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Resumo 
 É hoje consensual que todas as equipas devem possuir um modelo de jogo que 

oriente o processo de treino e de avaliação da equipa em competição. Este relatório 

descreve a forma como o modelo de jogo, o modelo de treino e o modelo de análise de 

jogo foram concebidos e operacionalizados ao longo da época desportiva 2013-2014, 

numa equipa amadora, que disputou o Campeonato Nacional de Seniores. Um aspeto 

particularmente importante é a enfâse dada ao modo como estas três dimensões inte-

ragem e se influenciam mutuamente. 

 Efetuamos uma entrevista ao treinador principal da equipa do Sintrense, Tuck, 

com o objetivo de extrair a sua perceção sobre as três temáticas mencionadas, que 

posteriormente foram confrontadas com a literatura.  

A partir da entrevista identificou-se o modelo de jogo da equipa e os seus princí-

pios, a conceção de treino do treinador e a forma como este considerava que o processo 

de observação, análise e interpretação do jogo deveria ser operacionalizado. De se-

guida, descreveu-se aprofundadamente o modelo de jogo e estabeleceu-se a relação 

com o modelo de treino através da descrição dos exercícios de um microciclo do período 

competitivo. Por fim, relacionou-se a análise de jogo com o modelo de jogo, partindo da 

análise de conteúdo da entrevista e da literatura técnica e científica consultada. 

Identificou-se que o processo de treino é muito influenciado pelo modelo de jogo 

e pela análise efetuada à própria equipa em competição. É dada também alguma im-

portância (menor) à análise efetuada aos adversários. 

Na área de inovação e investigação efetuamos um estudo sobre a perceção dos 

adeptos sobre o treinador português. Concluímos que o público, maioritariamente ligado 

ao futebol, tem como primeira recordação de nomes de treinadores José Mourinho, se-

guido de Jorge Jesus e André Villas-Boas. Além da notoriedade de alguns treinadores, 

o estudo indica-nos que a grande maioria dos treinadores portugueses são conhecidos 

pelos inquiridos. As associações mentais, expressões que descrevem os treinadores, 

indicam que são dois os pilares distintivos do treinador português: a competência técnica 

e as suas qualidades humanas. O estudo sugere que os treinadores portugueses são 

vistos pelo público como indivíduos com elevada competência técnica, multidisciplinares 

nos saberes e com elevadas qualidades humanas. 

Na área de relação com a comunidade, desenvolveu-se um seminário dedicado 

à temática do “Papel do Treinador nas Organizações Desportivas”. Este seminário teve 

a participação dos treinadores Acácio Santos, Carlos Azenha e José Couceiro. Do ba-

lanço efetuado, concluiu-se que: i) os treinadores devem possuir conhecimentos prove-

nientes de diversas áreas do treino, não tendo necessariamente de ser especialistas em 

todas elas, mas antes ter o conhecimento mínimo para gerir eficientemente as suas 

equipas técnicas, tendencialmente multidisciplinares; ii) a intervenção dos treinadores 

está dependente do contexto cultural e dimensão do clube, sendo que, quanto maior a 

sua dimensão, tendencialmente menores serão as áreas de intervenção do treinador; 

iii) o treinador é, acima de tudo, um gestor de recursos humanos, de emoções e de 

motivações.  

 

Palavras-Chave: Futebol; Observação; Análise do jogo; Modelo de Jogo; Modelo de 

Treino; Treinador Português; Papel do Treinador. 
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Abstract 
Nowadays widely accepted that all teams must have a set of model to guide the 

training process and assessment team in competition. This report describes how the 

team playing model, the training model and game analysis model are designed and op-

erated throughout the season 2013-2014, an amateur team that competed in the Na-

tional Senior Championship. A particularly important aspect is the emphasis given to how 

these three dimensions interact and influence each other. 

We have conducted an interview with the head coach of Sintrense team, Tuck, in 

order to draw their perception of the three mentioned topics, which were later confronted 

with the literature. 

From the interview identified the team playing model and its principles, the 

coach's training design and the way it was assumed that the process of observation, 

analysis and interpretation of the game should be operated. Then was described in depth 

the team playing model and established the relationship with the training model by de-

scribing the exercise of a microcycle of the competitive period. Finally, related to team 

playing with game analysis, based on the content of the interview analysis and technical 

and scientific literature referred. 

It was identified that the training process is heavily influenced by the team playing 

model and the analysis made the team itself in competition. It is also given some im-

portance (lower) the analysis carried out to adversaries. 

 In the area of innovation and research we carried out a study on the perception 
of supporters of the Portuguese coach. We conclude that the public, mostly connected 
to football, have as their first recollection coaches names José Mourinho, followed by 
Jorge Jesus and André Villas-Boas. In addition to the notoriety of some trainers, the 
study tells us that the vast majority of Portuguese coaches are known to respondents. 
Mental associations, expressions describing the coaches, indicate that there are two dis-
tinctive pillars of the Portuguese coach: technical competence and his human qualities. 
The study suggests that the Portuguese coaches are seen by the public as individuals 
with high technical competence, the multidisciplinary knowledge and with high human 
qualities. 
 In the area of community relations, a seminar developed the theme of "Role of 
the Coach in Sport Organizations." This seminar was attended by coaches Acácio San-
tos, Carlos Azenha and José Couceiro. From the balance made, it was concluded that: 
i) the coaches must have knowledge from different areas of training, but not necessarily 
to be specialists in all of them, but rather to have the minimum knowledge to efficiently 
manage their technical teams, tend multidisciplinary; ii) the intervention of coaches de-
pends on the cultural context and dimension of the club, and the larger their size, tend 
to be smaller areas of intervention coach; iii) the coach is, above all, a human resources 
manager, emotions and motivations. 

