, têm metas e objectivos 

comuns, partilham um destino comum, desenvolvem padrões de interação e modos de 

comunicação estruturados, exibem interdependência pessoal e de tarefa, e se 

consideram como sendo um grupo” (Carron, 1993, p. 44). 

Segundo Oliveira (2010), existem quatro fases de desenvolvimento de um grupo de 

trabalho:  

1. Fase de Constituição do Grupo (Forming) – definição de papéis e 

estabelecimento formal do grupo; 

2. Fase de Conflito (Storming) – confronto de estilos individuais, levando à 

exposição de divergências pela disputa de poder, que são acomodadas e 

resolvidas pelo grupo, e que faz emergir um dirigente; 

3. Fase de Coesão (Norming) – estabelecimento das normas necessárias ao 

funcionamento do grupo, as quais, ao serem interiorizadas pelos sujeitos, 

produzem o desenvolvimento da coesão grupal; 

4. Fase de Execução (Performing) – o grupo está apto a focar toda a sua atenção na 

resolução dos problemas inerentes à sua atividade, dado que as questões 

relacionadas com o seu funcionamento, ou seja, todas as questões relativas às 

relações interpessoais, ao estatuto do grupo e à divisão de tarefas, se encontram 

ultrapassadas. 

A equipa como grupo configura-se a partir da diminuição do “eu individual” e da 

potenciação do “nós em grupo” (Palmi, 1997; como citado em Fonseca & Alves, 2000). 

Neste contexto importa não só definir dinâmica de grupos como um instrumento de 

avaliação da natureza de mudança dos mesmos, como também como um campo de 

estudo que se foca no comportamento dos grupos (Widmeyer, Brawley & Carron, 

1992). 

Os indivíduos que constituem um grupo têm determinados objectivos a atingir, os quais 

podem ser os objectivos do grupo. O ideal é que estes coincidam com os objectivos de 
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cada elemento que integra o grupo, não pondo em causa a individualidade (Oliveira, 

2010, p. 112). 

Segundo Carron (1993), em grupos maduros nos quais existe uma maior ligação entre 

os seus diversos membros constituintes, cria-se uma conexão entre todos os processos 

grupais e os acontecimentos individuais dos sujeitos, construindo-se um sentimento 

colectivo em relação a assuntos de ordem social e de tarefa. Os membros colaboram 

mutuamente criando estratégias, soluções, partilhando os seus problemas e 

estabelecendo um elevado grau de confiança pessoal e colectiva. Assim podemos 

reconhecer a coesão como uma atração interpessoal, uma atração individual para o 

grupo, como a similaridade entre membros do grupo ou ainda como o 

envolvimento/compromisso para com o grupo. 

Por sua vez o comportamento de uma equipa ou de um grupo não tem necessariamente 

uma ligação íntima ou direta com os comportamentos individuais dos elementos que o 

constituem (Cox et al. 1993; como citado em Neto, 2011). Quando as equipas atuam 

como um todo para um certo e determinado objectivo, o atingir do mesmo é, muitas 

vezes, facilitado. O todo é maior do que a soma das partes (Júlio, 2003), sendo sempre 

evidente que “os jogadores jogam mas é a equipa que ganha” (Widemeyer, 1993; como 

citado em Júlio, 2003, p. 55). 

Nisto devemos focar-nos no conceito de coesão de grupo, termo que provém da palavra 

latina “cohaesus”, que significa aderir ou manter-se unido (Carron, 1982). 

Coesão define-se como um processo dinâmico onde interagem os vários elementos do 

grupo, refletindo-se na tendência para o grupo se manter unido em perseguição dos seus 

objectivos e/ou para satisfazer as suas necessidades (Carron, 1993; Carron et al., 1998; 

como citado em Neto, 2011). 

Os seus objectivos são conseguidos mediante funções diferenciadas e através de 

processos que são cursos de ação ou cadeias de comportamento num contexto que 

também é cultural e onde tudo se passa em continuidade temporal (Pereira, 1999; como 

citado em Júlio, 2003, p. 52). 
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Tem permanecido de forma enfática o estudo da coesão, mas simplesmente no que toca 

à atração que cada um dos membros do grupo tem para com os restantes. A coesão, tal 

como é referido na definição de Carron, é um processo dinâmico, o que significa que 

não é estático, muito pelo contrário. Este altera o seu estado constantemente ao longo do 

tempo sofrendo influência permanente de variáveis tais como o rendimento, a 

satisfação, a conformidade, a aceitação de papéis e a estabilidade da própria equipa. É 

importante referir, porém, que este é igualmente um fenómeno multidimensional, ou 

seja, que existem vários tipos de coesão: a coesão social e coesão na tarefa (Carron, 

1982). 

A coesão na tarefa reflete o grau em que os membros de um grupo trabalham juntos 

para alcançar objectivos comuns (Weinberg e Gould 2001; como citado em Oliveira, 

2010, p. 4). 

Por sua vez a coesão social revela o grau de semelhança dos membros do grupo entre si, 

por diferentes particularidades (Oliveira, 2010, p. 27). Oliveira (2010, p. 27) refere que 

relativamente à identidade social, sabe-se que as pessoas se sentem mais próximas 

quando vislumbram que existem semelhanças entre si, em termos de características 

externas (idade e etnia) ou internas (valores e atitudes). Além disso, o autor fala que o 

fundo idêntico torna mais plausível que os membros repartam a mesma concepção sobre 

vários assuntos, abrangendo as finalidades do grupo. Em geral, da maior concordância 

entre os membros do grupo sobre os regulamentos, resultam maior confiança e menos 

conflitos disfuncionais (Oliveira, 2010, p. 27). Esta maior concordância, por sua vez, 

fortifica mais a equipa para o trabalho no futuro (Oliveira, 2010, p. 27). 

Apesar de existirem algumas variáveis que podem condicionar os níveis de coesão de 

uma equipa desportiva, assim como os factores ambientais, pessoais, da própria equipa 

e de liderança (Carron e Chelladurai, 1981; Carron, 1993; Weinberg e Gould, 2001; 

como citado em Neto 2011), torna-se fulcral destacar que todos estes factores agem em 

conjunto e se inter-relacionam entre si (Carron et al., 2002; Eys et al., 2003; como 

citado em Neto, 2011). 

O grau de coesão de uma equipa aumenta com a compreensão por parte de todos os seus 

membros, das tarefas e responsabilidades que lhes competem no colectivo, devendo 
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estes perceber que o grupo está sempre primeiro e é sempre mais importante do que o 

indivíduo (Dugrand, 1989; como citado em Pereira, 2006, p. 17). 

Para Carron e Hausenblas (1998; como citado em Neto, 2011, p. 2) um grupo 

desportivo caracteriza-se por: “1) possuir uma identidade colectiva (com elementos que 

os unifiquem e os tornam diferentes dos outros); 2) estabelecerem objectivos e metas 

comuns; 3) enfrentarem um destino comum (isto é, um processo partilhado em que 

quanto maior for o número de experiências colectivas vividas, maior será a 

interdependência do grupo); 4) exibirem padrões estruturados de interação (um 

determinado líder, um estilo de comunicação); 5) interdependência pessoal e na tarefa 

(motivando as interações pessoais); 6) atração interpessoal recíproca (relações de 

amizade, semelhanças em atitudes e valores, e avaliações positivas); e 7) quando se 

consideram a eles próprios um grupo”. 

Quanto aos factores ambientais, estes estão relacionados com as várias condições e 

situações do contexto desportivo, como as responsabilidades contratuais, normas e 

regras do desporto em si, restrições geográficas e o nível das competições (Widmeyer et 

al., 1990; como citado em Neto 2011). 

Os factores pessoais relacionam-se com as particularidades dos membros do grupo, 

como a semelhança demográfica, isto é, características de toda uma sociedade ou um 

grupo específico, definido por critérios como a educação, a nacionalidade, religião e 

pertença étnica, responsabilidades, ansiedade, satisfação individual, depressão, assim 

como comportamentos de sacrifício e ligação dos indivíduos com o grupo (Hausenblas 

e Carron, 1996, como citado em Neto 2011; Eys et al., 2003; como citado em Neto, 

2011). 

Um outro factor envolve as características de uma equipa em particular, como o estatuto 

da equipa, a eficiência e as normas do grupo (Beauchamp et al., 2002; como citado em 

Neto, 2011). 

Por último e um dos agentes mais preponderantes que influencia a coesão de um grupo, 

temos a qualidade da liderança do treinador, estando relacionada com o 

desenvolvimento de estratégias, nível de treino, suporte social, feedback positivo e 

estilo de decisão (Carron e Chelladurai, 1981; como citado em Neto, 2011). 
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Singer (1977), por sua vez, referiu que a liderança é entendida como uma relação de 

interação entre a personalidade do indivíduo e a situação, uma vez que toda situação 

requer talentos especiais para enfrentá-la e resolver os problemas que surgem dela 

(como citado em Castellani, 2012, p. 434). Fiedler afirma que a personalidade é de 

pouca importância na determinação do reconhecimento de um indivíduo como líder 

(Singer, 1977; como citado em Castellani, 2012, p. 434). O autor sugere que uma 

pessoa pode tornar-se um líder “estando no lugar certo na hora certa, ou devido a vários 

outros fatores como idade, educação, experiência, antecedentes familiares e saúde”. No 

entanto, essa opinião não é compartilhada por todos. Para Leitão (1999), por exemplo, o 

conceito de liderança pode também ser associado ao de personalidade, visto que o líder 

é entendido como o indivíduo que possui o maior número de traços desejáveis de 

personalidade e de carácter (como citado em Castellani, 2012, p. 434). 

Assim, nota-se que a interação entre os integrantes de uma equipa é um elemento que 

influencia a confiança para atingir metas importantes, ressaltando que a satisfação e a 

coesão de grupo são fatores de extrema importância para que uma equipa esportiva 

alcance o sucesso (Carron, Eys & Burke, 2007; Nascimento Junior et al., 2011; 

Karreman, Dorsch & Riemer, 2009) (Nascimento Junior & Vieira, 2012, p. 99). 

De acordo com o modelo conceitual de coesão no desporto (Carron, Brawley & 

Widmeyer, 1985), quanto maior o nível de desempenho de uma equipa, mais 

autocrático é o estilo do treinador (Aoyagi, Cox & Mcguire, 2008) e maior é a coesão 

para a tarefa dos atletas (Chiocchio & Essiembre, 2009). Por outro lado, em equipas de 

nível inferior prevalecem treinadores mais democráticos e maiores percepções de 

coesão social, além da coesão para a tarefa (Nascimento Junior, 2011) (como citado em 

Nascimento Junior & Vieira, 2012, p. 90). 

Nascimento Junior e Vieira (2012) concluíram que as equipas de nível inferior que 

disputavam a competição demonstraram maior união e coesão na busca e alcance dos 

objectivos quando comparadas com as equipas de nível superior. Os autores referem 

que este fenómeno pode estar relacionado ao facto dos atletas profissionais procurarem 

a união quando se encontram em situações adversas ou ainda, quando almejam 

objetivos mais ambiciosos. Estes resultados vão ao encontro do estudo de Nascimento 

Junior, Souza e Vieira (2010) com jogadores adultos de futsal, no qual se verificou que 
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equipas com uma pior classificação ou de nível inferior, tendem a unir-se para superar 

situações adversas e alcançar objectivos maiores dentro de uma competição 

(Nascimento Junior & Vieira, 2012, p. 98). 

Chambers (1997), Jackson (1995), Rohnke (1986) e Scannel e Newstrom (1987) (como 

citado em Bompa, 2003, p. 72) sugerem como formar e obter coesão na equipa: 

• Criar uma identidade de equipa; 

• Orgulhar-se de ter atingido os objetivos da equipa; 

• Formular uma visão para a equipa. Antes que a visão se torne realidade, ela deve 

ser assimilada por cada jogador; 

• Criar uma equipa em que o não-egoísmo seja a principal força motriz; 

• Envolver todos os jogadores no estabelecimento dos objetivos e das regras da 

equipa; 

• Conversar particularmente com cada jogador sobre o seu papel na equipa, 

fazendo-o sentir-se importante para a mesma; 

• Enfatizar a abordagem de equipa em tudo o que faz e fala; 

• Ser paciente e aprender a ouvir os jogadores, não apenas o que estes falam, mas 

a forma como o fazem, a sua linguagem corporal e gestual; 

• Envolver os jogadores no processo de tomada de decisões; 

• Cultivar o espírito de liderança de todos os jogadores, da equipa técnica e de 

apoio, para fazer todos sentirem-se parte da equipa; 

• Mesmo que seja imprevisível, evite que os jogadores percam estilo; 

• Programe outro tipo de atividades, fora da prática e das competições. Convide 

membros da família e amigos íntimos. 

Objectivos e Hipóteses 

Os objectivos deste estudo são: 

• Avaliar os níveis de coesão social e de tarefa; 

• Avaliar os níveis de “espírito de equipa”; 

• Elaborar soluções de treino que potenciem a melhoria dos mesmos. 
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Hipóteses: 

• A categoria “colega de quarto” será a que vai apresentar maior diferença entre as 

escolhas positivas e negativas; 

• A categoria “tarefas de treino” irá apresentar valores equilibrados entre as 

escolhas positivas e negativas; 

• A categoria “capitão de equipa” será a que vai apresentar uma distribuição mais 

desigual dentro das escolhas positivas e dentro das escolhas negativas; 

• A categoria “equipa para o jogo” será a que vai apresentar maior número de 

escolhas positivas; 

• A equipa irá apresentar uma boa homogeneidade nos resultados do “espírito de 

equipa”. 

Metodologia 

Amostra 

A amostra é constituída pelas escolhas dos atletas nas categorias de “colega de quarto”, 

“tarefas de treino”, “capitão de equipa”, “equipa para o jogo”, nas suas vertentes 

positivas e negativas, e pela pontuação no “espírito de equipa”. 

A equipa envolvida no estudo é constituída por um total de 32 jogadores, nascidos no 

ano de 1996, pertencentes à equipa de Iniciados A (sub-15) do Sporting Clube de 

Portugal. 

Procedimentos 

Os valores das escolhas dos atletas nas categorias de “colega de quarto”, “tarefas de 

treino”, “capitão de equipa” e “equipa para o jogo”, foram recolhidos através de um 

questionário construído com base no Sport Cohesiveness Questionnnaire (Martens, 

Landers & Loy, 1972), que avalia o grau em que cada membro da equipa gosta da 

companhia dos restantes membros, sentimentos e avaliações acerca dos outros 

membros, sentimentos relativos à equipa como um todo e percepção dos membros sobre 

a proximidade da mesma, e no Team Cohesion Questionnaire (Gruber & Gray, 1981) 

que avalia a coesão na tarefa e de filiação, satisfação relativa à performance da equipa e 
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individual, desejo de reconhecimento e o valor atribuído ao facto de se pertencer ao 

grupo. 

Os valores do “espírito de equipa” foram recolhidos através do PSIS, Psychological 

Skill Inventory for Sports – Inventário de Competências Psicológicas para o Desporto, 

que tem como finalidade a avaliação das competências psicológicas de base: ansiedade, 

concentração, motivação, autoconfiança, a preparação mental e o espírito de equipa, 

num formato “verdadeiro-falso” (Mahoney, Gabriel & Perkins, 1987; como citado em 

Auweele, De Cuyper, Van Mele & Rzewnicki, 1993). 

O material utilizado para a recolha dos dados foi uma caneta e 64 folhas, duas para cada 

atleta. Uma com o questionário relativo à coesão social e de tarefa e outro com o 

questionário relativo ao “espírito de equipa”. 

O seu preenchimento ocorreu no Gabinete Psico-Pedagógico da Academia 

Sporting/Puma fora do horário de treino, sob supervisão e coordenação das psicólogas 

do clube. 

A posterior organização dos dados foi feita num computador portátil Macintosh 

MacBook Pro 17 através do software Microsoft Excel. 

Variáveis 

As variáveis de Coesão Social e Coesão de Tarefa, nas suas vertentes de escolhas 

positivas e negativas, foram obtidas através de perguntas feitas no contexto de 

categorias. 

Na Coesão Social temos o “colega de quarto”. As perguntas feitas foram as seguintes: 

“Indica, de entre os teus colegas, aqueles que gostarias mais de ter como colegas de 

quarto.” e “Indica, de entre os teus colegas, aqueles que gostarias menos de ter como 

colegas de quarto.”. 

Na Coesão de Tarefa temos “tarefa de treino”, “capitão de equipa” e “equipa para o 

jogo”. As perguntas feitas foram as seguintes: “Indica, de entre os teus colegas de 

equipa, aqueles que mais se empenham nas tarefas de treino.” e “Indica, de entre os 

teus colegas de equipa, aqueles que menos se empenham nas tarefas de treino.”, 
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“Indica, de entre os teus colegas de equipa, aqueles que escolherias para Capitão de 

Equipa.” e “Indica, de entre os teus colegas de equipa, aqueles que não escolherias 

para Capitão de Equipa.”, “Indica, de entre os teus colegas de equipa, aqueles que 

escolherias para fazer parte da tua equipa num jogo.” e “Indica, de entre os teus 

colegas de equipa, aqueles que não escolherias para fazer parte da tua equipa num 

jogo.”. 

Em cada pergunta cada jogador teve que apontar de 1 a 3 escolhas. 

As pontuações do “espírito de equipa” foram retiradas diretamente do PSIS, 

questionário num formato de verdadeiro e falso, preenchido por cada jogador. 

Resultados 

 

Figura 4 – Colega de Quarto (escolhas positivas à esq. e escolhas negativas à dir.) 

Analisando a Figura 4, com os gráficos das escolhas para “colega de quarto”, pode 

constatar-se que houve um maior número de escolhas positivas comparativamente às 

negativas. 

No gráfico das escolhas positivas pode verificar-se que estas se situaram entre 2 e 4, 

com destaque para quatro valores outliers. 

No gráfico das escolhas negativas destacou-se o facto de existirem muitos valores igual 

a 0, com destaque para dois outliers. 
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Figura 5– Tarefas de Treino (escolhas positivas à esq. e escolhas negativas à dir.) 

Olhando para a Figura 5, relativa às escolhas para as “tarefas de treino”, pode verificar-

se a mesma tendência observada entre os gráficos da figura 4. 

As escolhas positivas situaram-se entre 1 e 4, com destaque para quatro outliers. 

Nas escolhas negativas existiram novamente muitos valores igual a 0, tal como nas 

escolhas negativas da Figura 4, com destaque para quatro outliers. 

 

Figura 6 – Capitão de Equipa (escolhas positivas à esq. e escolhas negativas à dir.)
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Observando os gráficos da Figura 6, com as escolhas para o “capitão de equipa”, é 

visível a grande predominância de valores igual a 0. 

No gráfico das escolhas positivas houve um grande destaque para três outliers. 

No gráfico das escolhas negativas destacaram-se dois outliers. 

 

Figura 7 – Equipa para o Jogo (escolhas positivas à esq. e escolhas negativas à dir.) 

Refletindo acerca dos gráficos da Figura 8, relativos às escolhas para a “equipa para o 

jogo”, não se verificam diferenças significativas entre ambos. 

No gráfico das escolhas positivas estas situaram-se predominantemente entre 2 e 4, com 

destaque para três outliers. 