 

Key-Words: Football; Observation; Game Analysis; Team Playing Model; Training 

Model; Portuguese Coach; Role of the Coach 
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Simbologia 
 

Bola do exercício/jogo  

 

 

Deslocamento do jogador com ou sem bola  

 

 

Passe  

 

 

Baliza 

 

 

Portas (2 estacas no solo)        ou    

 

 

Jogador da Equipa de cor X 

 

 

Zona de Ganho/perda da bola 

 

Cone limitação de espaço no solo    
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1. Introdução 

O futebol carateriza-se não só pela relação de oposição entre os elementos de duas 

equipas, como também pela relação de cooperação entre companheiros de equipa, com 

vista à obtenção da vitória (Garganta & Pinto, 1998). Este jogo carateriza-se pela impre-

visibilidade, dado que as relações entre os jogadores são realizadas com vista à reali-

zação de objetivos parciais do jogo, com comportamentos que visam recuperar, conser-

var e fazer progredir a bola até zonas de finalização (Gréhaigne, Bilard & Laroche, 

1999). Trata-se de um fenómeno de natureza complexa e dinâmica, cuja incerteza pro-

move várias configurações que advêm da forma como as equipas gerem as relações de 

cooperação e oposição ao longo do tempo, em função de um determinado objetivo de 

jogo (Garganta, 1997). Estamos, portanto, perante um fenómeno de natureza caótica, 

onde a ordem e a regularidade se mesclam com a desordem e a aleatoriedade. 

Segundo Duarte, Araújo, Correia e Davids (2012), as equipas desportivas tratam-

se de unidades únicas compostas por jogadores coordenados para colaborar coletiva-

mente. O comportamento dos jogadores é guiada por um conjunto de regras locais como 

o posicionamento relativo em relação aos colegas de equipa, ao seu movimento e às 

mudanças de movimento. É a representação de uma realidade complexa (Garganta, 

1996), que caracteriza uma forma específica de desempenho coletivo e individual do 

jogo de futebol. Essa representação é uma ferramenta concepto-metodológica que visa 

modelar o jogo que se quer implementar e jogar. 

De acordo com Azevedo (2011), o modelo de jogo guia todo o processo de plane-

amento e operacionalização do processo de treino, com vista à construção de uma 

forma de jogar compreende-se a sua importância na operacionalização do jogo preten-

dido. O processo de treino visa desenvolver uma forma de jogar, que advém da organi-

zação comportamental nos momentos defensivos e ofensivos, bem como nas transições 

entre estes, refere Silva (2008), e como tal, o exercício de treino representa o local onde 

o treinador materializa as suas ideias e os jogadores aprendem os princípios do modelo 

de jogo (Mesquita, 2000). 

A análise da equipa em competição é indispensável para avaliar os comportamen-

tos individuais e coletivos, o seu transfer do treino para a competição e os eventuais 

motivos pelos quais estão ou não a ser executados. Ainda, a análise das equipas ad-

versárias é uma ferramenta essencial na preparação do momento competitivo, com to-

das as implicações que têm no ajustamento do processo de treino, visto permitir recolher 

informações individuais e coletivas dos nossos opositores. Fernando Santos (citado in 

Ventura, 2013) refere que o scouting é um dos aspetos mais importantes do futebol, 

tanto na ótica de análise de jogo, como da prospeção. Deste modo, pode definir-se a 
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análise de jogo, de acordo com Ventura (2013), como uma prática de análise crítica, da 

própria equipa e das adversárias, através da recolha, análise e tratamento dos suas 

forças e fraquezas, com o objetivo auxiliar no processo de treino para preparar a com-

petição. 

 

1.1. Enquadramento ao relatório de estágio 

Este relatório de estágio aborda três áreas fundamentais de intervenção do treina-

dor: a conceção do modelo de jogo, a conceção do modelo de treino e a observação, 

análise e interpretação do jogo. O modelo de jogo refere-se aos princípios de jogo da 

equipa para abordar a competição, enquanto o modelo de treino é referente à operaci-

onalização dessas ideias durante as sessões e os exercícios de treino. A observação, 

análise e interpretação do jogo engloba todo o processo de recolha, analise e tratamento 

da informação acerca dos comportamentos, individuais e coletivos, da própria equipa, 

e/ou dos adversários. 

A interação destas três componentes visa otimizar os recursos disponíveis nas equi-

pas desportivas com o objetivo de alcançar o sucesso desportivo e financeiro. Visamos 

compreender a forma como a interação destas três áreas fundamentais contribuem para 

o desempenho da equipa. 

Todos os clubes devem possuir um modelo de jogo como base diária de trabalho, 

segundo Leal e Quinta (2001). Para Castelo (2002), o treino só terá qualidade se estiver 

organizado e estruturado de acordo com o modelo de jogo adotado pela equipa e com 

as caraterísticas da competição. Segundo Azevedo (2011); Silva (2008), o treino pro-

cura exercícios que potencie uma forma de jogar. 

Segundo Resende (2002), a construção do modelo de jogo deve ocorrer no pro-

cesso treino e só será potenciada se os exercícios escolhidos tiverem condições favo-

ráveis para tal (Azevedo, 2011). Os autores reforçam a ideia da íntima relação existente 

entre o modelo de jogo e o modelo de treino, com influências recíprocas. 