No gráfico das escolhas negativas ficaram entre 1 e 5, com destaque para um outlier. 
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Figura 8 – Espírito de Equipa 

Por fim, observando o gráfico relativo ao “espírito de equipa” verifica-se uma grande 

homogeneidade de valores. Estes situaram-se maioritariamente entre 4 e 8, com 

destaque para apenas um outlier. 

Discussão 

Por questões completamente alheias ao autor deste documento, questões essas 

relacionadas com a gestão dos escalões de formação impostas na Academia 

Sporting/Puma e a pedido das psicólogas do Gabinete Psicopedagógico, não foi 

permitida uma recolha adicional de informação que pudesse complementar a primeira, 

de forma a cumprir com as evoluções consequentes da multidimensionalidade do 

fenómeno de coesão de grupo falada acima, pelo que não será contemplada neste 

estudo. 

Como foi mencionado na Introdução, muitos são os fatores que influenciam o nível de 

coesão de uma equipa. 

Apesar da maioria dos jogadores já se conhecerem e terem partilhado alguns anos de 

convivência social e desportiva no SCP, com a época de 2010/2011 chegaram 8 novos 

jogadores (25% da equipa), 5 de outros clubes nacionais e 3 de países estrangeiros 

(Guiné Konakri, Ilhas Caimão, Guiné Bissau). Deve frisar-se que isso teve impacto nos 

níveis de coesão da equipa. 
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Falando em concreto dos 3 atletas estrangeiros, temos aqui diferenças culturais e 

demográficas muito grandes, bem como formas de comportamento, características 

sociais e experiências com espectativas e impactos completamente díspares, por vezes. 

As características sociais são definidas por critérios de educação, nacionalidade, religião 

e pertença étnica, que no caso dos jovens tem um grande peso pois estão a formar-se 

para a vida, a todos os níveis. Tudo isso os afecta quanto ao seu estado emocional, 

satisfação individual e até espectativas. 

A recolha de dados para este estudo de grupo foi feita 2 meses após o início da pré-

época, havia decorrido cerca de 1 mês de Campeonato Nacional. Os resultados 

encontrados revelam que o grupo se encontrava na 3ª Fase de Desenvolvimento, a Fase 

de Coesão (Norming), no entanto ainda haveria trabalho a fazer para solidificar a equipa 

na 4ª e última Fase, a de Execução (Performing). 

Debruçando-nos sobre o estado da Coesão Social, neste caso sobre as tendências nas 

escolhas para “colega de quarto”, existe uma sensação maioritariamente positiva. Os 

jogadores demonstraram maior certeza de quem desejam ter por perto num contexto 

social, e não tanto uma preferência de quem eles desejam afastar ou isolar. Quer dizer 

que, apesar dos outliers nas escolhas positivas e negativas, que são totalmente naturais 

numa fase inicial de formação do grupo e também porque existem sempre 

compatibilidades ou incompatibilidades inter-pessoais, mantém-se alguma abertura 

quanto à partilha de momentos em contexto social com o grupo, de uma forma geral. 

Isto vem, de certa forma, comprovar a teoria de Carron (1993) relativamente aos grupos 

maduros, em que o autor refere que estes revelam uma ligação mais forte no contexto 

social do que os grupos com membros que convivem há menos tempo. Neste caso isto 

faz sentido pois a maior parte dos jogadores participantes deste estudo são atletas do 

SCP de entre 2 a 5 anos. O que possivelmente terá impedido a equipa de apresentar 

resultados mais positivos neste campo terão sido os 8 atletas que se haviam juntado há 

equipa havia apenas 2 meses. Tudo isso veio “perturbar” a dinâmica que existia 

anteriormente, sendo preciso tempo para que o grupo se readapte às novas mudanças. 
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Avaliando o estado da Coesão na Tarefa, agora acerca das tendências nas escolhas para 

as “tarefas de treino”, “capitão de equipa” e “equipa para o jogo”, pode-se verificar que 

existe uma grande diferenciação feita entre as mesmas. 

O grupo revelou alguma positividade relativamente ao empenho dos jogadores nas 

“tarefas de treino”, grande certeza quanto aos melhores candidatos para “capitão de 

equipa”, no entanto existiu um maior equilíbrio nas escolhas de jogadores para a 

“equipa para o jogo”. 

No primeiro contexto, e apesar da categoria “tarefa de treino” estar associada à Coesão 

de Tarefa, não podemos deixar de referir que num ambiente de treino as relações sociais 

têm um peso consideravelmente mais acrescido do que num ambiente competitivo, onde 

o primordial é sem dúvida o nível de performance. Nisto, a equipa, tal como na escolhas 

do “colega de quarto”, demonstrou positividade de forma geral, ainda que não tão 

evidente como a revelada na Figura 4. No geral a equipa apresenta empenho nas tarefas 

de treino, como destaque para 3 atletas, o que acaba por ser natural, visto haver sempre 

um pequeno grupo de jogadores que de facto reconhece a mais-valia do treino e que 

tiram partido do mesmo, por diversos motivos. 

Naturalmente, isso já não se verifica no segundo contexto pois o “capitão de equipa” 

deve ter um perfil muito concreto. Qualquer um pode desempenhar o esse papel 

(Fiedler), porém existem sempre um ou dois jogadores que se destacam pelo seu talento 

natural para enfrentar e resolver os problemas (Singer 1977) (como citado em 

Castellani, 2012, p. 434), talhados por uma maior disciplina, perseverança, ou até por 

vezes ímpeto. E neste assunto os atletas revelam saber bem quem preferem que lidere a 

“frente de batalha” e quem não será a melhor opção para assumir esse papel. 

Nas escolhas de jogadores para a “equipa para o jogo” o foco é a performance 

desportiva de um modo geral, o que numa equipa como o Sporting Clube de Portugal, 

com um conjunto de atletas de elite no seu escalão, acaba por explicar a sua maior 

homogeneidade. 

Os valores do “espírito de equipa” apresentam-se como os mais homogéneos de todos, o 

que demonstra um bom grau de motivação entre o grupo e no reconhecimento que cada 
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jogador tem da postura e atitude de cada membro assume perante os desafios e 

obstáculos que surgem à equipa. 

Os resultados de forma geral revelam que os jogadores apresentam um grau de 

satisfação positivo, contribuindo isso também para uma boa estabilidade da própria 

equipa. Pode igualmente detectar-se um sentimento de solidariedade para com o grupo 

em que tendencialmente os jogadores o colocam em primeiro lugar, acima dos seus 

interesses e vontades pessoais. 

O facto de uma equipa com a qualidade do Iniciados A do SCP se encontrar numa 1ª 

Fase do Campeonato Nacional, onde jogam equipas menos competitivas, aquando da 

recolha dos dados para este estudo de grupo, influencia o comportamento e postura dos 

atletas e inevitavelmente os níveis de coesão encontrados. Tal como referiram 

Nascimento Junior, Souza e Vieira (2010), equipas de nível inferior ou com uma pior 

classificação competitiva, tendem a apresentar maiores níveis de coesão no momento de 

perseguir os seus objectivos. 

Estando o grupo na sua 3ª Fase de Desenvolvimento, será pertinente dizer que por muito 

trabalho que seja feito no sentido de melhorar os seus níveis de coesão e colocar o 

grupo na última Fase de Desenvolvimento, isso pode muito bem só acontecer numa 2ª 

ou mesmo 3ª Fase do Campeonato Nacional, quando o nível das equipas adversárias for 

muito superior ao das presentes na 1ª Fase da competição. 

Conclusão 

Após a análise de todos os dados conclui-se que a equipa de Iniciados A (sub-15) 

apresenta um “espírito de equipa” consolidado entre todos os seus membros e que, de 

forma geral, todos reconhecem o seu papel dentro do grupo. 

Para se potenciar ainda mais o nível de coesão da equipa e se desenvolver um maior 

grau de “espírito de equipa”, devem adoptar-se estratégias para melhorar o nível de 

Coesão de Tarefa, isto porque foi onde se detectaram maiores discrepâncias e oscilações 

entre os atletas. Devem criar-se, no fundo, formas de melhorar o empenho dos 

jogadores no treino, oportunidades para que mais jogadores possam demonstrar o seu 

perfil  de líder e ser opção na escolha de “capitão de equipa” e também potenciar a 
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notabilidade da sua performance e qualidades técnico-tácticas perante os seus colegas 

para que também possam ser mais vezes escolhidos para a “equipa para o jogo”. 

Apesar de um líder apresentar um conjunto de traços de personalidade particularmente 

desejáveis ao papel (Castellani, 2012, p. 434), é muito importante nos escalões de 

formação dar-se a oportunidade para o desenvolvimento de certas características que no 

futuro possam conduzir um atleta ao sucesso, convertendo assim o potencial em 

performance efetiva. A promessa em realidade. 

Não podemos deixar de referir que a melhoria de coesão grupal também passa pelo 

trabalho do contexto social, mesmo que isso não seja tão visível nos resultados 

apresentados. Nas ciências sociais, muitas vezes os mesmos não são totalmente 

esclarecedores e orientadores, portanto nunca se deve perder a noção global do que 

contribui e constrói um grupo coeso. Até porque, como refere Júlio (2003), as equipas 

atuam como um todo, e como tal o atingir dos objectivos é muitas vezes facilitado. 

Nisto devem proporcionar-se momentos e criar-se desafios que garantam uma transição 

de sucesso à 4ª Fase de Desenvolvimento do grupo, a fase de Execução (Performing). 

Para isso sugerem-se as seguintes medidas: 

• Aproveitar os 5-10 minutos de aquecimento para trabalhar a coesão grupal num 

contexto misto entre o social e a tarefa e também motivar os jogadores para o 

resto da sessão de treino, visto esta parte ter como objetivo apenas uma 

preparação física e fisiológica. Ainda que no aquecimento já conste alguma 

contextualização à sessão concreta, este desenrola-se num ambiente tipicamente 

mais descontraído, propício ao desenvolvimento de estados e comportamentos 

desejáveis dentro e fora da competição. Dividir a equipa em 4 grupos de 6 a 8 

jogadores e juntar os atletas segundo as suas características pessoais. Por 

exemplo, em cada grupo colocar 2 a 3 jogadores de cada sector, escolhendo 3 a 

4 jogadores de posições diferentes porém com perfis e formas de estar 

semelhantes. Assim criam-se equipas equilibradas em termos de temperamento e 

perfil para que os jogadores possam conviver e aprender uns com os outros. 

Escolher uma forma jogada onde não se use exclusivamente os pés, não só para 

que se estimule um maior conhecimento e controle corporal por parte dos 
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atletas, mas principalmente para que aqueles que não se destacam tanto no 

futebol puro e duro possam ter momentos de maior destaque. 

• Para aumentar o empenho e motivação dos atletas durante o treino, o estímulo 

verbal deve ser constante, principalmente para os jogadores novos na equipa, 

aqueles que revelem menor auto-estima e os menos escolhidos para a “equipa 

para o jogo”, que serão, naturalmente, os menos dotados para a modalidade em 

concreto. 

• Para melhorar a coesão na tarefa aproveitar os jogos reduzidos, com equipas de 

3 a 4 jogadores, de forma a criar o máximo de proximidade possível e assim 

melhorar a comunicação e coesão dos atletas entre si. Escolher as equipas de 

forma a que exista um jogador com um perfil de liderança e outro mais 

introvertido ou de uma cultura diferente. Atribuir ao último, perante os restantes 

membros da equipa, o papel de capitão. 

• Agendar um amigável mensalmente, até ao início da 2ª Fase do Campeonato 

Nacional de Juniores C, com uma equipa de um escalão superior da formação do 

SCP, como por exemplo os Juvenis, para que seja criado um maior desafio à 

equipa e assim desenvolver os níveis de coesão, visto as equipas presentes na 1ª 

Fase não estimularem tanto esse desenvolvimento. 

• Manter uma maior proximidade relativamente aos jogadores mais inadaptados 

ou menos motivados. Aproveitar os tempos mortos como a ida para o campo ou 

para os balneários, as deslocações aos campos das equipas adversárias para os 

acompanhar de forma mais enfática, sempre dando espaço para que eles 

verbalizem as suas opiniões e emoções de forma descontraída. 

• Atribuir, em segredo e individualmente, maior responsabilidade aos jogadores 

mais motivados e com maior auto-estima, a missão de serem um pouco os guias 

para os mais inadaptados ou desmotivados. 

• Aproveitar os jogos em casa, pela existência de uma maior adesão dos pais e 

familiares dos atletas, para, no final dos encontros, realizar pequenos convívios 

que potenciem uma maior coesão social entre os membros e que estes se dêem a 

conhecer de várias formas e em vários ambientes. 

• Aproveitar os jogos fora-de-casa para usar o autocarro da equipa como meio de 

avaliar e melhorar a Coesão Social. Entregar a cada jogador um lugar no 
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transporte de forma a que estes se sentem junto à sua 1ª ou 2ª escolha negativa 

na categoria de “colega de quarto”. Na viagem de regresso colocar a 2ª ou 3ª 

escolha. 

• Aplicar o mesmo conceito da alínea anterior mas nas refeições feitas dentro e 

fora da Academia. 

• Organizar debates mensais na Salão Nobre da Academia para discussão dos 

lances dos jogos do último mês e reunir os jogadores em 6 grupos de 5. O 

objectivo é confrontá-los com as imagens dos momentos chave que deveriam ter 

corrido melhor, e perguntar a cada grupo qual a solução por si encontrada para o 

problema. Aqui ir-se-á não só melhorar a Coesão Social mas também os 

próprios jogadores irão perceber que muitas vezes o conhecimento do jogo não 

está diretamente relacionado com a performance. Será uma forma de motivar os 

jogadores menos dotados e também de mostrar ao grupo que devem aproveitar 

as capacidades dos seus colegas. 

• Realizar nova recolha de dados durante a 2ª e 3ª Fases do Campeonato Nacional 

e adaptar as medidas já tomadas ou implementar novas que permitam à equipa 

continuar a progredir. 

Sendo este um estudo que foi totalmente programado e coordenado pelo Gabinete 

Psico-Pedagógico da Academia Sporting/Puma, sugere-se a criação de uma 2ª categoria 

dentro da Coesão Social, para um futuro estudo da mesma natureza ou nova recolha de 

dados. A categoria chamar-se-ia “saída de amigos”, e as perguntas a fazer seriam as 

seguinte: “Indica, de entre os teus colegas de equipa, aqueles que escolherias para 

uma saída de amigos.” e “Indica, de entre os teus colegas de equipa, aqueles que não 

escolherias para uma saída de amigos.”. 
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O TREINO 
“Demonstramos que se devem formar os hábitos dos filhos antes da razão, e o corpo 

antes do espírito. Disso se depreende que se lhes deve ensinar a ginástica e a 

pedotríbica: uma, para dar ao corpo graça e vigor; outra, para educá-lo nos exercícios”. 

(“Quinto Livro” da obra “A Política” de Aristóteles (384 a. C. – 322 a. C.); como citado 

em Ramos, 2003). 

“O jogo, uma exibição sociopsicológica e táctica das habilidades dos jogadores, é 

subordinado aos interesses e as necessidades de se progredir como uma equipa. Os 

jogadores devem cooperar para alcançar os objectivos da equipa, mantendo, ao mesmo 

tempo, a liberdade em tomar as decisões técnicas e tácticas no transcorrer do jogo” 

(Tudor Bompa, 2003, p. 5). 

O treino, segundo Ferreira e Queirós (1982), “deverá prosseguir os objectivos de 

desenvolvimento das capacidades, utilizando formas de cuja natureza constem os 

restantes elementos do jogo e sob a atmosfera o mais próxima possível da que impera na 

atividade competitiva” (como citado em Jorge, 1994, p. 9). Harre (1987) refere ser “o 

processo sistemático integral de preparação dos desportivas para níveis mais altos de 

rendimento. Para tal, engloba todas as ações pedagógicas e processos de aprendizagem, 

que levam à melhoria do rendimento como seja: as preparações físicas, técnicas, 

técnico-tácticas, intelectuais, psicológicas e morais, por meio de aplicação de cargas 

físicas” (como citado em Jorge, 1994, p. 11). 

As dimensões biológica, perceptivo-motora, cognitiva, psicológica e emocional que 

compõem o treino foram abordadas de uma forma predominantemente integrada, isto é, 

foram introduzidas indissociavelmente em exercícios contextualizados, fazendo alusão a 

possíveis situações reais de jogo. 

Por outro lado houve também alguma preocupação com o treino das qualidades físicas 

de forma isolada, como é o caso da força e da flexibilidade. No que toca à força esta foi 

potenciada através das sessões realizadas no ginásio da academia (por norma uma vez 

por semana, todas as terças-feiras), e também nas sessões de treino no campo, através de 

exercícios no solo. A flexibilidade foi treinada no campo cerca de duas vezes por mês, 

através de exercícios estáticos de flexibilidade passiva feitos a pares, em que os atletas 
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se auxiliaram mutuamente de forma a manter e melhorar esta qualidade física. A 

resistência e a velocidade foram treinadas de forma integrada nas situações de jogo 

recriadas no treino (jogo reduzido, jogo condicionado, por exemplo) e nas sessões de 

Speed and Coordination, sessões essas que serão abordadas em pormenor 

posteriormente. O treino de forma integrada torna-se importante pela sua íntima ligação 

à natureza da modalidade, dependendo do local em que se desenrola a ação (dimensão 

do campo, condições climatéricas, qualidade do relvado, características da bola) e 

dependem muito das permanentes mutações que ocorrem ao longo do jogo, 

características das modalidades de cooperação/oposição. Por isso, dissociá-las desta 

seria útil numa perspectiva puramente focada no desenvolvimento das qualidades físicas 

mas não fundamental, principalmente quando se devem levar em conta os níveis de 

fadiga dos atletas e também a relação entre volume e intensidade do treino. Ambas são 

estimuladas através do aumento da intensidade dos exercícios impostos aos atletas e 

pelo estímulo verbal garantindo sempre que os atletas se encontram a uma intensidade 

de esforço adequada. 

Organização Estrutural – Sistema Táctico 

“O sistema de jogo representa o modo de colocação dos jogadores sobre o terreno de 

jogo” (Teodorescu, 1984; como citado em Jorge, 1994). “Pressupõe um dispositivo de 

base em que ocupam o terreno de jogo, estabelecendo as linhas de força que 

estabelecem quer os contextos de cooperação (redes de comunicação), quer os contextos 

de oposição (redes de intercepção)” (Jorge, 1994, p. 30). 

“Representa a forma geral da estrutura e organização das ações dos jogadores no ataque 

e na defesa, estabelecendo missões precisas e princípios de circulação e de colaboração 

no seio de um dispositivo previamente estabelecido. O sistema caracteriza-se por um 

dispositivo (...), e pela estruturação das relações entre os jogadores, podendo estes ser 

agrupados em sectores ou linhas (...), especializando-se no cumprimento de funções 

específicas” (Castelo, 1992, p. 93). 

O sistema táctico adoptado pela equipa dos Iniciados A é o 4x3x3 clássico, com os 3 

jogadores do meio-campo em triângulo invertido (1+2), com um médio mais recuado e 

dois mais adiantados, ficando os extremos bem abertos nos corredores. 
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Figura 9 – Sistema Táctico (4x3x3 Clássico) 

O 4x3x3 surgiu em resposta à desvantagem fundamental do sistema 4x2x4 no sector 

médio, daí o recuo de um jogador avançado para ocupar uma posição no meio-campo. 