A construção do modelo de jogo é influenciada pela análise de jogo. Segundo Oli-

veira (citado in Silva, 2008), a análise da equipa em competição é fundamental para 

formular os objetivos do microciclo seguinte. Também é vincada a influencia da obser-

vação, análise e interpretação no processo de treino através da avaliação do desempe-

nho da própria equipa e seus adversários permitindo o controlo do processo de treino e 

antecipação das caraterísticas do jogo seguinte, que deverão, segundo Ventura (2013), 

ser consideradas e aplicadas no planeamento do processo de treino. 
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1.2. Caraterização do contexto de Estágio 

1.2.1. Caraterização geral do Sport União Sintrense 

 O Sport União Sintrense é um clube histórico da vila de Sintra, fundado a 7 de 

Outubro de 1911, ostentando desde 30 de Março de 1985 o estatuto de “utilidade pú-

blica”. O Dr. Vítor Coelho, presidiu ao clube no decorrer do estágio. O clube teve como 

ponto máximo do seu historial a presença durante 14 épocas consecutivos na antiga II 

Divisão (atual Liga 2), alcançando na época de estreia (1964-1965) a melhor classifica-

ção de sempre o 5ºlugar.  

Alcançou na época transata a possibilidade de participar no Campeonato Naci-

onal de Seniores, competição que substitui os antigos campeonatos da II Divisão B e III 

Divisão. 

 

1.2.2. Caraterização geral das condições de trabalho 

O clube possui um complexo com um relvado natural, campo oficial da equipa 

sénior, um relvado sintético de futebol 11 e um campo com dimensões próximas de 

futebol 7. Apesar de não possuírem as medidas oficiais, estes campos são habitual-

mente utilizados pelas camadas jovens contudo são a alternativa à indisponibilidade do 

campo oficial seja por tratamento da relva ou condições climatéricas. 

A equipa sénior tem balneário próprio, que apenas é partilhado em dias de jogos 

com as camadas jovens. A equipa técnica utiliza o balneário dos árbitros durante a se-

mana como cabine e gabinete, esta é partilhada com a equipa técnica dos Juniores. 

O clube possui um computador e uma impressora, para toda a estrutura. Existem 

duas salas de reunião: uma utilizada pela direção e outra pelo secretário técnico e sec-

cionistas das camadas jovens. A sala dos troféus, por ser mais a acessível e ampla, foi 

utilizada ao longo da época para efetuar palestras e exibir vídeos aos atletas. 

Os recursos informáticos utilizados que sendo pessoais, da equipa técnica e dos 

diretores, transformaram-se em recursos do clube. Entreajuda fundamental para o su-

cesso obtido. 

O clube não possuía quaisquer departamentos relacionados com o futebol sé-

nior, a não ser ele próprio, pelo que todas as tarefas e toda a estruturação do trabalho 

efetuado neste departamento era efetuado pela equipa técnica. 
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1.2.3. Papel do Estagiário na Equipa Técnica 

 Na tabela 1 estão expostos os elementos que constituem a equipa técnica e o 

diretor desportivo. 

Tabela 1 - Funções equipa técnica SU Sintrense 

Nome Função 

Vítor Filipe Diretor Desportivo 

Filipe Lopes Secretário Técnico 

Tuck Treinador Principal 

Bruno Dias Treinador Adjunto 

Mário Braga Treinador Adjunto 

António Ilhicas Videoanalista equipa 

Paulo Guerreiro Treinador de Guarda-Redes 

Miguel Barata Videoanalista adversários 

 

Uma visão global faz-me afirmar que este estágio é muito mais que um “estágio” 

e, portanto, é, desde logo, o concretizar de mais uma etapa da minha carreira de treina-

dor que à 8 anos começou com um objetivo claro: ser profissional de futebol. 

A opção pelo processo de estágio deve-se sobretudo à vivência social inerente 

ao mesmo. A interação com diversos agentes desportivos, com diferentes experiências 

e competências será um aporte significativo de conhecimento experiencial, concluída 

esta etapa de formação. Outros fatores que pesaram nesta decisão foram a disputa do 

campeonato nacional de seniores, o grau de autonomia que a função desempenhada, 

treinador adjunto, vulgo nº2, da equipa técnica permitia e, o facto, desta ser liderada por 

um ex-jogador profissional de futebol.  

Especificamente, as minhas funções ao longo da época desportiva foram: 

 Participação ativa na construção e operacionalização do modelo de jogo; 

 Participação ativa no planeamento dos microciclos, unidades treinos e na orga-

nização de estágios da equipa (viagens às ilhas); 

 Coorientação do processo treino; 

 Participação ativa nas análises de desempenho coletivo e de adversários; 

 Auxílio da condução da equipa durante a competição (no banco); 
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1.3. Finalidade e Objetivos do Relatório de Estágio 

O principal objetivo é alcançar uma melhor compreensão do fenómeno de lide-

rança multidimensional dos aspetos inerentes à gestão de uma equipa de futebol.  

É crescente a especialização em cada área do treino de futebol. Contudo, a sua 

interdependência é inquestionável, cabendo ao líder do processo, treinador principal, 

gerir da melhor forma todas as áreas. 

É possível gerir todas as áreas não possuindo um conhecimento profundo sobre 

destas, contudo só é possível geri-las, de forma adequada, se formos capazes de co-

nhecer os seus fundamentos, as variáveis que estão em jogo e como elas interagem 

pelo que um dos objetivos fundamentais do estágio é ser capaz de participar nas mais 

diferentes áreas de especialização da equipa técnica, obrigando-me a ser multidiscipli-

nar nesta etapa de formação. 

Não acreditando na separação dos fatores do treino, a interdependência de to-

das as áreas e a sua utilização no processo treino em prol de melhor resultado na com-

petição é determinante para o alcançarmos. 

Esta perspetiva global e a abrangência de intervenção na equipa técnica permite-

nos ter como finalidades deste relatório: 

 Relacionar o processo de treino com o modelo de jogo, através da identificação 

dos exercícios e a sua relação com os princípios de jogo definidos pela equipa 

técnica; 

 Relacionar o processo de treino com o processo de observação, procurando in-

ferir a forma como o treino é influenciado pela observação da equipa e dos ad-

versários; 

 Compreender a relação entre modelo de jogo, modelo de treino e modelo de 

observação, análise e interpretação do jogo; 

 

1.4. Estrutura do Relatório de Estágio 

Este relatório de estágio encontra-se dividido em seis capítulos. O presente ca-

pítulo visa apresentar o enquadramento conceptual e a caraterização do contexto de 

estágio, bem como as tarefas do estagiário, as finalidades e os objetivos deste docu-

mento. 

No segundo capítulo efetuamos um enquadramento conceptual de suporte à prá-

tica profissional, onde será apresentada uma breve revisão de literatura que trace o 
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estado-da-arte nos temas que suportam a atividade do estagiário e o trabalho desenvol-

vido. Neste capítulo será efetuada, sucintamente, uma caracterização do jogo de fute-

bol, do papel do treinador e as dimensões de intervenção. Abordamos de forma breve, 

a modelação do jogo como forma de simplificar e representar a sua complexidade e os 

padrões do jogo de elite, também a conceção, construção e operacionalização de um 

modelo de jogo. De seguida, desenvolve-se temáticas inerentes ao processo treino 

como a representatividade e especificidade, o microciclo padrão e a classificação de 

exercícios. Por fim, a análise de jogo aborda-se as diferentes visões sobre o jogo, os 

seus momentos críticos bem como os tipos de análise a efetuar e os procedimentos da 

mesma. 

O terceiro capítulo aborda a realização da prática profissional, onde se encon-

tram quatro subcapítulos. O primeiro explica o guião da entrevista realizada ao treinador 

principal, a qual delineou os subcapítulos seguintes: modelo de jogo; modelo de treino; 

modelo de observação da performance e dos adversários; 

No segundo subcapítulo carateriza-se o modelo de jogo do Sport União Sin-

trense, tendo por base as informações recolhidas da entrevista ao treinador e da meto-

dologia qualitativa de observador participante da equipa em treino e em competição. 

No subcapítulo seguinte, o modelo de treino é apresentado através de uma rela-

ção entre este e o modelo de jogo no período competitivo, através da classificação dos 

exercícios treino e da definição de microciclo padrão, escolhido pela equipa técnica 

como o momento de operacionalizar o modelo de jogo. 

O último subcapítulo apresenta a estrutura da análise da performance quantita-

tiva e qualitativa, baseado na literatura e na entrevista ao treinador, bem como a estru-

tura da análise qualitativa efetuada às equipas adversárias. 

O quarto capítulo deste relatório consiste no estudo da perceção dos adeptos 

sobre o treinador português. Através de medidas de associação mental e notoriedade, 

este estudo exploratório tem o objetivo de ser o primeiro passo para o crescimento dos 

treinadores portugueses como marca global.  

O quinto capítulo trata o planeamento, operacionalização e análise de uma ação 

de formação para a comunidade, na forma de um seminário sobre o “Papel do Treinador 

nas Organizações Desportivas”. Este seminário procurou debater o papel atual que o 

treinador deverá desempenhar numa organização desportiva profissional, para além da 

gestão do processo de treino e competição per si. 

Por fim, no sexto capítulo partilhamos o nosso pensamento crítico sobre o traba-

lho desenvolvido durante o estágio, no formato de conclusão que obrigatoriamente se 

articula com as perspetivas futuras de desenvolvimento pessoal e profissional. 
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2. Revisão de Literatura 

2.1. Caracterização do Futebol 

 Numa perspetiva global, o jogo de futebol encontra-se integrado nos desportos 

coletivos de invasão, segundo Garganta e Pinto (1998) este é caraterizado pela relação 

de oposição e cooperação entre os elementos das equipas em confronto, desenvolvido 

no contexto de imprevisibilidade. Segundo Castelo (2003), o futebol opõe duas equipas 

formadas por 11 elementos num espaço de jogo claramente definido, onde estes reali-

zam um conjunto de ações individuais e coletivas, com o objetivo de introduzir o maior 

número de vezes possível a bola na baliza adversária e evitar que esta entre na sua 

própria baliza, obtendo desta forma a vitória no jogo. 

 De acordo com Garganta e Gréhaigne (1999), o jogo de futebol pode ser anali-

sado como um sistema, visto conter características como: possuir componentes que 

integram outros sistemas; existência de processos de decisão e decisões; possibilida-

des de modificação; existe um objetivo e unidades de avaliação para o sucesso. 

Segundo Couture e Valcartier (2007), um sistema complexo é caracterizado por 

componentes em interação, criando uma dinâmica de padrões que operam no espaço. 

Corroborando esta ideia, Duarte & Frias (2011), afirmam que as equipas podem ser 

encaradas como sistemas complexos, dado que os movimentos dos jogadores durante 

o jogo são altamente coordenados, formandos comportamentos coletivos coerentes. 

 Segundo Lago, Acero e Seiru´ul (2007), os jogos nos desportos de equipa são a 

manifestação de interações com um certo grau de incerteza, criatividade e drama entre 

estruturas sistémicas que são mais ou menos conhecidos e determinar eventos únicos 

e irrepetíveis com efeitos (resultados) altamente imprevisíveis.  

Nesta perspetiva, (McGarry et al., 2002) define uma equipa como um sistema 

não linear auto-organizado. Segundo Button et al. (2012), as equipas desportivas ade-

rem à auto-organização através de dois princípios de auto-organização. Primeiro, as 

interações estabelecidas entre os componentes do sistema permitem atingir objetivos, 

que individualmente não eram possível, devido à interação dos elementos, pequenas 

alterações podem provocar efeitos distintos. Segundo, a não linearidade do sistema 

deve-se à incerteza e incapacidade de prever como irão interagir os elementos em cada 

instante. 

Concluímos, que a equipa varia entre estados de estabilidade e momentos de 

instabilidade, promovendo a necessidade de transição para novos momentos auto-or-

ganização de estabilidade.  
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Nesta lógica sistémica, o treinador é analisado como um agente externo à 

equipa, que através da sua ação consegue moldar o desempenho dos seus jogadores, 

com vista ao crescimento global do seu coletivo. 