Pela primeira vez na história dos sistemas de jogo o número de jogadores que 

constituíram o sector defensivo ultrapassava o número de jogadores do sector avançado 

(Castelo, 1996, p. 85). 

Organização Funcional – Modelo de Jogo 

O modelo de jogo “exprime a forma geral de organização das ações individuais e 

colectivas dos jogadores tanto no ataque como na defesa dentro do sistema de jogo 

previamente estabelecido pela equipa” (Castelo, 1992; como citado em Jorge, 1994). 

“O objectivo principal de um modelo de treino é preparar a equipa para estar apta a 

aplicar o modelo de jogo com a mais alta eficácia” (Bompa, 2003, p. 113). 

Em seguida será feita a descrição dos Processos Ofensivo e Defensivo bem como as 

Transições Defesa-Ataque e Ataque-Defesa. 

Processo Ofensivo 

Macro Princípios 

A equipa deve ter como principal método ofensivo o ataque rápido, procurando circular 

a bola de forma curta, explorando os corredores laterais na tentativa de abrir espaços na 

equipa adversária. Caso isso não seja possível deve manter a posse de bola o mais 

possível até a criação de uma oportunidade de finalização. 
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Deve tirar o máximo partido da largura do terreno de jogo para que possa explorar os 

corredores laterais de uma forma mais enfática. 

Cumprir sempre com o princípio específico da cobertura ofensiva e da mobilidade, de 

forma não só a garantir uma boa manutenção da posse de bola mas também como forma 

de ocupar estrategicamente o terreno de jogo para uma transição ataque-defesa mais 

facilitada. 

Meso Princípios 

Sector Defensivo 

A defesa deve circular a bola rapidamente para a fazer chegar aos laterais logo que 

possível, garantindo sempre a cobertura ofensiva das suas manobras. Caso a equipa 

adversária não permita que o primeiro passe saia para um dos defesas laterais deve 

então procurar apoio no médio mais defensivo e em último caso usar o passe direto para 

os extremos ou o avançado. 

Os dois laterais nunca devem ocupar os respectivos corredores laterais em simultâneo 

para que a defesa possa acompanhar as oscilações do jogo de forma segura garantindo 

as coberturas ofensivas. 

Sector Médio 

O triângulo invertido do meio-campo deve fazer chegar a bola aos extremos da forma 

mais rápida possível e aproveitar a subida do lateral do lado da bola para a criação de 

superioridade numérica no corredor. Neste processo deve sempre dar o máximo apoio 

às manobras e movimentações dos extremos e avançado respeitando sempre a cobertura 

e mobilidade ofensivas. Deve garantir uma relação bastante compacta entre os seus 

membros. 

Sector Ofensivo 

Os extremos e avançado devem dar mobilidade às ações ofensivas da equipa, 

procurando constantemente os espaços na defesa adversária para que possam receber a 

bola e criar desequilíbrios. Devem combinar as suas ações com as movimentações dos 
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médios mais ofensivos e laterais para criar superioridade numérica nos corredores 

laterais. 

Micro Princípios 

Guarda-Redes 

O guarda-redes deve manter uma distância da linha defensiva de no mínimo 20 metros, 

dando alguma cobertura ofensiva porém focando-se num bom posicionamento 

relativamente à baliza. 

Deve fazer a reposição da bola de forma curta e sempre com a máxima segurança aos 

defesas centrais. Caso estes estejam pressionados deve procurar jogar com os laterais. 

Em último caso deve jogar a bola de forma longa para um dos extremos ou avançado. 

Defesas Centrais 

Os defesas centrais devem acompanhar permanentemente as subidas da equipa de forma 

a manter a cobertura ofensiva e impedir que fiquem espaços vazios nas costas do sector 

médio. 

Aquando da posse de bola devem fazê-la chegar aos laterais ou ao médio mais recuado 

rapidamente. Caso isso não seja possível devem jogar a bola longa para os extremos ou 

avançado ou, em caso de grande pressão da equipa adversária, garantir a posse de bola 

jogando com o guarda-redes. 

Defesas Laterais 

Os laterais devem dar largura e profundidade ao jogo ofensivo, explorando os 

corredores laterais para criar superioridade numérica, jogando a bola com os extremos e 

se possível com o avançado diretamente. 

Quando um dos laterais sobe e a equipa acompanha as oscilações do jogo, o lateral 

contrário deve manter-se em linha com os defesas centrais e oscilar juntamente com a 

equipa. 
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Médio Centro (defensivo) 

O médio mais defensivo deve posicionar-se próximo dos defesas centrais dando sempre 

solução para o primeiro passe caso este não saia para os laterais, dando a máxima 

cobertura às movimentações dos laterais, médios ofensivos e extremos. 

Quando em posse de bola deve jogá-la de forma curta para os médios ofensivos, laterais 

ou extremos. 

Médios Centro (ofensivos) 

Os médios mais ofensivos devem garantir a mobilidade e equilíbrio das ações ofensivas 

dos extremos, avançado e dos laterais quando mais subidos no terreno. Sempre que os 

extremos se posicionam nas zonas mais interiores devem dar mais largura ao jogo da 

equipa. Devem também procurar finalizar sempre que a oportunidade surja, no entanto 

essa não deve ser a sua principal preocupação. 

Extremos 

Os extremos devem dar grande profundidade e largura, procurando explorar ao máximo 

os corredores laterais porém manter-se alerta para qualquer oportunidade que surja de 

transportar a bola para os corredores centrais e finalizar ou jogar de forma curta com o 

avançado. Devem dar cobertura aos laterais e equilíbrio ao avançado sempre que estes 

explorem os corredores laterais. 

Avançado 

O avançado deve posicionar-se sempre junto da linha defensiva adversária, servindo de 

referência constante para o ataque. 

Deve movimentar-se de forma rápida sempre que a bola chegue aos extremos e aos 

médios ofensivos ou aos laterais quando estes se apresentarem mais subidos nos 

corredores, procurando criar espaço para receber a bola e finalizar. 
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Processo Defensivo 

Macro Princípios 

A equipa deve ter como principal método defensivo a defesa à zona pressionante, 

mantendo a equipa como um bloco compacto, com um máximo de 15 metros entre 

sectores, que oscila rapidamente consoante o lado da bola, seguindo como deixa, para 

subir as suas linhas ou bascular, os comportamentos defensivos do seu sector ofensivo. 

Meso Princípios 

Sector Defensivo 

O sector defensivo deve impedir qualquer ruptura da equipa adversária e acompanhar 

qualquer jogador que tente desmarcar-se para receber a bola. Deve garantir a cobertura 

do jogador da sua linha que saia em contenção, reduzindo a sua largura, passando 

momentaneamente para uma estrutura de 3x1. A sua concentração deve ser máxima 

para todo e qualquer movimento do sector médio para que se cumpra com a zona 

pressionante. 

Sector Médio 

O sector médio deve ser muito móvel e garantir a máxima contenção logo que a equipa 

adversária passe a linha ofensiva, oscilando de forma enfática para o lado da bola, 

tentando impedir a variação de corredor de jogo. Deve manter a estrutura 1x3, sendo 

que sempre que o médio mais recuado sai em contenção o médio mais ofensivo do lado 

da bola deve recuar e ocupar o espaço deixado pelo colega. Tal como o sector 

defensivo, a sua concentração deve ser máxima para todo e qualquer movimento do 

sector ofensivo para que se cumpra com a zona pressionante. 

Sector Ofensivo 

O sector ofensivo é a primeira barreira defensiva, servindo de referência para toda a 

equipa. Deve, por isso, ser bastante agressivo e pressionar imediatamente no momento 

de saída da bola e impedir a equipa adversária de sair a jogar de forma curta, e obrigar o 

primeiro passe de forma longa ou para o lateral. Caso se suceda a segunda hipótese, 

deve conter o jogo adversário no corredor lateral do lado da bola. 
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Micro Princípios 

Guarda-Redes 

O guarda-redes deve posicionar-se permanentemente de acordo com a bola, nela 

focando toda a sua atenção. Deve ajudar a sua equipa a organizar-se defensivamente, 

tem uma visão mais global dos acontecimentos do jogo. Deve manter uma leitura muito 

atenta do jogo, principalmente quando a bola entra no último 1/3 do seu meio-campo, 

para que possa dar cobertura ao sector defensivo e possa antecipar uma possível ruptura 

do último homem desse mesmo sector. 

Defesas Centrais 

Os defesas centrais devem dar cobertura ao defesa central, médio defensivo e laterais 

quando estes entrarem em contenção, e também dar equilíbrio aos laterais sempre que a 

bola oscilar para o corredor do seu lado. Devem sair em contenção sempre que 

defrontem um adversário em penetração direta para a baliza. 

Defesas Laterais 

Os defesas laterais deve realizar a contenção do adversário que surja no seu corredor e 

evitar que este cruze para a área. Devem realizar a cobertura defensiva sempre que um 

defesa central saia em contenção e dar equilíbrio ao sector defensivo sempre que o 

lateral do lado contrário saia em contenção. 

Médio Centro (defensivo) 

O médio mais defensivo deve dar cobertura e equilíbrio às ações defensivas dos médios 

ofensivos, e também equilíbrio aos defesas centrais e laterais sempre estes saiam em 

contenção. 

Médios Centro (ofensivos) 

Os médios mais ofensivos devem dar cobertura máxima ao sector ofensivo, subindo no 

terreno consoante a sua movimentação. Aos extremos, para além da cobertura, devem 

assegurar o equilíbrio das suas ações. Sempre que o sector ofensivo seja ultrapassado 

pela equipa adversária estes 2 jogadores devem pressionar de forma agressiva o 

portador da bola, e obrigar que esta vá para um dos corredores laterais. 
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Extremos 

Os extremos devem dar equilíbrio ao avançado quando este entrar em contenção e evitar 

que o primeiro passe saia para o lateral. Devem pressionar o lateral do seu lado sempre 

que tenha a posse de bola. 

Avançado 

O avançado é o primeiro defesa da equipa e todas as suas movimentações irão 

influenciar as ações de todos os sectores e jogadores individualmente. Este deve 

pressionar ao máximo os defesas centrais para tentar ganhar a bola de imediato. Caso 

isso não seja possível deve obrigar o primeiro passe a sair para o lateral do lado da bola. 

Transição Defesa-Ataque 

No momento da recuperação de bola a equipa deve explorar o contra-ataque, abrindo as 

suas linhas, tanto em profundidade como em largura, e os extremos devem rapidamente 

explorar o espaço disponível nos corredores laterais, encostando-se bem junto à linha, 

procurando manter bem ciente a posição da bola para que possa receber a qualquer 

momento. A equipa deve fazer chegar a bola aos extremos de forma rápida. O avançado 

deve acompanhar a linha defensiva adversária bem de perto, oscilando para o lado da 

bola em apoio ao extremo que a receba. Os defesas centrais devem estar atentos e subir 

juntamente com  equipa, de forma a não deixar espaço nas costas do sector médio. Caso 

o contra-ataque não seja possível, a equipa deve optar pelo ataque rápido, jogando de 

forma curta. 

Transição Ataque-Defesa 

No momento da perda de bola a equipa deve colocar entre 2 a 3 jogadores em contenção 

imediata para a recuperar imediatamente, aproximando as suas linhas em profundidade 

e largura, para eliminar os espaços presentes entre estes. Caso a recuperação não se 

verifique, a equipa deve impedir o primeiro passe da equipa adversária. Caso este ocorra 

a equipa deve então reaferir todo o seu posicionamento e de forma a preparar a melhor 

defesa à zona, focando-se nas coberturas e equilíbrios defensivos. 
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Avaliação e Controlo de Treino 

Para o controlo do processo de treino cada unidade de treino foi pormenorizadamente 

registada numa folha de registo preparada especificamente para o efeito e mais tarde 

convertida em formato digital e impresso para arquivo. 

 
Figura 10 – Relatório de Treino Modelo (Suporte em Papel – 1ª parte) 

 
Figura 11 – Relatório de Treino Modelo (Suporte em Papel – 2ª parte) 

Como se pode verificar nas Figuras 10 e 11, era registada a data, a hora, o campo onde a 

sessão decorreu, a presença e ausência dos jogadores (com uma contagem de guarda-

redes e jogadores de campo para facilitar a organização das atividades planeadas), a 
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PSE dos 8 jogadores definidos para esse microciclo, a descrição pormenorizada e 

duração de cada exercício de treino, tempo total de treino e tempo útil de treino. 

De cada relatório de treino era retirada a informação relativa a 3 itens: descrição 

pormenorizada dos exercícios, percepção subjetiva de esforço (PSE) e volume de treino. 

Cada ficha de anotação foi mais tarde convertida num relatório de treino em formato de 

digital (Excel), como mostram as Figuras 13 e 14, que poderia mais tarde ser consultado 

em formato de papel, sempre que necessário. 

 

Figura 12 – Relatório de Treino Modelo (Suporte Digital – 1ª parte) 
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Figura 13 – Relatório de Treino Modelo (Suporte Digital – 2ª parte) 

A PSE era convertida em formato digital numa tabela e gráfico específicos para cada 

microciclo, como mostram as Figura 15 e 16. 

 

Figura 14 – Tabela Modelo da Percepção Subjetiva de Esforço (PSE) – Escala de Borg Modificada 
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Figura 15 – Gráfico Modelo da PSE – Escala de Borg Modificada 

Os 8 jogadores selecionados alternadamente para recolha da PSE eram escolhidos com 

base num ficheiro em Excel, como mostra a Figura 17. 

 

Figura 16 – Tabela Modelo de Controlo da PSE
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Exercícios, Volume e Intensidade de Treino 

Estes 3 parâmetros foram discutidos regularmente nas frequentes reuniões entre os 

membros da equipa técnica, de forma a controlarem o impacto que as suas decisões 

tinham na equipa em termos técnico-tácticos e físicos. 

Exercícios de Treino 

Ramos (2009) menciona que cada forma do jogo é desenvolvida partindo de ações 

técnico-tácticas diversas que lhes são características. Sempre que pretendemos 

organizar um exercício de treino, devemos procurar uma forma para o mesmo que seja 

coerente quanto ao tema que desejamos abordar. 

 

Figura 17 – Taxonomia de Exercícios de Treino para Futebol (Adaptado de Futebol – A Competição Começa na “Rua”, Ramos, 
2009, p. 113; e de O Modelo Técnico-Táctico do Jogo de Futebol, o Desenvolvimento das Formas, Queiroz, 1983, retirado de 

Castelo, 1992, p. 147) 

Segundo Garganta (1994, como citado em Dias, 2009) existem três formas didático-

metodológicas de abordar o ensino do jogo de futebol utilizando uma forma centrada: 

§ Na técnica, solução imposta que parte da abordagem analítica das técnicas para 

o jogo formal; 

§ No jogo formal, por ensaio e erro, com a utilização exclusiva do jogo formal; 

§ Nos jogos condicionados, com uma procura dirigida partindo do jogo para as 

situações particulares. 

Ainda assim o autor refere que até se chegar ao jogo formal é fulcral solucionar diversos 

problemas de índole hierárquica, em função da estrutura dos elementos do jogo. 
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Seguindo a lógica da Figura 17 em paralelo com a Figura 2, pode concluir-se o 

seguinte: 

• Os exercícios sob a Forma I (Ataque x 0 + GR) tiveram um intervalo de duração 

dos 0 aos 10 segundos, e pode-se, portanto, concluir que existe uma elevada 

solicitação do metabolismo anaeróbio aláctico; 

• Os exercícios sob a Forma II (Ataque x Defesa + GR) apresentaram um 

intervalo de duração dos 10 aos 90 segundos, havendo um contributo misto dos 

metabolismos anaeróbio aláctico e láctico; 

• Os exercícios sob a Forma III (GR + Ataque x Defesa + GR), por sua vez, 

tiveram uma maior demanda do metabolismo aeróbio, isto porque a duração dos 

mesmos ultrapassou os 3 minutos em grande escala. 

Volume de Treino 

O volume de treino foi medido em horas, a cada sessão, sob 3 formatos: Volume Total, 

Volume Útil e Volume de Repouso. 

Intensidade de Treino 

A Percepção Subjetiva de Esforço (PSE) constitui um bom indicador para avaliar a 

intensidade do exercício (Nunes, 2010) e tem-se mostrado um método simples e válido 

para quantificar a intensidade da sessão de treino, estando também correlacionada com 

vários factores fisiológicos como a FC (Coutts et al., 2007; como citado em Nunes, 

2010, p. 2). 

Os resultados obtidos nos estudos do autor validaram o uso da PSE como marcador da 

intensidade do treino durante exercício intermitente de alta intensidade e apoiam o seu 

uso para quantificar a intensidade do treino durante os jogos reduzidos no futebol. 

(Coutts et al., 2007; como citado em Nunes, 2010, p. 2). 

A escala usada para a recolha da PSE foi a Escala de Borg Modificada. Esta apresenta 

valores compreendidos entre 0-10 inclusive, em que 0 representa uma intensidade de 

esforço extremamente leve e 10 representa uma intensidade extremamente vigorosa. 

Estes dados foram recolhidos no final de cada sessão de treino, usando-se uma amostra 

de 8 jogadores diferentes a cada Microciclo. 
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Exemplos dos Principais Exercícios Utilizados 

 

Figura 18 – Speed and Coordination Figura 19 – Speed and Coordination Figura 20 – Competição de 
Velocidade 

DESCRIÇÃO FIGURA 18 
Exercícios: skeeping baixo ou alto, skeeping baixo ou 
alto com as mãos atrás das costas, skeeping alto 
libertanto o braço direito ou esquerdo, calcanhares 
atrás, deslocamentos laterais em linha recta ou para 
trás em diagonais, corrida rápida com desaceleração 
brusca, salto com rotação de 360º com sprint. 

Técnica de Corrida: corrida com elevação do joelho 
direito e volta com o joelho esquerdo, corrida com 
elevação do joelho direito (3x) e joelho esquerdo 
(3x), corrida com flexão do joelho direito e volta com 
o joelho esquerdo, corrida com flexão do joelho 
direito  (3x) e joelho esquerdo (3x), corrida com 
flexão e movimento circular dos pés, corrida com 
flexão dos joelhos e movimento circular dos pés, 
corrida com flexão dos joelhos e movimento circular 
dos pés com passagem gradual para corrida. 

Exercícios na “escada”: skeeping com 1 apoio em 
cada espaço, skeeping com 2 apoios em cada espaço 
(2 espaços para a frente e 1 para trás ou 3 espaços 
para a frente e 1 para trás), abertura/fecho das pernas 
(1 é no espaço e 2 fora ou 2 dentro e 2 fora alternando 
com 2 fora e 1 dentro), Corrida lateral com 2 apoios 
em cada espaço, Corrida com 2 apoios dentro e 2 
apoios fora, Corrida com 2 apoios dentro seguindo-se 

de 1 apoio com o pé esquerdo e depois de 1 apoio 
com o pé direito, Corrida com 2 apoios dentro e 2 
apoios fora com apoios alternados, Corrida com 2 
apoios dentro e 4 apoios fora com apoios alternados, 
Corrida lateral na diagonal com 1 apoio dentro e 1 
apoio fora (alternando pé esquerdo com pé direito). 