2.2. O papel do treinador 

 Várias são as competências que deve o treinador possuir para cumprir o seu 

papel de optimizador de rendimento. Segundo Araújo (2008), ser treinador implica me-

lhorar as competências, modificar atitudes e comportamentos. Pressupõe informação e 

formação contínua, ensinar o esperado e gerir o inesperado do quotidiano. Requer to-

mar como referência fundamental a atividade concreta para a qual pretende preparar 

aqueles a quem se dirige, enquadrada pelos objetivos a atingir e a respetiva tarefa.  

 Especificamente, o treinador tem a responsabilidade de planear o processo de 

treino da equipa para a competição (Garganta & Gréhaigne, 1999; Castellano & Alvaréz, 

2013; Sarmento, Pereira et al., 2014), observar as execuções dos jogadores e as dinâ-

micas da própria equipa, de acordo com as estratégias definidas para defrontar os ad-

versários, ou seja, observar e analisar o comportamento dos jogadores no jogo.  

Quanto à operacionalização diária, segundo Sarmento, Pereira et al. (2014) o 

treinador tem quatro tarefas: a preparação, ou seja, a implementação de critérios para 

definir as estratégias eficazes de observação do jogo ou dos exercícios do treino; a 

observação, das equipas adversárias (in loco) e da própria equipa em competição, se-

guindo critérios previamente definidos; a avaliação, analisar e interpretar a informação 

recolhida com vista a criar planos de intervenção que maximizem o rendimento indivi-

dual e coletivo; a intervenção, trata-se da operacionalização propriamente dita, no mi-

crociclo de treino, onde o treino adapta e modifica os exercícios às particularidades da 

competição futura. 

Segundo Castellano e Alvaréz (2013), o treinador fornece feedback aos jogado-

res sobre o seu rendimento em competição. De acordo com Catlin (1994) citado por 

Garganta e Gréhaigne, (1999) é vital focalizar a análise nos aspetos da organização do 

jogo, consubstanciados num conjunto de regras de gestão e ação. De acordo com Trapp 

(1975), citado por Garganta e Gréhaigne, (1999), estas derivam do modelo ou conceção 

de jogo. 

Vários autores defendem a existência, nos clubes, de um modelo de jogo que 

defina um quadro prévio de referências, princípios de ação e regras de gestão, como 

forma de direcionar e regular o processo de treino (Garganta & Pinto, 1998; Garganta, 

2000; Leal & Quinta, 2001). 
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2.2.1. As dimensões de intervenção  

Segundo Castelo (2009), o modelo de jogo, o modelo de treino e o modelo de 

análise de jogo formam a tríade do qual o treino deve emergir diariamente. 

Segundo Silva (2008), o modelo de jogo orienta o processo para a construção 

de um jogo concreto através de princípios coletivos e individuais, ou seja, o treino visa 

desenvolver um jogo específico, o pretendido pelo treinador. Corroborando esta ideia, 

(Garganta & Pinto, 1998; Garganta, 2000; Leal & Quinta, 2001) defendem que o modelo 

de jogo é o primeiro passo para o planeamento do treino, de acordo com Resende 

(2002) deve estar presente no mesmo, segundo Azevedo (2011), através dos exercícios 

realizados.  

Segundo (Mesquita, 2000), o modelo de treino determina a estrutura do processo 

de treino permitindo operacionalizar e estabelecer uma elevada correlação com o mo-

delo de jogo, através do exercício de treino. 

 O modelo de análise é determinante para o controlo do processo de treino em 

função do modelo de jogo apresentado pelas equipas em competição (Sousa, 2005; 

Vázquez, 2012). Este modelo deve ser peça chave do quotidiano de avaliação do trei-

nador tanto dos seus jogadores e da sua equipa, no processo de treino e competição, 

como dos adversários. 

A figura 1 apresenta um esquema ilustrativo dos três vértices de intervenção do 

treinador e das tarefas inerentes ao processo de trabalho de um treinador (Figueiredo, 

2015). 

 

 

Modelo de 
Jogo 

Modelo de 
Treino 

Modelo de 
análise 

Tarefas do treinador 

Preparação 
Observação 

Avaliação 

Intervenção 

Figura 1 - Áreas de intervenção de um treinador (Figueiredo, 2015) 
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2.2.2. O Modelo de Jogo 

Segundo Frade (2004), citado por Silva (2008) o modelo de jogo é a organização 

construída pelo processo de treino, face a um futuro que se pretende atingir. Esclarece 

que o processo configura o jogo fazendo emergir determinadas regularidades no com-

portamento da equipa e dos jogadores. 

Segundo Araújo e Davids (2011), afirmam que a abordagem ecológica propõe 

que o conhecimento do mundo se baseia em recorrentes processos de perceção-ação, 

de acordo com Araújo, Davids, Cordovil, Ribeiro e Fernandes (2009), através dos quais 

percebem as affordances (oportunidades de ação) durante o desempenho desportivo. 

De acordo com Cano (2009), um modelo de ação deve reger a execução das ações 

coletivas, com base na mesma interpretação dos sucessos e das possibilidades que 

surgem do mesmo. 

Segundo Hennessey e Noguera (2005), deve o modelo de ação promover o de-

senvolvimento das capacidades individuais em grupo, e as do grupo no indivíduo, de-

vendo aumentar a capacidade dos indivíduos transformarem as suas interações, de 

forma a provocar a oportunidade de criar novos e diferentes cenários de vida, num pro-

cesso contínuo de transformação e evolução. 