Saltar à corda: perna direita ou perna esquerda (6x), 6 
saltos com um apoio (alternando direito e esquerdo), 
corda em trajetória inversa (4x), apenas 1 apoio (3x) 
e corda em trajetória inversa, 2 saltos e 1 volta de 
corda, 1 salto e 2 voltas de corda. 

DESCRIÇÃO FIGURA 19 
Exercícios 2 a 2: empurrar o parceiro para fora do 
espaço delimitado, empurrar o parceiro para fora do 
espaço delimitado com as mãos atrás das costas, 
puxar o parceiro para fora do espaço delimitado, 
abraçar o parceiro e tentar levantá-lo, abraçar o 
parceiro e tentar empurrá-lo ou puxá-lo para fora do 
espaço delimitado, um atleta de gatas tenta levantar-
se e o outro sobre este com as pernas afastadas tenta 
impedi-lo, melé de Rugby. 

DESCRIÇÃO FIGURA 20 
O primeiro de cada série fica de fora e o último 
realiza 10 extensões de braços. 
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Figura 21 – Recepção Orientada e 
Passe ou Passe ao Primeiro Toque 

Figura 22 – Recepção Orientada, 
Passe e Sprint 

Figura 23 – Recepção e Passe 2 a 2 
com Movimentação 

 

Figura 24 – Combinação Direta Figura 25 – Combinação Indireta Figura 26 – Condução de Bola 

 

Figura 27 – Condução, Passe e 
Recepção 

Figura 28 – Drible ao Cone e Passe Figura 29 – Cabeceamento 
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Figura 30 – Passe Longo e Corrida Figura 31 – Drible 1x1 Figura 32 – Progressão e Contenção 

 

Figura 33 – Finalização 1x1 Figura 34 – Estafetas com Bola Figura 35 – Manutenção da Posse de 
Bola Condicionada 5x5 

DESCRIÇÃO FIGURA 33 
No momento em que a bola é passada para o centro 
do campo os 2 jogadores partem da sua posição 
tentando chegar à bola. Quem chegar primeiro tem 
como objectivo finalizar, o outro jogador deve tentar 
impedir e se possível recuperar a bola para também 
tentar finalizar. 

DESCRIÇÃO FIGURA 34 
O objectivo é sair em velocidade em direção ao 
treinador posicionado em frente, pegar na bola e 
devolver ao colega seguinte da fila que faz o mesmo 
percurso colocando de novo a bola perto do treinador. 
A primeira equipa a acabar ganha. 

DESCRIÇÃO FIGURA 35 
Objectivo da Equipa Verde: 

1. Trocar a bola e fazer chegar 3 passes ao AT 
dentro da zona de pressão (delineada pelos cones 
castanhos); 

2. Ultrapassar uma das 2 linhas de fundo com a bola 
controlada. 

Objectivo da Equipa sem Azul: 

1. Recuperar a bola; 
2. Impedir que a bola chegue ao AT dentro da zona 

de pressão; 
3. Impedir que a equipa Verde ultrapasse as linhas 

de fundo. 
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Figura 36 – Manutenção da Posse de 
Bola Condicionada 7x7 

Figura 37 – Manutenção da Posse de 
Bola a 3 equipas 

Figura 38 – Jogo Condicionado 5x5 
e 5 Jokers 

DESCRIÇÃO FIGURA 36 
Objectivo da Equipa com Bola: 

Efetuar 5 passes entre si e entrar com a bola 
controlada nas áreas laranjas. 

Objectivo da Equipa sem Bola: 

Recuperar a bola. 

DESCRIÇÃO FIGURA 37 
Objectivo das Equipas com Bola: 

Efetuar 10 passes. 

Objectivo da Equipa sem Bola: 

Recuperar a bola. 

Nota: Sempre que uma equipa atinge os 10 passes, 
cada jogador da equipa sem bola realiza 10 extensões 
de braços. 

DESCRIÇÃO FIGURA 38 
Objectivo da Equipa com Bola: 

1. Passar a bola a cada um dos 4 Jokers 
(extremos); 

2. Marcar golo. 

Objectivo da Equipa sem Bola: 

1. Impedir o golo; 
2. Recuperar a bola. 

Nota: Apenas os 4 Jokers podem ocupar os 
corredores laterais. O Joker central apenas pode 
ocupar esse corredor. 

 

Figura 39 – Finalização 1x0+GR Figura 40 – Finalização 1x0+GR Figura 41 – Finalização 1x0+GR

DESCRIÇÃO FIGURA 39 
Um jogador com bola, seja do corredor central ou 
laterais, passa a bola para outro que recebe em 

movimento, dribla o cone e remata à baliza de fora da 
área. 
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DESCRIÇÃO FIGURA 40 
Neste caso sucede-se o mesmo que na Figura 36, 
porém o passe é feito por um jogador (roxo) 
especificamente colocado para essa função. 

DESCRIÇÃO FIGURA 41 
Condução e remate à baliza. 

 

Figura 42 – Finalização 1x0+GR Figura 43 – Finalização com 
Combinação Direta 1x0+GR 

Figura 44 – Finalização com 
Combinação Indireta 1x0+GR 

 

Figura 45 – Criss-Cross 3x0+GR Figura 46 – Circulação Táctica 
7x0+GR 

Figura 47 – Circulação Táctica 
7x0+GR 

DESCRIÇÃO FIGURA 45 
Troca de bola com movimentação cruzada dos 
jogadores até que um receba a bola no corredor 
lateral e cruze para o 1º ou 2º postes, onde os 2 
jogadores sem bola irão finalizar. 

DESCRIÇÃO FIGURA 46 
O DLD passa para o EXD, este conduz a bola para o 
centro e passa para o AV enquanto o MCD faz o 

overlap. Este passa para o MCE que passa para o 
EXE que recebe no corredor lateral e passa para o 
DLE que se deslocou para receber e cruzar. 

DESCRIÇÃO FIGURA 47 
O DLD passa para o EXD que conduz a bola para o 
centro e VCJ para o EXE que progride para a linha de 
fundo e cruza. O AV aparece ao 2º poste, o EXD ao 
1º poste e o MCD à entrada da área. O DLD fecha o 
corredor lateral. 
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Figura 48 – Finalização 1x0+GR Figura 49 – Finalização com 
Combinação Indireta 

Figura 50 – Finalização com 
Combinação Direta 

DESCRIÇÃO FIGURA 48 
O AV passa para o EXD, este conduz a bola para a 
linha de fundo e cruza para o AV finalizar. 

DESCRIÇÃO FIGURA 49 
O DLE passa para o EXE, que recua no corredor 
lateral para vir receber, este passa para o MCDf 

enquanto o DLE faz uma diagonal em direção à 
baliza para receber a bola do MCDf e finalizar. 

DESCRIÇÃO FIGURA 50 
O DLE passa para o EXE, que recua no corredor 
lateral para vir receber, este devolve a bola ao DLE 
que passa para o MCDf e este devolve ao DLE que 
recebe após fazer uma diagonal em direção à baliza 
para finalizar. 

 

 

Figura 51 – Finalização 1x1+GR Figura 52 – Finalização 1x1+GR Figura 53 – Finalização 2x1+GR 

DESCRIÇÃO FIGURA 51 
O DF posicionado na linha de fundo junto à baliza 
passa a bola para o AT fora da área que recebe em 
movimento e tenta ultrapassar o seu adversário direto 
para finalizar. 

DESCRIÇÃO FIGURA 52 
No momento em que a bola é lançada 2 jogadores 
arrancam do meio-campo tentando chegar à bola. 

Quem chegar primeiro tem como objectivo finalizar, 
o outro jogador deve seguir em perseguição e tentar 
evitar o golo. Os jogadores partem de diversas 
posições, alternadamente: de pé, sentado e em 
decúbito ventral. 

DESCRIÇÃO FIGURA 53 
O DF posicionado na linha de fundo junto à baliza 
passa a bola para um dos AT fora da área, na sua 
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diagonal. Este vai conduzir a bola fixando o DF enquanto o outro AT faz o overlap. 

 

Figura 54 – Finalização 2x1+GR Figura 55 – Ataque vs. Defesa 
3x2+GR 

Figura 56 – Ataque vs. Defesa 
3x2+GR 

DESCRIÇÃO FIGURA 54 
O MC passa para o EXD, este conduz a bola na 
direção da baliza fixando o DF enquanto o MC faz o 
overlap e recebe a bola para poder finalizar. 

DESCRIÇÃO FIGURA 55 
O MCD passa a bola para o MCE, este passa para o 
EXE que conduz a bola no sentido da baliza fixando 

um DF enquanto o MCE realiza o overlap 
aparecendo no espaço para receber a bola do EXE. 

DESCRIÇÃO FIGURA 56 
O MCD passa para o MCE, este passa para o EXE 
que recebe em movimento conduzindo a bola em 
direção da baliza. O MCE faz o overlap nas costas do 
EXE que fica o DF. 

 

 

Figura 57 – Ataque vs. Defesa 
3x2+GR 

Figura 58 – Circulação Táctica 
5x2+GR 

Figura 59 – Circulação Táctica 
5x3+GR 

DESCRIÇÃO FIGURA 57 
O MCE passa a bola para o EXD que recebe em 
movimento e conduz a bola enquanto o MCD faz o 
overlap ganhando espaço para receber a bola. 

DESCRIÇÃO FIGURA 58 

O MC passa para o EXE que progride com a bola 
fixando o DF, o DLE faz overlap ao EXE, recebe a 
bola e cruza. O AV faz um movimento circular e 
aparece na zona do 2º poste, o EXD na zona do 1º 
poste e o MC na zona da marca de penálti. Cada 
jogador deve estar atento para qualquer alteração do 
jogos para reaferir a sua movimentação. 

DESCRIÇÃO FIGURA 59 
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O MCE passa para o EXE, este conduz a bola em 
direção da baliza, o DLE faz o overlap, receba a bola 
do EXE e cruza. O EXE aparece ao 1º poste, o MCDf 

na zona de penálti e o AV ao 2º poste. O MCE dá 
equilíbrio às ações dos restantes jogadores 
aparecendo à entrada da área. 

 

 

Figura 60 Jogo Condicionado 
5x5+GR 

Figura 61 – Jogo Condicionado 
5x5+GR 

Figura 62 – Circulação Táctica 
8x2+GR 

DESCRIÇÃO FIGURA 60 
Objectivos da Equipa Laranja: 

1. Marcar golo; 
2. Impedir a equipa Verde de marcar nas 2 balizas 

colocadas a meio-campo. 

Objectivos da Equipa Verde: 

1. Impedir o golo da equipa Laranja; 
2. Recuperar a bola; 
3. Marcar golo numa das balizas nos extremos da 

linha do meio-campo. 

DESCRIÇÃO FIGURA 61 
Objectivos da Equipa Azul: 

1. Jogar prioritariamente pelos corredores laterais; 
2. Marcar golo. 

Objectivos da Equipa Verde: 

1. Pressionar o portador da bola ou o jogador que a 
recebe sempre que estes se encontram dentro da 
zona de pressão (delineada pelos cones 
vermelhos); 

2. Impedir o golo. 

DESCRIÇÃO FIGURA 62 
O DLD passa para o EXD, este conduz a bola no 
sentido da baliza fixando o DF enquanto o DLD 
realiza o overlap, recebe a bola do EXD e cruza. 
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Figura 63 – Circulação Táctica 
8x2+GR 

Figura 64 – Circulação Táctica 
8x2+GR 

Figura 65 – Circulação Táctica 
8x3+GR 

DESCRIÇÃO FIGURA 63 
O MCDf passa a bola para o DLD, este passa para o 
MCD que aparece no corredor lateral para cruzar 
enquanto o EXD se desce a sua posição. 

DESCRIÇÃO FIGURA 64 
O MCDf passa para o DLD, que passa para o EXD, 
que passa para o MCD que VCJ para o EXE que 

conduz a bola para a linha e cruza. O AV ataca a zona 
do 2º poste, o EXD a zona do 1º poste, o DLD a zona 
da marca de penálti, o MCD a zona do centro da área 
alinhada com o 1º poste e o MCDf  a entrada da área. 

DESCRIÇÃO FIGURA 65 
O MCDf passa a bola para o DLE, este passa para o 
MCE que aparece no corredor lateral para cruzar 
enquanto o EXE se desloca para a zona central. 

 

 

Figura 66 – Circulação Táctica 
8x3+GR 

Figura 67 – Circulação Táctica 
8x4+GR 

Figura 68 – Circulação Táctica 
8x4+GR 

DESCRIÇÃO FIGURA 66 
O MCDf passa para o DLE, que passa para o EXE 
que recebe a bola em movimento no corredor central 
enquanto o MCE faz o overlap e aparece no corredor 
lateral. O EXE combina com o AV. 

DESCRIÇÃO FIGURA 67 

O DFE passa para o EXE, este passa para o MCE que 
VCJ para o EXD que recebe em movimento. 

DESCRIÇÃO FIGURA 68 
O DFE passa para o EXE, este passa para o MCE que 
passa para o MCD que recebe em movimento numa 
diagonal aparecendo no espaço entre o DLD e o DC. 
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O AV realiza o movimento de penetração na grande área rodando para o lado contrário. 

 

 

Figura 69 – Circulação Táctica 
10x7+GR 

Figura 70 – Esquema Táctico 
7x3+GR 

Figura 71 – GR+4x4+GR por Vagas 
(meio-campo) 

DESCRIÇÃO FIGURA 69 
O DC passa para o DLD, este conduz a bola para o 
centro e passa para o AV, este passa para o MCD que 
passa para o EXE que recebe em movimento e cruza. 
O EXD entra ao 1º poste, o AV ao 2º poste e o MCD 
à entrada da área. O MCDf  ocupa a posição do 
MCD. 

DESCRIÇÃO FIGURA 70 
DF: no 1º poste, zona do 1º poste e entre a marca de 
penálti e a linha de golo. 

AT: no 1º poste, zona do 1º poste, marca de penálti, 
zona do 2º poste, entrada da área e 2 atacam a bola de 
frente fazendo uma diagonal. 

DESCRIÇÃO FIGURA 71 
Objectivos do Ataque: 

1. Marcar golo; 
2. Assim que perde a bola recuperá-la antes que a 

equipa adversária passe a linha do meio-campo. 

Objectivos da Defesa: 

1. Impedir o golo; 
2. Recuperar a bola. 

Nota: Assim que uma das equipas passa o meio-
campo a equipa que se encontra a defender sai de 
jogo e entra uma 3ª equipa de 4 jogadores para o seu 
lugar. Devem ocupar o espaço de jogo o mais 
rapidamente possível. 

 

 

Figura 72 – Jogo Condicionado 
GR+7x7+GR e 8 Jokers 

Figura 73 – Jogo Condicionado 
GR+9x9+GR e Joker 

Figura 74 – Jogo Reduzido 
Condicionado GR+6x6+GR e Joker 
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DESCRIÇÃO FIGURA 72 
Objectivos da Equipa com Bola: 

1. Passar a bola a cada um dos 8 Jokers (extremos); 
2. Marcar golo. 

Objectivos da Equipa sem Bola: 

1. Impedir o golo; 
2. Recuperar a bola. 

Nota: Apenas os Jokers se podem movimentar nos 
corredores laterais, porém estes não podem ocupar os 
corredores centrais. 

DESCRIÇÃO FIGURA 73 
Objectivos da Equipa com Bola: 

1. Marcar golo. 

Objectivos da Equipa sem Bola: 

1. Impedir o golo; 
2. Recuperar a bola. 

Nota: Os 4 extremos de cada equipa jogam apenas 
nos corredores laterais. Cada jogador do centro do 
campo apenas pode dar 2 toques na bola a não ser que 
tome a iniciativa de finalizar. O Joker joga pertence 
sempre à equipa com bola. 

DESCRIÇÃO FIGURA 74 
Objectivos da Equipa com Bola: 

1. Marcar golo. 

Objectivos da Equipa sem Bola: 

1. Impedir o golo; 
2. Recuperar a bola. 

Nota: Apenas 2 jogadores de cada equipa podem 
entrar nos corredores laterais em simultâneo. 

 

 

Figura 75 – Jogo Condicionado 
8x6+GR e 2 Jokers 

Figura 76 – Jogo Condicionado 
6x6+GR e 5 Jokers 

Figura 77 – Jogo Condicionado 
10x11+GR

DESCRIÇÃO FIGURA 75 
Objectivos da Equipa Amarela: 

1. Marcar golo; 
2. Impedir que os Jokers (extremos) recebam a bola. 

Objectivos da Equipa Azul: 

1. Impedir o golo; 
2. Recuperar a bola; 
3. Colocar a bola nos Jokers (extremos). 

Nota: Os Jokers não podem sair do seu quadrado. 

DESCRIÇÃO FIGURA 76 
Objectivos da Equipa Amarela: 

1. Marcar golo; 
2. Impedir que os 3 Jokers (extremos e avançado) 

recebam a bola; 
3. Impedir os 3 Jokers de devolverem a bola. 

 

 

Objectivos da Equipa Azul: 

1. Impedir o golo; 
2. Recuperar a bola; 
3. Realizar 5 passes entre si, incluindo os 2 Jokers 

de campo, e colocar a bola num dos 3 Jokers 
(extremos e avançado) e receber novamente. 

Nota: Os 3 Jokers (extremos e avançado) não podem 
sair da sua zona de ação, delineada a preto. 

DESCRIÇÃO FIGURA 77 
Objectivos da Equipa Vermelha: 

3. Marcar golo; 
4. Impedir a equipa Verde de passar a bola pela 

linha azul. 
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Objectivos da Equipa Verde: 

4. Impedir o golo da equipa Vermelha; 
5. Recuperar a bola; 

6. Passar com a bola pelas balizas nos extremos da 
linha do meio-campo, combinar com o AV e 
passar a linha azul com a bola controlada. 

 

LEGENDA DAS FIGURAS 18 À 77: 

Jogador 

 
Bola 

 
Movimentação Sem Bola 

 
Movimentação Com Bola 

 
Passe 

 
Remate 

 
Cone 

 
Marcas 

                
 

GR – Guarda-redes 
DF – Defesa 
AT – Atacante 
DLE – Defesa lateral esquerdo 
DLD – Defesa lateral direito 
MCDf – Médio centro defensivo 
MCE – Médio centro esquerdo 
MCD – Médio centro direito 
EXE – Extremo esquerdo 
EXD – Extremo direito 
AV – Avançado 
Speed and Coordination – Expressão da língua inglesa 
associada ao treino da agilidade, velocidade, coordenação, 
equilíbrio, bem como força e técnica específicas da 
modalidade 
Joker – Jogador com características e tarefas específicas que 
poderá pertencer a ambas as equipas, porém alternadamente, 
ou apenas no seu processo ofensivo ou no defensivo, 
dependendo o exercício 
VCJ – Variação de corredor de jogo 
Overlap – Movimento que se caracteriza pela desmarcação 
de um jogador nas costas de um colega de equipa na 
tentativa de criar superioridade numérica e receber a bola 

 

Nota: Os exercícios descritos nas Figuras 18, 19 e 20 pertencem ao grupo dos 

Exercícios Complementares Gerais, que foram utilizados com muito pouca frequência 

pela equipa técnica nas unidades de treino da equipa. Por este facto estes não serão 

incluídos nos gráficos de análise dos exercícios. 