O modelo de jogo representa a forma como os jogadores interagem entre si, 

expressando a sua identidade, i.e., revela uma organização para cada momento do jogo 

(Azevedo, 2011). De acordo com Oliveira (2004), o modelo de jogo é a forma de jogo 

específica concebida pelo treinador que é constituída por princípios comportamentais 

definidos em diferentes níveis de complexidade, para os vários momentos do jogo (or-

ganização ofensiva, organização defensiva, transição ataque-defesa e transição defesa-

ataque), e que se articulam entre si para criar uma identidade coletiva. 

De acordo com Leal e Quinta (2001), o modelo de jogo consiste na conceção de 

jogo do treinador que engloba vários fatores necessários para a organização dos pro-

cessos defensivos e ofensivos da equipa. Integram esses fatores os princípios, métodos 

e os sistemas de jogo, da mesma forma um conjunto de atitudes, comportamentos e 

valores que caracterizam a organização dos processos individuais e, fundamental-

mente, coletivos da equipa. 

Os princípios, subprincípios e subprincípios dos subprincípios, articulados entre 

si são representativos de cada momento de jogo, criando uma organização funcional 

própria e reveladora da identidade de uma equipa (Azevedo, 2011). Os jogadores pro-

curam as soluções mais adequadas aos problemas do jogo, utilizando um conjunto de 

regras orientadoras da sua ação, que são os princípios do modelo de jogo (Garganta & 

Pinto, 1998). 
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2.2.2.1 Padrões de elite 

Atualmente, de acordo com Castellano e Alvaréz (2013), os sistemas táticos e a 

organização funcional das equipas visam ocupar mais espaços nos corredores e secto-

res centrais, ideia corroborada por Barreira, Garganta, Machado e Anguera (2013), que 

verificaram que as equipas tendem a recuperar um número mais elevado de vezes a 

bola na zona central do meio campo defensivo. De acordo com Castellano e Alvaréz 

(2013), as equipas espanholas de elite tendem a ocupar uma área média de 36,8 metros 

de largura por 33,8 metros de profundidade durante o seu processo defensivo. A sua 

linha defensiva dista, em média, 33 metros da sua baliza. Tendo em conta que a pro-

fundidade do campo é cerca de o dobro da amplitude (e.g. 100x50) verificamos que as 

equipas procuram defender no terço de campo intermédio, diminuindo o espaço de jogo 

adversário, através de uma distância entre sectores (defensivo, médio e avançado) 

muito reduzida optando deste modo, tendencialmente em defender como num bloco 

compacto, na zona intermédia do campo. Segundo Frade (citado in Amieiro, 2005) 

afirma que uma equipa que pretenda ser top, tem de defender zona. 

Esta tendência para restringir tempo-espacialmente os adversários das equipas 

tende a aumentar a importância dos esquemas táticos (bolas paradas) na conceção dos 

modelos de jogo das equipas como refere o estudo de Sarmento, Pereira et al. (2014) 

onde a utilização das bolas paradas (esquemas táticos) é considerada como uma forte 

hipótese para criação de situações que destabilizam o adversário, p.e., marcar lança-

mentos e faltas rapidamente impedindo o adversário de reorganizar-se. Verifica-se que 

30% dos golos obtidos em competições internacionais tende a ter origem em esquemas 

táticos, o que acentua a crescente importância, para o resultado, destes contextos es-

pecíficos do jogo (Mombaerts, 2000). 

 Segundo Barreira et al. (2013) a recuperação de bola através de um comporta-

mento coletivo seguida por um passe está associada a tentativas de finalização na tran-

sição ofensiva. Sugere esta ideia que quando existe uma quebra no contínuo do jogo, 

trata-se de um momento chave para explorar uma possível desorganização adversária, 

sendo vital para o sucesso da ação a correta interpretação dos jogadores das affordan-

ces existentes. Os treinadores inquiridos no estudo, Sarmento, Pereira et al. (2014), 

sugerem que as equipas procuram explorar os momentos de instabilidade do jogo, no-

meadamente as transições ofensivas de forma de explorar a desorganização da estru-

tura adversária. Os mesmos autores (2014) identificaram que a ligação entre os mo-

mentos de organização no jogo, i.e., a transição entre estes, é vista pelos treinadores 

como uma tendência evolutiva do jogo.  
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2.2.3. O Modelo de Treino 

Segundo Oliveira (2004), o modelo de jogo é fundamental para conceber e de-

senvolver um processo de treino coerente e especifico com o objetivo de criar uma forma 

de jogo. O autor enaltece que a construção do processo treino-competição deve assen-

tar numa dada articulação de sentido condicionado assim os procedimentos e decisões 

do treinador e jogadores. Corroborando esta ideia, Silva (2008) afirma que o processo 

treino visa desenvolver comportamentos específicos, i.e., a construção de uma forma 

de jogo que surge da organização comportamental nos momentos defensivos, ofensi-

vos, transição ataque-defesa e defesa-ataque. 

Segundo Mesquita (2000), o exercício treino é um instrumento utilizado pelo trei-

nador para transmitir as suas ideias e intenções aos jogadores, sendo momento chave 

para a apreensão por estes dos conteúdos de treino e jogo pretendidos. De acordo com 

Oliveira (2004), o exercício deve possuir uma configuração específica representativa 

dos comportamentos, individuais e coletivos, que o treinador pretende desenvolver ou 

consolidar, que guiem os jogadores e a equipa a uma melhoria qualitativa e quantitativa 

do desempenho. 

De acordo com Araújo, Davids e Hristovki (2006), o comportamento de tomada 

de decisão é mais considerado ao nível da relação indivíduo-ambiente e vista como 

emergindo das interações dos indivíduos com restrições ambientais ao longo do tempo 

para os objetivos funcionais específicos.  

Os autores sugerem que o processo treino tem como instrumento chave o exer-

cício de treino que deve ser manipulado pelo treinador com o objetivo de promover os 

comportamentos pretendidos na construção da forma de jogo coletiva. 

 

2.2.3.1. Representatividade e Especificidade  

A estruturação e organização dos exercícios deve procurar representar as con-

dições de variabilidade características da estrutura e conteúdo do jogo, ou seja, os exer-

cícios devem estar adaptados à realidade dos contextos parciais do jogo onde os com-

portamentos-alvo são habitualmente desenvolvidos (Queiroz, 1986). 

Vários estudos recentes sugerem a importância da representatividade das tare-

fas, em que a informação contextual orienta a ação do jogador rumo a um objetivo com-

portamental da tarefa (Araújo, 2010). A representatividade das tarefas de treino implica 

que os jogadores possuam agir sobre o envolvimento com o objetivo de explorar as 

affordances (i.e., as possibilidades de ação) que lhes permita orientar o seu comporta-

mento rumo ao objetivo momentâneo da sua tarefa (Araújo, Davids & Hristovski, 2006; 
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Davids, Button, Araújo, Renshaw & Hristovski, 2006). Segundo Araújo (2006), o acopla-

mento entre a perceção e a ação (i.e. acoplamentos informação-movimento) desempe-

nham papel crucial, na abordagem da dinâmica ecológica da tomada de decisão, no 

entendimento dos processos inerentes à tomada de decisão. De acordo com Araújo et 

al. (2006) esta abordagem procura explicar que o comportamento decisional emerge da 

relação que o indivíduo estabelece com o envolvimento, não tendo necessidade de re-

correr às representações internas que possui do mundo exterior. Assim, a tomada de 

decisão é vista como um processo emergente resultante da interação entre os constran-

gimentos do indivíduo, do envolvimento e da tarefa (Araújo & Travassos, 2009; Lopes, 

Araújo, Peres, Davids & Barreiros, 2008). Segundo Duarte, Freire, Gazimba & Araújo 

(2010) a compreensão dos processos subjacentes à tomada de decisão passam pelo 

estudo das relações funcionais que os indivíduos (i.e., os jogadores) desenvolvem com 

o ambiente (i.e., o contexto de jogo), adaptando e regulando o seu movimento em fun-

ção das affordances que vai detetando. Desta forma, a ação permite que os jogadores 

explorem e descubram novas fontes de informação que distintas configurações do jogo 

proporcionam a cada instante (Gréhaigne, Bouthier & David, 1997). 

Segundo Pereira (2006), a especificidade do exercício de treino só existe na re-

lação permanente das componentes tático-técnicas individuais e coletivas, psicocogni-

tivas, físicas e coordenativas, correlacionadas de forma constante com os princípios de 

jogo do modelo de jogo construído pelo treinador. 

A especificidade refere-se à relação entre o estímulo e a adaptação do individuo, 

enquanto a representatividade descreve a forma como os exercícios e processo de 

treino possuem os constrangimentos informacionais que guiam a perceção e ação dos 

jogadores nos comportamentos-alvo treinados, e que permitem manter uma correspon-

dência entre os ambientes de treino e os de competição (Pinder et al., 2011).  

Segundo Pinder et al. (2011), o termo representative learning design tem sido 

sugerido para sublinhar a importância de ambientes de aprendizagem representativos 

para desenvolver as competências. O estudo de Headrick, Renshaw, David e Pinder 

(2014), sugere que a representatividade seja definida como a relação entre as informa-

ções chave do ambiente para a ação do individuo, através de acoplamentos de perce-

ção-ação, que promovem a emergência de comportamentos por parte dos jogadores. 

A representatividade da tarefa, no treino, prende-se com a existência, criação, 

de um contexto que possua os elementos-chave para a criação de acoplamentos per-

ceção-ação por parte do indivíduo, através da interação deste com o próprio contexto 

da tarefa.   



14 
 

 

2.2.3.2. Microciclo Padrão  

De acordo com Oliveira (citado por Silva, 2008) o padrão semanal é fundamental 

para a organização do processo treino. A análise do jogo anterior define um conjunto de 

objetivos a abordar ao longo da semana. O mesmo autor refere que o padrão semanal 

seguinte visa preparar o próximo jogo considerando o que se passou no anterior e o que 

se perspetiva para o seguinte.  

Segundo Frade (citado por Seirul-ul, 2000) a estrutura do treino é feita a partir 

da menor unidade, que é o tempo entre dois jogos. O morfociclo não será idên-

tico, mas a organização dos treinos atende ao padrão de treino semanal que 

chamamos morfociclo unidade básica da periodização. 

 De acordo com Seirul-lo (2000) a otimização do desempenho é feito através da 

combinação de carga de conteúdo e necessidades individuais, relacionando microciclos 

uns aos outros para garantir os efeitos da estrutura de tarefas, das exigências do calen-

dário, bem como a realização do planeamento do estado de forma específico do jogador, 

assim, uma alta adaptação à dinâmica da carga concentrada fará com que desde a pré-

temporada, para certos níveis de estado de forma específico desde a primeira competi-

ção (Seirul-lo, 2000). Deste modo, os autores sugerem que estabilização de uma estru-

tura de treino é o ponto de partida para o rendimento individual e coletivo. 

 

2.2.3.3. Classificação de exercícios  

Segundo Ulatowski (citado por Queiroz, 1984) a eficiência do treino depende, 

primordialmente, da escolha e execução dos exercícios.  

Figura 2 - Quadro resumo da classificação de exercícios (Queiroz, 1986) 
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De acordo com (Queiroz, 1986), os exercícios de treino podem ser fundamentais 

ou complementares. Os exercícios fundamentais são todas as formas de jogo, que in-

cluem finalização como estrutura elementar fundamental, ou seja, todos os exercícios 

em que, qualquer que seja a forma, a estrutura e a organização da atividade, a finaliza-

ção (obtenção do golo) representa, no domínio das tarefas definidas, a meta fundamen-

tal a atingir. Os exercícios complementares são todos aqueles em que, qualquer que 

seja a forma ou estrutura organizadora da atividade, não incluem como estrutura base 

a finalização. Podem estes serem caracterizados pelas formas integradas que influem 

elementos de dois ou mais fatores de preparação e pelas formas separadas, isto é, 

aqueles que incluem elementos de um só fator de preparação e se desenvolvem fora 

das condições de jogo. 