Análise dos Mesociclos de Treino 

Mesociclo 1 – Agosto 

Tabela 2 – Variáveis de Treino (Mesociclo 1 – Agosto) 

Número de 
Sessões de 

Treino 

Volume 
Total 

(Horas) 

Volume 
Útil 

(Horas) 

Volume de 
Repouso 
(Horas) 

Densidade 
(VU/VR) 

Intensidade 
(PSE) 

Intensidade x Volume Útil 
(PSE/Horas) 

16 20,1 17,1 3 5,70 7,76 132,70 

 

O 1º Mesociclo, correspondente à pré-época, teve início a 02 de Agosto. Apresentou-se 

com o maior valor de Densidade de toda a época desportiva, característica típica desta 

fase, em que, estando o início da 1ª Fase do Campeonato Nacional agendado para dia 29 
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de Agosto, se procurou garantir os níveis de performance física e técnico-táctica ideais 

para um bom arranque de época. 

O valor de Intensidade x Volume Útil revelou-se elevado, porém não o mais elevado. 

Pelas razões enunciadas acima a equipa técnica pretendeu aumentar os níveis de 

performance da equipa, porém não exagerar nesse ponto e controlar um pouco os níveis 

de intensidade e volume do treino, tendo em conta que a equipa teve apenas 1 mês de 

pré-época e poder-se-iam desenvolver algumas lesões indesejadas pela sobrecarga 

repentina. 

Este mesociclo serviu de primeira avaliação do estado físico e técnico-táctico da equipa 

e uma referência para os seguintes. 

 
Figura 78 – Exercícios de Treino (Mesociclo 1 – Agosto) 

Na pré-época houve um grande equilíbrio entre os Exercícios Complementares e os 

Essenciais, em todas as suas formas. Durante este período a equipa técnica procurou 

estimular um bom desenvolvimento das capacidades técnicas, bem como uma forte 

abordagem de circulações tácticas e jogos condicionados para estimular a equipa a 

desenvolver o Modelo de Jogo pretendido. 

Forma I 

Especiais C/Op 

Forma II 

Especiais S/Op 

Forma III 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Essenciais 

Complementares 

Exercícios 

Tempo (Horas) 
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Eis alguns dos exercícios introduzidos no 1º Mesociclo: 

• Complementares 

o Especiais sem Oposição: Figuras 21, 22, 23, 24, 25 e 26; 

o Especiais com Oposição: Figuras 36 e 38. 

• Essenciais 

o Forma I: Figuras 42, 45 e 48; 

o Forma II: Figuras 55, 75 e 76; 

o Forma III: Jogo Formal. 

Mesociclo 2 – Setembro 

Tabela 3 – Variáveis de Treino (Mesociclo 2 – Setembro) 

Número de 
Sessões de 

Treino 

Volume 
Total 

(Horas) 

Volume 
Útil 

(Horas) 

Volume de 
Repouso 
(Horas) 

Densidade 
(VU/VR) 

Intensidade 
(PSE) 

Intensidade x Volume Útil 
(PSE/Horas) 

13 18 14,6 3,4 4,29 7,86 114,76 

 

No 2º Mesociclo deu-se uma grande redução na Densidade e na Intensidade x Volume 

Útil. 

Com a entrada no campeonato a equipa técnica optou por aumentar a Intensidade de 

treino para que os jogadores ganhassem exatamente isso, intensidade no seu jogo. 

Optou, porém, por reduzir o Volume de treino para controlar os níveis de fadiga 

apresentados pela equipa e também para que esta fizesse uma adaptação gradual à 

relação Intensidade x Volume. 
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Figura 79 – Exercícios de Treino (Mesociclo 2 – Setembro) 

A partir do 2º Mesociclo a equipa técnica manteve um pouco a tendência verificada na 

pré-época, porém introduziu as circulações tácticas, aumentou a complexidade de 

alguns exercícios anteriormente introduzidos e apostou mais no jogo formal. 

Eis alguns exemplos dos novos exercícios introduzidos no 2º Mesociclo: 

• Complementares 

o Especiais sem Oposição: Figuras 23, 28 e 29. 

• Essenciais 

o Forma I: Figuras 40, 43, 44, 49 e 50; 

o Forma III: Figura 72. 

Mesociclo 3 – Outubro 

Tabela 4 – Variáveis de Treino (Mesociclo 3 – Outubro) 

Número de 
Sessões de 

Treino 

Volume 
Total 

(Horas) 

Volume 
Útil 

(Horas) 

Volume de 
Repouso 
(Horas) 

Densidade 
(VU/VR) 

Intensidade 
(PSE) 

Intensidade x Volume Útil 
(PSE/Horas) 

15 20,6 16,84 3,76 4,48 7,93 133,54 

 

No 3º Mesociclo deu-se novo aumento da Densidade e principalmente da Intensidade x 

Volume Útil. No segundo caso deve-se principalmente ao facto de terem havido mais 2 

unidades de treino relativamente ao mesociclo anterior. 

Forma I 

Especiais C/Op 

Forma II 

Especiais S/Op 

Forma III 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Essenciais 

Complementares 

Tempo (Horas) 

Exercícios 
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Figura 80 – Exercícios de Treino (Mesociclo 3 – Outubro) 

No 3º Mesociclo a equipa técnica decidiu voltar a apostar um pouco mais nos exercícios 

sob a Forma II, aumentando a variedade dos exercícios já abordados. 

Eis alguns exemplos dos novos exercícios introduzidos no 3º Mesociclo: 

• Complementares 

o Especiais sem Oposição: Figura 29 (com oposição); 

• Essenciais 

o Forma I: Figuras 41, 46, 47; 

o Forma II: Figuras 52, 56, 58, 64 e 70; 

o Forma III: Figuras 71 e 73. 

Mesociclo 4 – Novembro 

Tabela 5 – Variáveis de Treino (Mesociclo 4 – Novembro) 

Número de 
Sessões de 

Treino 

Volume 
Total 

(Horas) 

Volume 
Útil 

(Horas) 

Volume de 
Repouso 
(Horas) 

Densidade 
(VU/VR) 

Intensidade 
(PSE) 

Intensidade x Volume Útil 
(PSE/Horas) 

14 21 16,92 4,08 4,15 8,20 138,74 

 

O 4º Mesociclo marcou o ponto mais alto de toda a época desportiva em termos de 

Intensidade, com uma média de 8,2 na escala de Borg, e também o segundo mais 

elevado em termos de Intensidade x Volume. 

Forma I 

Especiais C/Op 

Forma II 

Especiais S/Op 

Forma III 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Essenciais 

Complementares 

Tempo (Horas) 

Exercícios 
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A equipa técnica antecipou a interrupção de Natal, que seria perfeita para recuperação 

de alguma fadiga acumulada, e decidiu aumentar em grande escala a intensidade das 

suas sessões de treino e também o volume das mesmas. Foi um estratégia adoptada para 

compensar o facto de em Dezembro a equipa perder volume de treino e competitivo 

pela grande diminuição do número de sessões, treinos que estiveram interrompidos 

entre 18 de Dezembro e 02 de Janeiro inclusive, e pela interrupção do Campeonato 

Nacional, entre 14 de Dezembro e 08 de Janeiro inclusive. 

 
Figura 81 – Exercícios de Treino (Mesociclo 4 – Novembro) 

No 4º Mesociclo a equipa técnica apostou fortemente nos exercícios Complementares 

Especiais com Oposição, reduzindo um pouco nos exercícios Essenciais sob a Forma 

III. 

Eis alguns exemplos dos novos exercícios introduzidos no 4º Mesociclo: 

• Complementares 

o Especiais com Oposição: Figura 37. 

• Essenciais 

o Forma I: Figura 39; 

o Forma II: Figuras 53, 69 e 77. 

Forma I 

Especiais C/Op 

Forma II 

Especiais S/Op 

Forma III 
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Mesociclo 5 – Dezembro 

Tabela 6 – Variáveis de Treino (Mesociclo 5 – Dezembro) 

Número de 
Sessões de 

Treino 

Volume 
Total 

(Horas) 

Volume 
Útil 

(Horas) 

Volume de 
Repouso 
(Horas) 

Densidade 
(VU/VR) 

Intensidade 
(PSE) 

Intensidade x Volume Útil 
(PSE/Horas) 

9 11,5 9,45 2,05 4,61 8,00 75,60 

 

O 5º Mesociclo apresentou o terceiro valor mais elevado na Densidade de treino e o 

segundo mais elevado na Intensidade. 

A equipa técnica manteve a tendência para uma maior intensidade mas aumentou ainda 

mais a densidade de treino, pelas razões apontadas anteriormente. 

 
Figura 82 – Exercícios de Treino (Mesociclo 5 – Dezembro) 

No 5º Mesociclo a equipa técnica reduziu nos Exercícios Complementares e nos 

Essenciais sob a Forma II para apostar naqueles sob a Forma III. 

Eis alguns exemplos dos novos exercícios introduzidos no 5º Mesociclo: 

• Essenciais 

o Forma II: Figuras 51 e 57. 

Forma I 

Especiais C/Op 

Forma II 

Especiais S/Op 

Forma III 
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Mesociclo 6 – Janeiro 

Tabela 7 – Variáveis de Treino (Mesociclo 6 – Janeiro) 

Número de 
Sessões de 

Treino 

Volume 
Total 

(Horas) 

Volume 
Útil 

(Horas) 

Volume de 
Repouso 
(Horas) 

Densidade 
(VU/VR) 

Intensidade 
(PSE) 

Intensidade x Volume Útil 
(PSE/Horas) 

14 20,65 16,34 4,31 3,79 7,50 122,55 

 

No 6º Mesociclo houve uma redução da Densidade e da Intensidade mas um aumento 

do Número de Sessões. 

Após os 17 dias de interrupção total das atividades de treino, a equipa técnica decidiu 

reduzir a Densidade e Intensidade de forma a não sobrecarregar os jogadores e para que 

pudessem retomar uma melhor forma física mais gradualmente. 

 
Figura 83 – Exercícios de Treino (Mesociclo 6 – Janeiro) 

No 6º Mesociclo foi um mês completamente atípico no que toca à organização do 

treino. Neste período a equipa técnica decidiu apostar fortemente nos exercícios 

Complementares Especiais, tanto Com Oposição como Sem Oposição. 

Eis alguns exemplos dos novos exercícios introduzidos no 6º Mesociclo: 

• Complementares 

o Especiais sem Oposição: Figura 30; 

Forma I 

Especiais C/Op 

Forma II 

Especiais S/Op 

Forma III 
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o Especiais com Oposição: Figuras 31, 32, 33 e 34. 

• Essenciais 

o Forma II: Figura 60. 

Mesociclo 7 – Fevereiro 

Tabela 8 – Variáveis de Treino (Mesociclo 7 – Fevereiro) 

Número de 
Sessões de 

Treino 

Volume 
Total 

(Horas) 

Volume 
Útil 

(Horas) 

Volume de 
Repouso 
(Horas) 

Densidade 
(VU/VR) 

Intensidade 
(PSE) 

Intensidade x Volume Útil 
(PSE/Horas) 

13 18,52 15,75 2,77 5,69 7,67 120,80 

 

No 7º Mesociclo terminou a 1ª Fase do Campeonato Nacional, a 13 de Fevereiro, e 

antecedeu a 2ª Fase do Campeonato Nacional. Mostrou o valor de Densidade de treino 

mais elevado de toda a época desportiva, igualando o obtido no Mesociclo de Pré-Época 

e um aumento da Intensidade do treino relativamente ao mês anterior. 

A equipa técnica teve como objectivo preparar os jogadores para o aumento de 

densidade competitiva que se avizinhava, pois na 3ª Fase do Campeonato houve 2 jogos 

por semana, à 4ª ou 5ª-feira e ao Domingo. 

 
Figura 84 – Exercícios de Treino (Mesociclo 7 – Fevereiro) 
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No 7º Mesociclo a equipa técnica voltou a um formato muito idêntico ao usado no 1º 

Mesociclo da época, existindo um grande equilíbrio entre os exercícios e as suas 

formas.  

Eis alguns exemplos dos novos exercícios introduzidos no 7º Mesociclo: 

• Complementares 

o Especiais com Oposição: Figura 35. 

• Essenciais 

o Forma II: Figura 61; 

o Forma III: Figura 74. 

Mesociclo 8 – Março 

Tabela 9 – Variáveis de Treino (Mesociclo 8 – Março) 

Número de 
Sessões de 

Treino 

Volume 
Total 

(Horas) 

Volume 
Útil 

(Horas) 

Volume de 
Repouso 
(Horas) 

Densidade 
(VU/VR) 

Intensidade 
(PSE) 

Intensidade x Volume Útil 
(PSE/Horas) 

16 23,92 18,63 5,29 3,52 7,75 144,38 

 

No 8º Mesociclo correspondeu com a 2ª Fase do Campeonato. Sendo o mês de 

Fevereiro mais curto e tendo-se apenas realizado 13 unidades de treino, é natural que no 

Mesociclo de Março se verifique uma acréscimo considerável do Volume Útil de treino, 

o que juntamente com ligeiro crescendo a Intensidade, tenha provocado um grande 

aumento da Intensidade x Volume Útil. 

No entanto, pode-se verificar um grande decréscimo na Densidade do treino. Com o 

aumento do Volume e com uma Intensidade de 7,75 na escala de Borg, a equipa técnica 

optou por aumentar o Volume de Repouso, para que a equipa recuperasse de alguma 

fadiga acumulada do Mesociclo de Fevereiro, o mais denso de todos, já que entrariam 

em breve na 3ª e última fase do Campeonato. 
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Figura 85 – Exercícios de Treino (Mesociclo 8 – Março) 

No 8º Mesociclo, por uma questão de gestão de fadiga, a equipa técnica optou por 

abdicar do volume de treino sob a forma de exercícios Complementares e focar-se 

naquilo que considerou ser a prioridade, os exercícios Essenciais, visto este período 

corresponder à entrada na 2ª Fase do Campeonato Nacional. 

Esta tendência verificou-se até ao final da época desportiva, pelas razões acima 

enunciadas. 

Eis alguns exemplos dos novos exercícios introduzidos no 8º Mesociclo: 

• Essenciais 

o Forma II: Figuras 59, 65, 66, 67, 68; 

Mesociclo 9 – Abril 

Tabela 10 – Variáveis de Treino (Mesociclo 9 – Abril) 

Número de 
Sessões de 

Treino 

Volume 
Total 

(Horas) 

Volume 
Útil 

(Horas) 

Volume de 
Repouso 
(Horas) 

Densidade 
(VU/VR) 

Intensidade 
(PSE) 

Intensidade x Volume Útil 
(PSE/Horas) 

16 22,68 18,04 4,64 3,89 7,69 138,73 

 

No 9º Mesociclo deu-se um ligeiro aumento da Densidade, uma redução ligeira da 

Intensidade x Volume Útil e uma ligeira redução do Volume de Repouso. 

Forma I 

Especiais C/Op 

Forma II 

Especiais S/Op 

Forma III 

0 2 4 6 8 10 12 
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Complementares 
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Figura 86 – Exercícios de Treino (Mesociclo 9 – Abril) 

No 9º Mesociclo verificou-se a mesma tendência do anterior mesociclo, porém com um 

decréscimo dos exercícios Essenciais sob a Forma I. 

A equipa técnica optou por focar ainda mais a equipa nos exercícios Essenciais sob a 

Forma III.  

Eis alguns exemplos dos novos exercícios introduzidos no 9º Mesociclo: 

• Complementares 

o Especiais sem Oposição: Figura 27. 

• Essenciais 

o Forma II: Figura 54. 

Mesociclo 10 – Maio 

Tabela 11 – Variáveis de Treino (Mesociclo 10 – Maio) 

Número de 
Sessões de 

Treino 

Volume 
Total 

(Horas) 

Volume 
Útil 

(Horas) 

Volume de 
Repouso 
(Horas) 

Densidade 
(VU/VR) 

Intensidade 
(PSE) 

Intensidade x Volume Útil 
(PSE/Horas) 

15 20,55 15,34 5,21 2,94 7,60 116,58 

 

O 10º e último Mesociclo da época desportiva correspondeu com a 3ª Fase (Fase Final) 

do Campeonato Nacional de Juniores C, que teve início dia 15 de Maio. Neste mês 

Forma I 

Especiais C/Op 

Forma II 

Especiais S/Op 

Forma III 

0 2 4 6 8 10 12 

Essenciais 

Complementares 

Tempo (Horas) 

Exercícios 
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houve uma redução notória da Densidade e uma considerável redução da Intensidade x 

Volume Útil. A segunda verificou-se principalmente devido à redução do Volume Útil 

de treino. Neste mês verificou-se o segundo Volume de Repouso mais alto de toda a 

temporada. 

A equipa técnica procurou proporcionar uma boa recuperação da fadiga resultante de 

um calendário apertado, com 2 jogos por semana. 

 

Figura 87 – Exercícios de Treino (Mesociclo 10 – Maio) 

No 10º e último Mesociclo da época deu-se um nítido decréscimo dos exercícios 

Essenciais sob a Forma III e um significativo aumento daqueles sob a Forma II, 

marcando o mesociclo da época desportiva onde a utilização destes foi mais notória. 

Neste período da época, pelos 2 jogos semanais característicos da 3º e última Fase do 

Campeonato Nacional, a equipa técnica optou por abdicar dos exercícios onde as 

exigências físicas seriam naturalmente maiores, para focar a equipa nas situações 

particulares do jogo. 

Eis alguns exemplos dos novos exercícios introduzidos no 10º Mesociclo: 

• Essenciais 

o Forma II: Figuras 62 e 63. 

Forma I 

Especiais C/Op 

Forma II 

Especiais S/Op 
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Nota: Todos os exercícios representados nas Figuras de 21 à 77 foram usados ao longo 

de toda a época desportiva de uma forma geral, apresentando diversas variações, 

algumas das quais não constam neste trabalho. Uns tiveram um foco maior que outros, 

porém servem estas figuras para dar ao leitor uma noção do tipo de exercícios utilizados 

pela equipa técnica. Desde o jogo formal, aos jogos reduzidos, aos jogos reduzidos 

condicionados, aos exercícios de finalização, aos esquemas tácticos, entre outros. 

Após a análise dos exercícios de treino, bem como o seu volume e intensidade podemos 

concluir que a equipa técnica deu sempre uma considerável importância aos exercícios 

que estimulam a capacidade de decisão dos atletas e não exclusivamente as suas 

qualidades físicas, isto porque são essas as competências fundamentais ao sucesso 

desportivo no Futebol e também porque nestas idades é mais importante o adquirir de 

competências ao nível técnico-táctico do que ao nível das qualidades físicas 

especificamente, pois estas dependem muito do nível maturacional dos atletas. 

Muitas foram as oscilações do tipo de exercícios, bem como da sua intensidade e 

volume, durante toda a época desportiva, porém todas essas decisões foram tomadas 

pela equipa técnica de uma forma estratégica de acordo com o calendário competitivo e 

as características e necessidades dos jogadores. 

De uma maneira geral, e observando os gráficos apresentados anteriormente, pode 

inferir-se que a equipa técnica dos Iniciados A do SCP sempre teve preferência pelos 

exercícios categorizados como Essenciais, principalmente sob a Forma III, seguindo-se 

as Formas II e I, respectivamente. Para os responsáveis técnicos, foi de extrema 

importância o aperfeiçoamento do modelo de jogo, tal como a melhoria na 

sincronização das ações tácticas de todos os jogadores dentro do sistema de jogo 

selecionado. 

A PSE situou-se entre os 7,5 e os 8,2 (média de 7,85), o que vem demonstrar a elevada 

intensidade das sessões de treino que decorreram ao longo de toda a época desportiva. 

Aqui é notória a intenção da equipa técnica em garantir que os atletas adquiriram 

intensidade nas suas performances, assim como a equipa em geral. 

O Volume de Treino, colocando o atípico mês de Dezembro de parte, situou-se entre as 

18 e as 23,92 horas (média de 20,96 horas) e o Volume Útil entre as 14,6 e 18,63 horas 
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(média de 16,62 horas), com percentagens entre os 73,8% e 84,8% (média 79,3%). Um 

valor de 79,3% de Volume Útil de Treino é bastante positivo, tendo em conta que houve 

microciclos em que a equipa técnica optou, propositadamente, por prolongar os 

períodos de repouso, neste caso o Volume de Repouso do Treino. 

Os exercícios Complementares foram encarados exatamente como o nome indica, como 

auxiliares. Foram usados na criação de situações que ocorrem com menor frequência 

nas três formas Essenciais, porém que desempenham um papel de alguma relevância no 

aperfeiçoamento das últimas e também na realização de ações técnicas de jogo. A sua 

utilização também teve como propósito a melhoria das qualidades físicas como a 

agilidade, velocidade, a força, o equilíbrio, entre outras. 
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ANÁLISE DE JOGO – OS ELEMENTOS DAS TRANSIÇÕES 
DEFESA-ATAQUE QUE ORIGINAM AS SITUAÇÕES DE 

FINALIZAÇÃO 
Estudo feito acerca das zonas de recuperação de bola, da função/posição do jogador que a recupera, sua 

forma de recuperação, do número total de jogadores na zona de recuperação, da primeira ação após a 

recuperação, e como estas originam as situações de finalização. 

Resumo 

O futebol é um jogo dinâmico que assenta sob permanentes transições. O objectivo 

deste trabalho é estudar as diferentes componentes das transições defesa ataque e como 

estas influenciam o jogo e a criação de situações de finalização. Para o efeito foram 

filmados quatro jogos oficiais da 1ª Fase do Campeonato Nacional de Juniores C e, 

observados, recolhendo-se de um total de 118 jogadas informação relativa ao momento 

de recuperação da bola, à primeira ação de um jogador após o momento de recuperação, 

o número de jogadores envolvidos e ao modo como termina a jogada. Foi feito o calculo 

estatístico das percentagens de todas as variáveis. Este estudo concluiu que 13,6% e 

16,1% das recuperações de bola ocorrem nas zonas 6 e 7, respectivamente, e 42,8% das 

que originam situações de finalização ocorrem nas zonas 6 e 10 (21,4% cada), 31,4% 

feitas pelo Médio Centro, criando este 35,7% das ocasiões de finalização, 76,3%  feitas 

através de uma intercepção, originando 71,4% das situações de finalização, 12,7% num 

confronto entre dois jogadores adversários (1x1), e os confrontos de 1x1, 3x1 e 4x3 

foram responsáveis por 42,9% das situações de finalização (14,3% cada), 42,4% das 

ações do jogador são o passe curto de progressão, criando 35,7% das situações de 

finalização, 29,7% do número total de jogadores envolvidos é 2, e um total de 4 e 5 

jogadores criam 57,2% das situações de finalização (28,6% cada), 45,8% das jogadas 

terminam com uma perda de bola nas zonas 10 e 14, 71,2% das jogadas tiveram uma 

duração de 1 a 15 segundos, a sua duração média foi de 12,5 segundos e nas que 

criaram uma situação de finalização é de 17,4 segundos. 

Palavras-Chave: transição defesa-ataque, situação de finalização, recuperação de bola, 

ação do jogador, intercepção, passe curto de progressão. 

“The Components of Defense-Offense Transitions that Create Scoring Chances” 
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Abstract 

Soccer is a dynamic game based on constant transitions. The purpose of this article is to 

study the different components of defense-offense transitions and how they influence 

this sport and its scoring opportunities. To accomplish it four home matches from the 

1st Stage of the Junior C National Championship were recorded and observed, where 

from a total of 118 plays was collected information related to the instant of ball 

recovery, the first action taken by a player, the number o players involved and the way 

in which the play ends. The statistic calculations of the percentages of all the variables 

was done. This study proved that 13,6% and 16,1% of ball recoveries occur in zones 6 

and 7, respectively, and 42,8% create scoring chances when occurring in zones 6 and 10 

(21,4% each), 31,4% done by the Central Midfielder, being responsible for 35,7% of the 

scoring opportunities, 76,3% by an interception, creating 71,4% of scoring chances, 

12,7% on a challenge between two players (1x1), and the ones contemplating 1x1, 3x1 

and 4x3 are responsible for 42,9% of all scoring opportunities (14,3% each), 42,4% of 

the first actions taken by a player is the forward short pass, creating 35,7% of all scoring 

chances, 29,7% of the total number of players involved was 2 and a total of 4 and 5 

players create 57,2% of scoring opportunities (28,6% each), 45,8% of all plays end with 

a lost ball in zones 10 and 14, 71,2% of the time spent in each play went from 1 to 15 

seconds, while the average was 12,5 seconds and on the ones that created a scoring 

chance is 17,4 seconds. 

Key Words: defense-offense transition, scoring chance, ball recovery, first action, 

interception, forward short pass. 

Introdução 

Apesar de recentemente alguns estudos se começarem a dedicar sobre os aspectos 

relativos à fase defensiva (Suzuki, 2005; Seabra & Dantas, 2006) a maior parte incide 

sobre o estudo do processo ofensivo (Maças, 1997; Felisberto, 2004; Costa, 2005; Lago 

& Martin, 2007; como citado em Silva, 2007, p. 2). Considera-se como explicação para 

esta tendência o facto de ser nesta fase do jogo que se atinge o momento mais desejado 

por todos: o golo (como citado em Silva, 2007, p. 2). 



 

 

 ESTÁGIO NA ACADEMIA SPORTING/PUMA 
EQUIPA DE INICIADOS A DO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL 

 
  

102 

 FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA 
UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

 
  

Os jogos colectivos são conhecidos pelo seu elevado grau de imprevisibilidade e 

instabilidade. Estas características são originadas pelas relações de forças existentes 

entre equipas adversárias, revelando-se através das ações com objectivos antagónicos de 

cada equipa a cada instante do jogo. Cada uma constrói o seu equilíbrio e tenta 

corromper a estrutura da equipa contrária, mantendo a todo o custo a estabilidade das 

suas interações colectivas (Castelo, 1996). 

Neste contexto, um dos grandes desafios do Futebol é a criação de oportunidades de 

finalização (Queiroz, 1986; Castelo, 1992; como citado em Pereira, 2008). 

O jogo é constituído por duas fases: a ofensiva e a defensiva. O processo ofensivo tem 

dois objectivos: a progressão/finalização e a manutenção da posse de bola. (Castelo, 

1996). Por sua vez o processo defensivo pretende defender a baliza e recuperar a bola 

(Castelo, 1996). 

Segundo Valdano (2001) “as equipas devem saber atacar e defender, porém algumas 

sabem mais fazer transições” (como citado em Silva, 2007) . Estas ocorrem em períodos 

de tempo muito curtos, porém, segundo Gréhaigne (1989), existe um volume acrescido 

de jogo feito em transições (mais de 95%) do que propriamente em situações de 

finalização (como citado em Silva, 2007). 

As transições apresentam duas vertentes: a transição defesa-ataque, que tem início com 

a recuperação de bola, e a transição ataque-defesa, que começa com a perda da posse de 

bola. 

Com a evolução da modalidade e com o aumento do estudo e do conhecimento acerca 

da mesma, verificou-se um crescimento do rendimento das equipas e da 

competitividade, atribuindo-se, por isso, um papel de crescente preponderância às 

transições e à sua preparação (Mendes, 2002; Ribeiro, 2003; Reis, 2004). 

Na transição de um momento defensivo para um momento ofensivo, o principal 

objectivo é a progressão no sentido da baliza adversária, fazendo-o de forma rápida e 

eficaz, evitando quaisquer tipo de interrupções e respeitando o princípio da penetração, 

até à obtenção do golo, objectivo fundamental do jogo (Silva, 1998; Garganta e Pinto, 

1998). 
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Na transição defesa-ataque deve-se procurar, sempre que possível, tirar partido da 

desorganização posicional defensiva momentânea da equipa adversária para se 

progredir no sentido da baliza o mais rápido possível e criar situações de finalização 

(Queiroz, 2003, como citado em Silva, 2007). 

A eficácia ofensiva está diretamente associada à zona e forma de recuperação da bola 

(Garganta, Marques e Maia, 2002). Assim a recuperação da bola não deve ser feita de 

forma aleatória visto que a sua forma, bem como o local onde esta acontece, são 

determinantes para o êxito da ação ofensiva seguinte (Jorge, 1994). 

Objectivos e Hipóteses 

O objectivo deste estudo é a análise das características constituintes das transição 

ofensivas, como o momento da recuperação de bola e todas as suas características 

envolventes, bem como tudo o que se relaciona com a ação tomada pelo jogador que 

precede a recuperação da bola, até ao término da jogada. 

Em suma trata-se da análise das zonas de recuperação de bola (ZRB), da posição do 

jogador que a recupera (PJRB), da forma de recuperação de bola (FRB), do número de 

jogadores do SCP e da equipa adversária presentes na zona de recuperação (SCP x 

Adv.) (JZRB), da primeira ação efectuada pelo jogador após a recuperação (AJ), o 

número total de jogadores envolvidos (TJE) e, principalmente, como as características 

que as constituem influenciam a criação de situações de finalização (SF). 

Para além disso será feita a análise de como as jogadas terminam, através do número de 

perdas de bola (PB), número de bolas fora (BF), número de faltas sofridas (FS), número 

de faltas cometidas (FC), foras-de-jogo (FJ), bem como do número de SF distribuídas 

pela 1ª e 2ª partes do jogo, a duração das jogadas (DJ), a duração média das jogadas 

(DMJ) e a duração média das jogadas que originam SF (DMJ-SF). 

Hipóteses: 

1. A maior parte das ZRB serão a 6 (Z6) e a 7 (Z7); 

2. A maior parte das ZRB que originam SF (ZRB-SF) serão a 10 (Z10) e a 11 

(Z11); 
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3. A PJRB responsável pela maior parte das recuperações será a de Médio Centro 

(MC); 

4. A PJRB que origina mais SF (PJRB-SF) será a de MC; 

5. A FRB mais utilizada será a intercepção (INT); 

6. A FRB que origina mais SF (FRB-SF) será a INT; 

7. O número de JZRB será 2 (1 SCP x 1 Adv.); 

8. O número de JZRB nas jogadas que originam mais SF (JZRB-SF) será 2 (1 SCP 

x 1 Adv.); 

9. A AJ efectuada com maior frequência será o passe curto de progressão (PCP); 

10. A AJ que origina mais SF (AJ-SF) será o PCP; 

11. O TJE mais frequente será 2; 

12. O TJE nas jogadas que originam mais SF (TJE-SF) será 2; 

13. A maior parte das jogadas irão terminar com uma PB nas Z10 e Z11; 

14. A maior parte das BF irão ocorrer nas Z9 e Z12; 

15. A maior parte das FS irão ocorrer nas Z10 e Z11; 

16. A maior parte das FC irão ocorrer nas Z6 e Z7; 

17. A maior parte dos FJ irão ocorrer nas Z9 e Z12; 

18. A maior parte das SF irão ocorrer na 2ª Parte (2ªP) do jogo; 

19. A maior parte da DJ ir-se-á inserir no intervalo dos 1-15 segundos; 

20. A DMJ será de um valor inferior a 15 segundos; 

21. A DMJ-SF será de um valor superior a 15 segundos. 

Metodologia 

Amostra 

A amostra é constituída por 118 jogadas, das quais foram recolhidas várias 

componentes a elas associadas, tendo já sido pormenorizadamente enunciadas e 

descritas acima. 

As jogadas utilizadas neste estudo seguem as seguintes características: 

• Não se iniciaram num esquema táctico; 
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• Apresentaram uma AJ efectuada pelo JRB, quando se trata de uma jogada que 

envolve apenas 1 jogador ou pelo segundo jogador envolvido na jogada, quando 

estamos perante uma sequência com um número TJE de 2 ou mais; 

• Não tiveram interrupções de qualquer género (ex. lesão, falta). 

A equipa envolvida no estudo é constituída por um total de 32 jogadores, nascidos no 

ano de 1996, pertencentes à equipa de Iniciados A (sub-15), do Sporting Clube de 

Portugal. 

Procedimentos 

1. Filmagem de 2 jogos em casa pertencentes à 1ª Fase do Campeonato de Juniores 

C da equipa de Iniciados A (sub-15) do Sporting Clube de Portugal. Filmagens 

efectuadas no Campo nº 5 (relvado sintético) da Academia Sporting/Puma sob 

boas condições climatéricas (idênticas em todas as partidas); 

a. Nesta etapa foi usada uma câmara de filmar Sony bem como um tripé de 

filmagem Hi-Pod fornecidos pelo Departamento de Scouting da 

Academia Sporting/Puma; 

b. Sempre que ocorreram quaisquer alterações consideráveis nas variáveis 

do jogo este deixou de ser contemplado no estudo (como por exemplo 

uma expulsão de um jogador ou uma alteração brusca nas condições 

climatéricas); 

2. A posterior observação dos jogos foi feita num computador portátil Macintosh 

MacBook Pro 17 através do software VLC. A recolha dos dados foi feita usando como 

instrumento uma tabela pré-concebida para a ocasião no software Microsoft Excel, 

contendo todas as variáveis anteriormente mencionadas, que posteriormente foi 

impressa para que as anotações fossem feitas manualmente com uma caneta no 

momento da observação. 

Variáveis 

Decidimos englobar na tabela de análise variáveis relativas ao contexto de recuperação 

da bola (RB), à continuação da jogada, bem como à forma como esta termina. Para isso, 

foram introduzidas nesta análise diversas componentes. 
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Figura 88 – Campograma 

No que concerne ao contexto de recuperação da bola incluiu-se: 

1. as ZRB (de 1 a 16); 

2. a PJRB (Defesa Central (DC), Defesa Direito (DFD), Defesa Esquerdo (DFE), 

Médio Centro (MC), Extremo Direito (EXD), Extremo Esquerdo (EXE) e 

Avançado (AV)); 

3. as FRB (intercepção (INT) e desarme (DES)); 

4. o JZRB. 

Relativamente ao desenrolar da jogada contemplou-se: 

1. a AJ e; 

2. o TJE. 

INT é o gesto técnico-táctico que consiste no domínio da bola ou no seu desvio por 

parte do jogador quando esta é rematada ou quando é efectuado um passe por um 

elemento adversário (Castelo, 1996). Por sua vez o DES é o gesto técnico-táctico 

executado pelo jogador que consiste na tentativa ou no ato de se apoderar da bola que 

está em posse do adversário (Castelo, 1996). Garganta (1997) defende ainda que as 

equipas devem procurar a RB através de situações dinâmicas que assegurem a 

continuidade do processo ofensivo de uma forma fluida, podendo assim criar 

desequilíbrios no processo defensivo da equipa adversária. 

1 2 3 4 

7 6 5 8 

9 11 12 10 

13 14 15 16 
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No que toca à ação executada pelo jogador recuperador após este adquirir a posse de 

bola englobou-se os gestos técnicos de: 

1. proteção (PROT); 

2. simulação (SIM); 

3. condução (CON); 

4. drible/finta (D/F); 

5. passe curto (atrasado (PCA), lateral (PCL) ou de progressão (PCP)); 

6. passe médio (passe atrasado (PMA), lateral (PML) ou de progressão (PMP)); 

7. passe longo (passe atrasado (PLA), lateral (PLL) ou de progressão (PLP)). 

PROT da bola é o gesto técnico-táctico executado pelo jogador detentor da bola por 

forma a evitar que esta lhe seja retirada pelo seu adversário direto (Castelo, 1996). 

SIM é a ação técnico-táctica que tem como objectivo enganar o adversário direto, ou 

seja, o jogador que possui a bola tenta ludibriar o adversário induzindo-o a pensar que 

vai executar uma determinada ação que não corresponde à sua verdadeira intenção 

(Castelo, 1996). 

CON é a ação técnico-táctica do jogador portador da bola que lhe permite transportá-la 

pelo espaço de jogo (Castelo, 1996). 

D/F é a ação técnico-táctica levada a cabo pelo jogador que tem a bola em que este 

ultrapassa o seu adversário direto com a bola perfeitamente controlada (Castelo, 1996). 

Passe é a ação técnico-táctica que ocorre no momento em que é estabelecida uma 

“relação de comunicação material entre dois jogadores da mesma equipa” (Castelo, 

1996). Este pode tomar várias formas quanto à distância percorrida pela bola. 

O Passe Curto (PC) é todo aquele no qual a bola não sai da mesma zona de ação, ou que 

apenas se move entre duas zonas contíguas (por exemplo, da Z1 para a Z5, ou da Z15 

para a Z12). 

O Passe Médio (PM) é todo aquele que tenha até uma zona de passagem, caso siga 

apenas um sentido, horizontal ou vertical, ou até três zonas de passagem, sendo duas no 
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sentido horizontal e outra no vertical, ou vice-versa – isto na perspectiva da imagem do 

campo usado na análise (por exemplo, da Z4 para a Z12, ou da Z10 para a Z3). 

Por fim, o Passe Longo (PL) é todo aquele que tem pelo menos duas zonas de 

passagem, caso siga apenas um sentido, horizontal ou vertical, ou pelo menos quatro 

zonas de passagem, sendo duas no sentido horizontal e duas no vertical, ou três no 

vertical e uma no horizontal, ou vice-versa (por exemplo, da Z2 para a Z14, ou da Z1 

para a Z15). 

Devemos ainda referir que cada uma destas categorias pode tomar 3 formas de 

expressão. O Passe Atrasado (PCA, PMA ou PLA) é feito no sentido contrário ao da 

baliza adversária, o Passe Lateral (PCL, PML ou PLL) numa paralela à mesma, e o de 

Passe de Progressão (PCP, PMP ou PLP) no sentido da mesma. 

Por fim a jogada pode terminar com: 

1. uma PB (Z1-Z16); 

2. uma BF (Z1-Z16); 

3. uma FS (Z1-Z16); 

4. uma FC (Z1-Z16); 

5. um FJ (Z1-Z16); 

6. uma SF. 

Serão também analisadas as seguintes variáveis relativas às jogadas: 

1. a DJ; 

2. a DMJ e; 

3. a DMJ-SF. 

Estatística 

Para a análise estatística dos dados foi utilizado o software IBM SPSS Statistics 19 no 

qual foram introduzidos todos os dados recolhidos nas 118 jogadas e calculadas as 

percentagens (%) do acontecimento de cada variável. 
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Resultados 

Tabela 12 – Zonas de Recuperação de Bola 

Zonas de Recuperação de Bola (n=118) 
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 

7 10 13 10 13 16 19 10 1 7 8 3 0 0 0 1 

5,9% 8,5% 11% 8,5% 11% 13,6% 16,1% 8,5% 0,8% 5,9% 6,8% 2,5% 0% 0% 0% 0,8% 

Zona (Z) 

A tabela 8 permite-nos constatar que o maior número de RB ocorreram nas Z6 e Z7, 

com valores de 16 (13,6%) e 19 (16,1%), respectivamente. 

Tabela 13 – Zona de Recuperação de Bola que Originou Situação de Finalização 

Zonas de Recuperação de Bola que Originaram Situações de Finalização (n=14) 
Z2 Z6 Z7 Z8 Z10 Z11 Z16 

2 3 2 2 3 1 1 

14,3% 21,4% 14,3% 14,3% 21,4% 7,1% 7,1% 

Zona (Z) 

A tabela 9 indica-nos que as ZRB-SF foram as Z6 e Z10, com valores de 3 (21,4%), 

para ambas. 

Tabela 14 – Posição/Função do Jogador que Recuperou a Bola 

Posição/Função do Jogador que Recuperou a Bola (n=118) 
DC DFD DFE MC EXD EXE AV 

31 18 17 37 6 9 0 

26,3% 15,3% 14,4% 31,4% 5,1% 7,6% 0,0% 
Defesa Central (DC); Defesa Lateral Direito (DLD); Defesa Lateral Esquerdo (DLE); Médio Centro (MC); Extremo Direito (EXD); Extremo 
Esquerdo (EXE); Avançado (AV) 

A tabela 10 faz-nos perceber que a PJRB mais frequente é a de MC, com o valor de 37 

(31,4%). 

Tabela 15 – Posição/Função do Jogador que Recuperou a Bola nas Jogadas que Originaram Situações de Finalização 

Posição/Função do Jogador que Recuperou a Bola nas Jogadas que Originaram Situações de Finalização (n=14) 
DC DFD DFE MC EXD EXE 

3 1 2 5 2 1 

21,4% 7,1% 14,3% 7,1% 14,3% 7,1% 
Defesa Central (DC); Defesa Lateral Direito (DLD); Defesa Lateral Esquerdo (DLE); Médio Centro (MC); Extremo Direito (EXD); Extremo 
Esquerdo (EXE) 

A tabela 11 revela-nos que a PJRB-SF é a de MC, com o valor de 5 (35,7%). 
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Tabela 16 – Forma de Recuperação de Bola 

Forma de Recuperação de Bola (n=118) 
INT DES 

90 28 

76,3% 23,7% 

Intercepção (INT); Desarme (DES) 

A tabela 12 mostra-nos que a FRB mais proeminente é a INT, com um valor de 90 

(76,3%). 

Tabela 17 – Forma de Recuperação de Bola que Originou uma Situação de Finalização 

Forma de Recuperação de Bola nas Jogadas que Originaram Situações de Finalização (n=14) 
INT DES 

10 4 

71,4% 28,6% 

Intercepção (INT); Desarme (DES) 

A tabela 13 expõe-nos que a FRB-SF é a INT, com um valor de 10 (71,4%). 

Tabela 18 – Número de Jogadores na Zona de Recuperação de Bola 

Número de Jogadores na Zona de Recuperação da Bola (n=118) 
1x0 1x1 1x2 2x1 2x2 2x3 3x0 3x1 3x2 3x3 3x4 3x5 4x1 

3 15 2 8 14 2 1 6 14 9 4 1 2 

2,5% 12,7% 1,7% 6,8% 11,9% 1,7% 0,8% 5,1% 11,9% 7,6% 3,4% 0,8% 1,7% 
  

4x2 4x3 4x4 4x5 5x2 5x3 5x4 5x5 6x2 6x3 6x4 6x6  
6 11 5 1 2 3 3 2 1 1 1 1   

5,1% 9,3% 4,2% 0,8% 1,7% 2,5% 2,5% 1,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%   

Contra (x) - Exemplo: 2 (SCP) x 2 (Adv.) 

A tabela 14 diz-nos que o número de JZRB mais frequente é o 2 (12,7%), sob a forma 

de 1 SCP x 1 Adv.. 

Tabela 19 – Número de Jogadores na Zona de Recuperação de Bola que Originou Situação de Finalização 

Número de Jogadores na Zona de Recuperação de Bola nas Jogadas que Originaram Situações de Finalização (n=14) 
1x1 2x2 2x3 3x1 3x3 3x4 4x3 4x4 4x5 5x2 5x3 

2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 

14,3% 7,1% 7,1% 14,3% 7,1% 7,1% 14,3% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 

Contra (x) - Exemplo: 2 (SCP) x 2 (Adv.) 

A tabela 15 permite-nos verificar que o número de JZRB-SF é 2, 4 e 7 (14,3%), sob as 

formas de 1 SCP x 1 Adv., 3 SCP x 1 Adv. e 4 SCP x 3 Adv., respectivamente. 
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Tabela 20 – Ação do Jogador 

Ação do Jogador (n=118) 
PROT SIM CON D/F PCA PCL PCP PMA PML PMP PLA PLL PLP 

7 6 9 15 8 12 50 0 0 9 0 0 2 

5,9% 5,1% 7,6% 12,7% 6,8% 10,2% 42,4% 0,0% 0,0% 7,6% 0,0% 0,0% 1,7% 

Protecção (PROT); Simulação (SIM); Condução (CON); Drible/Finta (D/F); Passe Curto Atrasado (PCA); Passe Curto Lateral (PLA); Passe Curto de 
Progressão (PCP); Passe Médio Atrasado (PMA); Passe Médio Lateral (PML); Passe Médio de Progressão (PMP); Passe Longo Atrasado (PLA); 
Passe Longo Lateral (PLL); Passe Longo de Progressão (PLP) 

A tabela 16 indica-nos que a AJ mais frequente é o PCP, com o valor de 50 (42,4%). 

Tabela 21 – Ação do Jogador que Originou uma Situação de Finalização 

Ação do Jogador nas Jogadas que Originam Situações de Finalização (n=14) 
SIM D/F PCA PCL PCP PMP 

1 4 1 1 5 2 
7,1% 28,6% 7,1% 7,1% 35,7% 14,3% 

Simulação (SIM); Drible/Finta (D/F); Passe Curto Atrasado (PCA); Passe Curto Lateral (PLA); Passe Curto de Progressão (PCP); Passe Médio de 
Progressão (PMP) 

A tabela 17 dá-nos que a AJ-SF é o PCP, com o valor de 5 (35,7%). 

Tabela 22 – Número de Jogadores Envolvidos nas Jogadas 

Número de Jogadores Envolvidos nas Jogadas (n=118) 
TJE=1 TJE=2 TJE=3 TJE=4 TJE=5 TJE=6 TJE=7 TJE=8 

17 35 30 15 10 4 4 3 

14,4% 29,7% 25,4% 12,7% 8,5% 3,4% 3,4% 2,5% 

Total de Jogadores do SCP Envolvidos (TJE) 

A tabela 18 revela-nos que o TJE é 2, com o valor de 35 (29,7%). 

Tabela 23 – Número de Jogadores Envolvidos nas Jogadas que Originaram Situações de Finalização 

Número de Jogadores Envolvidos nas Jogadas que Originaram Situações de Finalização (n=14) 
TJE=2 TJE=3 TJE=4 TJE=5 TJE=6 TJE=8 

3 1 4 4 1 1 

21,4% 7,1% 28,6% 28,6% 7,1% 7,1% 

Total de Jogadores do SCP Envolvidos (TJE) 

A tabela 19 indica-nos que o TJE-SF são 4 e 5, ambos com um valor de 4 (28,6%). 

Tabela 24 – Perdas de Bola 

Perdas de Bola (n=54) 
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 

0 0 0 1 2 4 5 1 3 9 7 4 1 9 4 4 

0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 3,7% 7,4% 9,3% 1,9% 5,6% 16,7% 13,0% 7,4% 1,9% 16,7% 7,4% 7,4% 

Chi-Square = 33,630 e p-value = 0,000 

Zona (Z) 



 

 

 ESTÁGIO NA ACADEMIA SPORTING/PUMA 
EQUIPA DE INICIADOS A DO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL 

 
  

112 

 FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA 
UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

 
  

A tabela 20 diz-nos que o maior número de PB ocorre nas Z10 e Z14, ambas com um 

valor de 9 (16,7%). 

Tabela 25 – Bolas Fora 

Bolas Fora (n=37) 
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z8 Z9 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 

0 0 0 1 4 3 5 9 7 1 4 3 

0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 10,8% 8,1% 13,5% 24,3% 18,9% 2,7% 10,8% 8,1% 

Zona (Z) 

A tabela 21 indica-nos que o maior número de BF ocorre na Z12, com um valor de 9 

(24,3%). 

Tabela 26 – Faltas Sofridas 

Faltas Sofridas (n=5) 
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 

0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 0,0% 20,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Zona (Z) 

A tabela 22 revela-nos que o maior de número de FS ocorre na Z5, com o valor de 2 

(40%). 

Tabela 27 – Faltas Cometidas 

Faltas Cometidas (n=6) 
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 50,0% 0,0% 0,0% 33,3% 

Zona (Z) 

A tabela 23 mostra-nos que o maior número de FC ocorre na Z13, com o valor de 3 

(50%). 

Tabela 28 – Foras-de-Jogo 

Foras-de-Jogo (n=2) 
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Zona (Z) 

A tabela 24 aponta-nos que o maior número de FJ ocorre na Z10, com o valor de 2 

(100%). 
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Tabela 29 – Conclusão das Jogadas 

Conclusão das Jogadas (n=118) 
PB BF FS FC FJ SF 

54 37 5 6 2 14 

45,8% 31,5% 4,2% 5,1% 1,7% 11,9% 

Perdas de Bola (PB); Bolas Fora (BF); Faltas Sofridas (FS); Faltas Cometidas (FC); Foras-de-Jogo (FJ); Situações de Finalização (SF) 

A tabela 25 permite-nos concluir que a maior parte das jogadas terminam com uma PB, 

com o valor de 54 (45,8%). 

Tabela 30 – Situações de Finalização 

Situações de Finalização (n=14) 
1ª P 2ª P 

3 11 

21,4% 78,6% 

Parte (P) 

A tabela 26 demonstra-nos que a maior parte das SF ocorrem durante a 2ª Parte do jogo, 

apresentando o valor de 11 (78,6%). 

Tabela 31 – Duração das Jogadas 

Duração das Jogadas (n=118) 
1-15 seg 16-30 seg >30 seg 

84 28 6 

71,2% 23,7% 5,1% 

Segundos (seg), Mais Que (>) 

A tabela 27 dá-nos que a maior parte dos valores de DJ se localiza no intervalo de 1-15 

segundos, apresentando o valor de 84 (71,2%). 

Tabela 32 – Duração Média das Jogadas 

Duração Média das Jogadas 
Total das Jogadas (n=118) Situações de Finalização (n=14) 

12,5 seg 17,4 seg 

Segundos (seg) 

A tabela 28 revela-nos que a DMJ é de 12,5 segundos e que a DMJ-SF é de 17,4 

segundos. 
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Discussão 

Os resultados obtidos neste estudo tiveram como objectivo a verificação do estado da 

equipa com o término da primeira metade da 1ª Fase do Campeonato Nacional de 

Juniores C. 

Segundo Castelo (1996), Ribeiro (2003) e Reis (2004), a recuperação de bola obteve 

valores percentuais mais elevados no sector defensivo e no corredor central do terreno 

de jogo. Castelo (1996) refere que este fenómeno é explicado pelo facto de existir, 

nestas zonas, uma elevada concentração de jogadores, com o objectivo de impedir o 

golo da equipa adversária e também recuperar a posse de bola. 

Quando comparámos a eficácia das sequências ofensivas e as ZRB podemos verificar 

que, quando a bola é recuperada no sector defensivo (1/4), apenas 5% das jogadas 

terminam em golo, se a bola for recuperada no sector médio defensivo (2/4) e no sector 

médio ofensivo (3/4) os valores sobem para 8% e 12% respectivamente, e por fim se a 

bola for recuperada no sector ofensivo os valores sobem para 20%, o que significa que 

em cada dez recuperações de bola, duas terminam em golo (Castelo,1996). Porém, 

segundo Taylor & Williams (2002), as recuperações de bola efectuadas na área 

defensiva resultam num maior número de situações de finalização. 

Com isto é deve referir-se a importância que a organização defensiva tem na preparação 

do processo ofensivo. Costa (2005) corrobora Taylor & Williams (2002) dizendo que o 

local em que a equipa alvo do seu estudo recuperou a posse de bola com maior 

frequência foi no meio-campo defensivo, porém a autora acrescenta que, sempre que se 

concentrou nas sequências terminadas com remate, verificou que no sectores ofensivos 

os que tiveram um maior contributo foram os corredores laterais (direito e esquerdo, 

respectivamente), enquanto que no meio-campo defensivo foram os corredores centrais 

(defensivo central e médio defensivo central). 

Kirkendall, Dowd & DiCicco (2002), por sua vez, mostraram com o seu estudo que 

18,9% das recuperações de bola que culminaram numa situação de finalização 

ocorreram no sector defensivo, 35,1% no sector médio e 46% no ofensivo. 

No que toca ao trajeto efectuado pela bola durante os processos ofensivos, Castelo 

(1996) denotou que, em 72% das ações ofensivas observadas, a bola depois de 
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recuperada, penetrou o meio campo da equipa adversária e não voltou ao meio campo 

da equipa atacante, sendo este valor aproximadamente idêntico para as ações ofensivas 

que terminaram em golo. Nos momentos em que a bola foi recuperada e perdida dentro 

do meio campo do adversário, 6% ocorreram nas sequências sem golo e 26% na 

sequências com golo. Isto comprova a importância de se recuperar a bola o mais perto 

da baliza adversária quanto possível. 

Na sua maioria, as jogadas que terminam com uma ocasião de finalização, iniciam-se 

nas zonas 15, 16, 2, 14, 10 e 11 (Mombaerts, 2000). Assim, o autor pôde constatar que 

as jogadas iniciadas na zona central são as que apresentam um maior número de remates 

e golos, e que esses valores aumentam grandemente nas zonas mais próximas da baliza 

adversária. 

Antes de apresentar os dados relativos a este ponto deve frisar-se que neste estudo o 

campo foi dividido em 16 zonas idênticas, organizando-se a observação em 4 sectores 

(defensivo, médio-defensivo, médio-ofensivo e ofensivo) e 4 corredores (lateral-

esquerdo, central-esquerdo, central-direito e lateral-direito). Algumas das referências 

bibliográficas citadas anteriormente como suporte utilizaram uma divisão de apenas 12 

zonas. Por isto os valores devem ser sempre lidos e adaptados à luz do formato 

selecionado para o estudo contido neste relatório. 

Os valores encontrados neste estudo revelaram, de facto, corroborando alguns dos 

autores enunciados acima, que a maior parte das ZRB coincidem com o corredor 

central, localizadas no meio-campo defensivo, neste caso nas Z6 e Z7, com valores de 

13,6% e 16,1%, respectivamente. 

Por outro lado nas ZRB-SF pudemos perceber que os resultados diferem ligeiramente 

dos anteriores, revelando que estas já ocorrem em zonas mais próximas da baliza 

adversária, como comprova o valor da Z10 de 21,4%, também partilhado pela Z6, 

igualmente predominante nas ZRB. 

Quanto à PJRB verificámos serem a de MC e DC, com os valores de 31,4% e de 26,3%, 

respectivamente, o que faz todo o sentido visto que os jogadores que ocupam essas 

posições se instalam maioritariamente nas Z6 e Z7 quando em ações defensivas, tendo 
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uma maior responsabilidade em impedir a entrada de jogadores adversários nas zonas 

frontais à sua baliza, ideais para uma finalização mais eficaz. 

As PJRB-SF apresentaram resultados semelhantes, porém o MC revelou maior 

preponderância, sendo responsável por 35,7% das RB-SF. 

Segundo Garganta (1997), a FRB que tem maior associação com a eficácia ofensiva é a 

INT (como citado em Silva, 2007, p. 11). 

Os resultados vêm corroborar o autor através do valor de 76,3% encontrado para a ação 

técnico-táctica da INT, bem como nas FRB-SF, nas quais esta apresenta um valor de 

71,4%. 

Segundo vários estudos (Mendes, 2002; Ribeiro, 2003; Reis, 2004) em que se verifica 

uma constante supremacia das sequências ofensivas com origem com recuperações de 

posse de bola com intercepção, seguidas das recuperações por erro do adversário e só 

em terceiro lugar por desarme. 

Mombaerts (1998) pôde verificar também que, à medida que o centro do jogo se 

aproxima da baliza adversária, a eficácia da ação técnico-táctica do passe diminui. 

Assim, conclui-se que no 1/4 do campo a eficácia é de 95%, no 2/4 é de 84%, no 3/4 de 

75% e no 4/4 é de 59%. Segundo o autor isto ocorre pois quanto mais próximo o centro 

de jogo se encontra da baliza adversária, menor é o espaço e o tempo para agir, 

apressando o jogador portador da bola na tomada da decisão, logo, maior será a 

possibilidade de este errar o passe. 

Segundo Garganta (1997) o passe apenas pode ser considerado um elemento importante 

para a análise do jogo, mas especificamente na análise táctica da fase ofensiva, se forem 

contemplados os factores não exclusivamente quantitativos. 

Silva (1998), caracterizou o primeiro passe segundo a distância desde o seu ponto de 

partida ao ponto de chegada (curto e longo). Castelo (1996), caracterizou a mesma 

variável quanto à distância, altura, direção e sentido. Garganta (1997), por sua vez, 

caracterizou-o quanto à sua direção. 
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De entre um total possível de 250 a 550 passes por jogo, em função também das 

características que este adquirir, o risco de uma equipa falhar um passe depende 

intimamente da sua longitude: 75% são curtos, dos quais fracassam 10%; 15% são 

médios, dois quais fracassam 20%; e 10% são longos, dos quais fracassam 50% 

(Mombaerts, 2000). Curiosamente, mesmo se sabendo hoje que os passes curtos dão 

maior segurança à equipa atacante, garantindo a manutenção do elemento fundamental 

do jogo, a bola, são os passes longos, por norma, os maiores responsáveis pela ruptura 

do equilíbrio da defesa contrária, apesar da sua elevada taxa de erro (Caixinha, 2004). 

Por outro lado, Guia, Ferreira e Peixoto (2003), através da observação de 15 jogos do 

Campeonato Nacional Português de Iniciados, encontraram a existência de uma relação 

direta entre a realização de passes curtos e o sucesso, e de passes longos e o insucesso. 

Silva (1998) afirma que ao iniciar o processo ofensivo, as equipas, independentemente 

do seu nível, usam o primeiro passe curto/médio, baixo e longitudinal com maior 

frequência. Por outro lado Mendes (2002) no seu estudo concluiu que na transição 

defesa-ataque o primeiro passe é predominantemente de progressão, curto/médio e raso, 

para os vários modelos de jogo adquiridos pelas diferentes equipas. Reis (2004) 

corrobora esta informação dizendo que as equipas por si estudadas utilizam os passes 

curtos/médios de progressão com maior frequência. 

Mombaerts (2000) refere que o jogo eficaz de uma equipa passa por ser capaz de 

conservar a posse da bola através de muita mobilidade dos jogadores, efetuando assim 

um jogo a partir da posse desta, com sequências de passe longas (entre 5 e 10 passes), 

mas também ser capaz de aproveitar o jogo rápido e direto a partir da recuperação de 

bola, procurando realizar um número reduzido de passes (de 1 a 4 passes). Hughes 

(1990), corrobora, transmitindo a importância de se realizar um tipo de “jogo direto”, 

mais orientado para a baliza do adversário, apostando nos deslocamentos neste sentido e 

também utilizando mais os passes de progressão, e evitando o uso dos passes atrasados 

e laterais. 

De acordo com os dados encontrados neste estudo, 42,4% das AJ foram PCP, o que 

coincide com o demonstrado por alguns dos autores acima referidos. Por outro lado 

acaba por ser, também, um gesto técnico muito frequente nas equipas de formação, 
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principalmente numa equipa de Iniciados (sub-15), na tentativa de cumprir com o 

princípio ofensivo da manutenção da posse de bola. 

A AJ-SF foi o PCP, com o valor de 35,7%, que vem, mais uma vez, corroborar a 

maioria dos autores citados. Ambos os valores nos permitem constatar que existiu uma 

frequente tentativa, por parte dos jogadores do SCP, de chegar a zonas favoráveis para 

uma finalização mais eficaz, através de um jogo mais direto, optando por progredir o 

mais possível. 

Segundo Reep et al. (1971, como citado em Hughes & Franks, 2005, p. 509) cerca de 

80% das SF que terminam em golo resultaram de sequências de 3 passes ou menos. Um 

estudo de Hugues et al. (1988, como citado em Hughes & Franks, 2005, p. 510) 

concluiu que as equipas de sucesso usam um número significativamente superior de 

toques na bola quando comparadas com as equipas de níveis inferiores. 

Hughes & Franks (1990) puderam destacar que 84% das SF que originaram golos 

advieram de sequências de 4 passes ou menos, enquanto que em 1994 esse número 

decaiu para 80%. Este estudo concluiu que as sequências com um maior número de 

passes apresentaram menor probabilidade de resultar em golo. 

Por outro lado as sequências com maior número de passes têm um maior rácio de 

conversão em golos por cada 1000 posses de bola (Hughes & Franks, 2005). Esta 

informação indica que as equipas com competências técnico-tácticas suficientes para 

manter a posse de bola durante mais tempo, têm um maior número de SF e também de 

golos. 

O estudo de Hughes & Franks em 2005 concluiu que as sequências com um maior 

número de passes originam mais SF quando comparadas com as que apresentam menor 

número de passes. Por outro lado, o mesmo estudo revelou que as SF têm um maior 

rácio de conversão em golos quando a equipa adopta um estilo de jogo mais direto, ao 

invés de se focar em manobras ofensivas mais demoradas. 

Kirkendall et al. (2002) revelaram que mais de 2/3 das jogadas envolveram 3 jogadores 

e foram efectuados 2 passes. O mesmo estudo concluiu que mais de 80% das jogadas 

envolveram 4 jogadores e 3 passes. 
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Castelo (1992), por sua vez, verificou que, em média, 7 jogadores intervêm sobre a bola 

em cada jogada, neste caso, em cada ação ofensiva. De acordo com o autor, 13% das 

jogadas envolvem 3 jogadores, e 10% 2 jogadores. 

Os dados por recolhidos para este estudo concluíram que 29,7% do número TJE é 2, que 

quando cruzados com os dados recolhidos relativos à AJ percebemos que em 68,7% 

dessas sequências foi efectuado um passe, visto que a AJ pode também englobar outras 

ações técnico-tácticas como uma PROT, SIM, CON e D/F. 

O segundo valor percentual mais elevado, encontrado nesta categoria, correspondeu a 

25,4%, para um TJE de 3, quer dizer que, nestes casos, existiu pelo menos um passe 

realizado. 

Quando comparados estes dados com os obtidos pelos autores enunciados acima, torna-

se importante referir que a maior parte dos estudos realizados envolvem equipas sénior 

e, em grande parte das ocasiões, equipas de elite, presentes em fases finas de 

competições como o Campeonato do Mundo ou parte de uma Primeira Liga. Este 

estudo contemplou jogadores de uma equipa de Iniciados A (sub-15), o que significa 

que ainda se encontravam num período fundamental da sua formação como atletas, 

acabando por justificar a discrepância de resultados, pela falta de eficácia, uma ligeira 

porém maior anarquia encontrada no estilo de jogo destas equipas, mesmo sabendo que 

nas pertencentes às escolas de formação do SCP alinham alguns dos melhores atletas de 

futebol a nível nacional. 

Curioso é o facto dados deste estudo terem indicado um aumento do TJE-SF, sendo 

57,2% compostos por um total de 4 e 5 jogadores, 28,6% para ambos, o que mostrou 

que as jogadas que geraram mais SF partiram de sequências de, pelo menos, 2 e 3 

passes, respectivamente. 

Um estudo realizado por Claudino (1993), revelou que os processos ofensivos 

apresentam diferentes durações, detectando-se a categoria dos 4 a 8 segundos como a 

que apresenta valores mais elevados, seguindo-se a categoria com mais de 20 segundos 

e a categoria de 9 a 14 segundos. Cerca de 39% das ações ofensivas observadas têm 

uma duração entre os 1 e os 15 segundos, 37% entre os 16 e os 30 segundos e os 
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restantes 34% referem-se a ações com mais de 30 segundos (Claudino, 1993). Por sua 

vez Castelo (1992) constatou que a DMJ é de 22 segundos. 

Este estudo concluiu que 71,2% das jogadas se situaram no intervalo de 1 a 15 segundos 

e que a DMJ foi de 12,5 segundos, o que, mais uma vez nos reporta para a comparação 

entre equipas de formação e equipas e elite, pois, naturalmente, as equipas com atletas 

menos maduros, apresentam níveis técnico-tácticos inferiores às de elite, mostrando 

menores capacidades na manutenção da posse de bola. 

Quando analisámos as DMJ-SF o valor cresceu para 17,4 segundos, o que nos diz que, 

as jogadas mais prolongadas no tempo, e também as que envolvem um maior número 

TJE, como visto anteriormente, têm maior probabilidade de originar SF. 

Aqui podemos perceber que, sempre que uma equipa de formação se aproxima dos 

valores encontrados nas equipas de elite no que toca à DJ e à DMJ, a probabilidade de 

sucesso aumenta, pois a equipa que tem a posse de bola tem o controlo do jogo. 

Segundo estudos realizados acerca da eficácia ofensiva das equipas de elite, 90% dos 

ataques terminam sem uma SF, enquanto que dos restantes 10% que obtêm o remate, 

apenas 1% culminam no golo (Claudino, 1993; Dufour, 1993; Wzros, 1984, como 

citado em Castelo, 1996). Felisberto (2004) corrobora esta informação, tendo 

verificado, através do seu estudo de 1249 sequências ofensivas, que 84,3% das mesmas 

não culminaram numa SF, e dos 15,7% restantes, apenas 2,6% concretizaram o golo 

(como citado em Silva, 2007, p. 25). Kirkendall et al. (2002), seguindo a mesma linha, 

revelaram que 1 em cada 11 remates efectuados resultam em golo, neste caso 9,1%. 

Segundo os dados recolhidos, 45,8% das jogadas terminaram com uma PB, e apenas 

11,9% culminaram numa SF. Estes dados vão ao encontro dos mesmos encontrados por 

Claudino, Dufor e Wzros. 

Segundo Castelo (1992), 42% das PB acontecem na Z11 (que no nosso estudo 

corresponde às Z14 e Z15), 71% no sector ofensivo e 52% no corredor central. 

Neste estudo pudemos verificar que 16,7% das PB ocorreram nas Z10 e Z14. Isto deve-

se à grande concentração de jogadores adversários encontrada nestas zonas, 
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principalmente as regiões do meio-campo ofensivo, no corredor central, tal como 

podemos comprovar pelos valores recolhidos. 

Segundo Castelo (1992) cerca de 86% dos golos ocorrem durante as 2ª partes dos jogos. 

Kirkendall et al. (2002) comprovaram que apenas 23% dos golos são marcados na 1ª 

parte. O mesmo estudo comprovou também que 35% dos golos ocorrem nos primeiros 5 

minutos da 2ª parte e 41% acontecem nos últimos 20 minutos de jogo. 

Os dados deste estudo indicaram que 78,6% das SF ocorreram nas 2ª partes dos jogos. 

Os principais comportamentos técnico-tácticos individuais ofensivos, que são a causa 

mais frequente da perda da posse de bola por parte do ataque, englobam o passe (52%), 

o remate (14%), a recepção da bola e o drible/finta (10%), e por fim os foras de jogo, 

conduções, deslocamentos ofensivos e simulações com as restantes percentagens 

(Castelo, 1996). 

Os nossos dados vêm tirar conclusões idênticas às de Castelo (1996) pois, se juntarmos 

todas as percentagens de todos os tipos de passe, independentemente do seu sentido 

e/ou distância percorrida, concluímos que constituíram 68,7% das AJ, o que significa 

que, uma PB tem muito maior probabilidade de ser originada pela ação técnico-táctica 

do passe do que por qualquer outra. 

Conclusão 

Para os investigadores a reflexão sobre a táctica tem como propósito a melhoria dos 

conhecimentos acerca do processo, o conteúdo e a lógica do jogo, enquanto que para o 

treinadores o estudo da táctica é feito com o intuito de adaptar os exercícios de treino 

para atingir eficácia competitiva (Garganta, 1998; como citado em Dias, 2009). 

No 4º Mesociclo (Novembro), o correspondente ao mês seguinte à realização deste 

estudo, a equipa técnica apostou muito nos exercícios de finalização sob a Forma I 

(1x0+GR), nas circulações tácticas sob a Forma II e sob a Forma III, sempre em 

superioridade numérica, e nalguns exercícios de manutenção da posse de bola, 

maioritariamente num formato 4x4 (Complementar com Oposição) e sem quaisquer 

condicionamentos. O jogo formal foi também abordado com alguma frequência. 
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Porém em seguida serão apresentadas algumas sugestões e alguns dos exercícios que 

poderiam ter sido introduzidos nas unidades de treino para tornar a equipa mais 

eficiente nas suas transições defesa-ataque. 

 

Figura 89 – Manutenção da Posse de Bola Condicionada 
8x8 

Figura 90 – Jogo Condicionado GR+10x10+GR

Na Figura 89 temos um exercício Complementar com Oposição, onde o objectivo é a 

manutenção da posse de bola e a marcação do número máximo de pontos num período 

de 10 minutos. A equipa vencedora terá a oportunidade de empurrar os jogadores da 

equipa adversária no exercício do “carrinho de mão”, como castigo pela derrota. 

Cada equipa deve manter a posse de bola e conduzi-la até uma das áreas tracejadas para 

pontuar. Existem 3 áreas diferentes que irão determinar a pontuação ganha. As áreas 

azuis atribuem 1 ponto, a área laranja atribui 2 pontos e a área vermelha atribui 4 

pontos. A equipa deve não só tentar fazer chegar a bola na sua posse a uma destas zonas 

para pontuar, como também mantê-la novamente para poder redobrar o valor pontual, 

ou seja, sempre que uma equipa entrar com a bola na zona laranja, por exemplo, ganha 

2 pontos. Se depois disso ainda mantiver a posse da bola, sair das zonas tracejadas e 

voltar a entrar, por exemplo, na zona vermelha, em vez de ganhar mais 4 pontos, ser-

lhe-ão atribuídos 8 pontos adicionais pois não perdeu a bola nesse processo. Se a equipa 
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mantiver a posse de bola constantemente então a pontuação será de 2, 4 e 8 

respectivamente, até que esta perca a bola. 

Este exercício pretende não só melhorar a manutenção da posse de bola, como também 

os princípios específicos do ataque, como a cobertura, mobilidade e penetração, já para 

não falar que seria um exercício com uma intensidade bastante elevada. Na transposição 

para o jogo formal esperar-se-ia que a posse de bola fosse mais segura e que tornasse a 

equipa mais eficaz e eficiente na criação de melhores chances para finalizar. 

Na Figura 90 temos um Jogo Condicionado, pertencente ao grupo dos exercícios 

Essenciais, sob a Forma III, onde o objectivo é marcar o maior número de pontos 

possível num período de 35 minutos, que corresponde a metade de um jogo oficial do 

escalão de iniciados. Como castigo cada jogador da equipa derrotada terá que realizar 

20 extensões de braços. 

Cada golo marcado com uma jogada iniciada numa RB feita no seu meio-campo vale 1 

ponto, se a recuperação ocorrer na zona laranja do meio-campo adversário vale 2 pontos 

e se ocorrer na zona vermelha do meio-campo adversário ou numa zona ainda mais 

próxima da baliza vale 4 pontos. 

Este exercício pretende não só melhorar a ZRB, a sua rapidez, como também os 

princípios específicos da defesa, como a contenção, o equilíbrio e a cobertura e a 

capacidade de pressionar o adversário logo após a perda de bola, melhorando a 

sincronização entre os sectores defensivo, médio e ofensivo na aproximação das suas 

linhas. 

Outras sugestões: 

• Exercício com a utilização obrigatória de um passe de progressão num dos 

primeiros 2 jogadores envolvidos na jogada logo após o momento de RB; 

o Objectivo: incentivar a saída em ataque rápido. 

• Exercício com a obrigatoriedade da equipa detentora da bola a fazer passar por 

todos os jogadores da equipa, com a exceção do guarda-redes, antes de marcar 

golo; 
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o Objectivo: melhorar as capacidade de manutenção da posse de bola bem 

como as diferentes combinações colectivas possíveis para se chegar ao 

golo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Após todo o percurso que me conduziu até este ponto, devo dizer que sinto de facto que 

o faço com total vocação e empenho, apesar do grande período compreendido entre o 

fim do estágio e o término desta dissertação. 

O ano que passei na Academia Sporting/Puma, apesar de bastante enriquecedor, e 

recuso-me a olhar para qualquer experiência, quer pessoal quer profissional, de outra 

forma que não esta, foi um ano complicado, onde existiram algumas situações 

particulares que o tornaram bem difícil de levar até ao fim. 

Não entrando em pormenores, porque não é isso que me trouxe até aqui, quero dizer que 

o meu estágio, a minha experiência em concreto, prova que o meio “da bola”, passo a 

expressão, é muito complicado para alguém que, como eu, não teve experiência como 

atleta federado de futebol e que teve o seu primeiro contacto com o treino desta 

modalidade durante o estágio alvo deste relatório. 

Claro que é sempre muito fácil atribuir culpas a outrem, ficando nós limpos de 

quaisquer responsabilidades, porém faço questão de o assumir aqui, perante mim e 

perante o Orientador de todo este processo, o Professor Doutor Ricardo Duarte, a minha 

cota parte de culpa. Não que não me tenha esforçado e dedicado durante o estágio, e fi-

lo, que fique bem claro, até porque mantive outras funções profissionais em paralelo 

com o estágio, o que tornou tudo mais complicado. Porém tenho hoje a consciência e 

noção daquilo que poderia e deveria ter feito diferente, pois a vida me ensinou que 

nunca podemos esperar o melhor dos outros, apenas de nós. Fazem parte das 

aprendizagens de vida que nos preparam para o mundo real. Os contratempos e 

problemas que se levantaram durante o estágio são exemplo de muitos outros que irão 

surgir no meu percurso profissional, a diferença está na forma como os encaramos e o 

que decidimos fazer com eles. 

Sou honesto quando digo ter um orgulho pessoal por ter concluído o estágio na 

Academia Sporting/Puma, até porque conheci um ou dois casos particulares, um deles 

que me foi até bastante próximo, de jovens que, tal como eu, tiveram contratempos 

durante esse período, só que infelizmente não concluíram a sua tão valiosa experiência 
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profissionalizante, proporcionada pela nossa Faculdade de Motricidade Humana, em 

conjunto com as diversas entidades que coabitam o mundo desportivo. 

Não é de ânimo leve que escrevo estas palavras, até porque tenho completa noção que 

me faltou alguma sorte pelo caminho e que não tive também a arte e engenho de mudar 

drasticamente o meu percurso, apenas um pouco. Mas esse pouco que me trouxe aqui, 

espero que sirva de exemplo para outros que um dia se encontrem em situações 

idênticas. 

Tudo isso prova a importância, em todos os aspectos, que um estágio profissional tem 

na preparação para a atividade a que se propõe. 

Após uma leitura de todo o conteúdo apresentado neste relatório final ficamos, com 

certeza, com uma noção da envolvência que rodeia o futebol de formação e o que é ser 

um treinador de futebol. São raros os casos dos atletas que têm a “sorte” de contar com 

uma estrutura tão organizada e com pessoas qualificadas e, acima de tudo, com desejo 

de perseverança e amor pelo clube, o que faz da Academia Sporting/Puma um mundo à 

parte, não só no que ao futebol concerne, mas também na formação de atletas de 

excelência. Desde staff de limpeza, cozinheiros, motoristas, seguranças, psicólogos, 

enfermeiros, preparadores físicos, treinadores, delegados, coordenadores, entre tantas 

outras profissões e funções, acompanham cada dia, cada treino, cada jogo, cada 

competição, cada época desportiva. Todos em sintonia correndo no mesmo sentido – o 

do sucesso. E é isto que faz a diferença – o espírito de equipa. 

Não deve ficar por referir que um treinador de elite, e aqui se pede que o vejam como 

aquele que não se limita ao saber prático da modalidade e que mantém um constante 

desejo de superação profissional, deve englobar ambas as mentalidades para que possa 

ter uma visão verdadeiramente clara daquilo que deseja observar nos seus atletas. 

Num mundo desportivo cada vez mais competitivo, onde grande é a aposta feita nos 

jovens e também o investimento em pessoas cada vez mais qualificadas, é fulcral que se 

olhe para um jovem atleta sob várias perspectivas. A humana, na transmissão de valores 

éticos e princípios morais, a psicológica, na tentativa de perceber como lidar com os 

jovens atletas como grupo e como indivíduos, incutindo-lhes o sentido de espírito de 

equipa em cada tarefa realizada, a académica, no acompanhamento da vida escolar e do 
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seu sucesso, a física, no potenciar e explorar das qualidades físicas necessárias para um 

crescimento e maturação saudáveis e equilibrados, preparando, gradualmente, o atleta 

para a especificidade da modalidade em que está inserido e para o seu papel concreto na 

equipa, a técnico-táctica, na constante criação de novos desafios dentro das várias 

formas de exercício existentes no futebol, de forma a criar atletas de excelência técnica, 

no que toca à habilidade com a bola no pé, mas também proporcionando um elevado 

desenvolvimento da capacidade de leitura do jogo, inteligência táctica e de como tirar 

partido das diversas situações que vão surgindo para conseguir atingir o objectivo – o 

golo. 
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