  

2.2.4. A Análise do Jogo  

A análise de jogo está relacionada com a avaliação da própria equipa e dos ad-

versários, com o objetivo de posteriormente à análise, adaptar o processo de treino pre-

parando a equipa para a competição (Ventura, 2013). De acordo com Garganta (1997) 

a observação e análise de jogo é uma forma de interpretar a organização e as ações 

que promovem a qualidade do jogo, e tornar os conteúdos do treino mais específicos, 

por forma a estabelecer planos táticos mais adequados (Ventura, 2013; Sarmento, Pe-

reira et al. 2014).  

Segundo Hughes (2005), citado por Ventura (2013), a essência do processo de 

treino é induzir mudanças observáveis nos comportamentos, individuais e coletivos, es-

tando o treino de habilidades dependente de uma análise que permita melhorar a per-

formance desportiva. De acordo com Ventura (2013) o treino está dependente de uma 

análise que permita melhorar o rendimento desportivo, para induzir mudanças compor-

tamentais nos atletas. O mesmo autor refere que o primordial objetivo da observação e 

análise do jogo é obter detalhada, e de qualidade, referente à competição da sua equipa 

e dos adversários, de forma, a controlar e operacionalizar o processo de treino. 

Segundo Vázquez (2012) a análise da própria equipa pretende comprovar o grau 

de correspondência de um conjunto de ações dos jogadores com o plano de jogo previ-

amente elaborado. 

Segundo Amieiro (2005); Castelo et al., (2000) uma equipa profissional deve co-

nhecer a forma de jogar das equipas adversárias, de forma, a ter informação sobre as 

características do adversário no plano técnico, tático, físico e psicológico. O estudo de 



16 
 

 

Sarmento, Pereira et al. (2014) reforça esta ideia, sugerindo que os treinadores portu-

gueses tendem a adaptar o seu processo de treino, com a modificação dos exercícios 

ou de variantes de exercícios, em função das caraterísticas do adversário.  

 

2.2.4.1. Os momentos do jogo vs Fases do jogo 

Segundo Azevedo (2011), a divisão do jogo de futebol em momentos de jogo 

não procura quebrar a sua lógica, pois estes momentos estão articulados e acontecem 

numa dependência relacional mútua, atribuindo ao jogo um caráter contínuo e não fa-

seado ou quebrado. O entendimento do jogo, utilizando os quatro momentos, permite 

diminuir a complexidade sem perder a articulação com o todo, devido à relação que 

estes estabelecem entre si. Esta ideia é corroborada pelos treinadores portugueses, 

num estudo desenvolvido por Sarmento, Pereira et al. (2014), que tendem a analisar o 

jogo de futebol dividindo-o em quatro momentos de jogo: organização ofensiva; organi-

zação defensiva; transição defesa-ataque; transição ataque-defesa. Este estudo refere 

ainda que os treinadores portugueses analisam os esquemas táticos (bolas paradas) 

defensivos e ofensivas bem como as caraterísticas individuais dos jogadores. 

Segundo Queiroz (1986), a tarefas variam, em cada momento do jogo, para cada 

uma das equipas, no desenvolvimento das fases do jogo, resultam do facto de uma 

equipa deter, ou não, a posse de bola, definindo-se o processo ofensivo ou defensivo. 

O mesmo autor reforça que a fase do jogo que corresponde ao ataque, processo ofen-

sivo, é a construção das ações ofensivas contém implicitamente as outras duas e só 

tem sentido se conduzir à criação de uma situação de finalização, esta situação, contém 

obviamente a finalização, representa o conjunto de operações desenvolvidas no jogo 

com o objetivo de assegurar a uma equipa as condições de vantagem, no domínio do 

espaço, do tempo e do número, propícias à finalização. O processo defensivo, ou seja, 

a defesa da baliza constitui o último recurso da equipa que não conseguiu, estrategica-

mente, anular a situação de finalização criada e, também, impedir o início da construção 

e preparação do ataque. 
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De acordo com Castelo (2006), o jogo não se “fragmenta”, mas sim, desenvolve-

se numa continuidade lógica de ação, envolvendo ao mesmo momento: resolução dos 

diferentes contextos situacionais do jogo e a criação de condições facilitadoras, em es-

paços mais distantes que possam resultar na rotura da organização adversário e do 

equilíbrio tático da própria equipa. 

Figura 3 - Modelo de análise, Queiroz (1986) 

Figura 4 - Exemplo de uma árvore de tomada de decisão para o jogo de futebol (Castelo, 2006) 
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Esta abordagem sugere-nos que o jogo apresenta estados dinâmicos designa-

dos de ‘Fases’ e que compreendem intervalos de tempo variável (como as fases de 

ataque e de defesa); e apresentam transições entre esses estados, designadas de 

‘Transições de Fase’ que ocorrem apenas num instante (e não em momentos), pois não 

possuem duração temporal – trata-se de uma mudança instantânea do sistema. 

2.2.4.1.1. Os momentos críticos do jogo 

Durante um jogo de futebol, vários são os acontecimentos que podem ocorrer e 

influenciar o resultado final, isto é, o desempenho de uma equipa. De acordo com Gar-

ganta (1998) existe necessidade de identificar as ações mais representativas, mais crí-

ticas, do resultado final dos jogos, com o objetivo de compreender os fatores que con-

duzem à perturbação ou desequilíbrio no balanço ataque/defesa. 

Segundo Volossovitch, (2008) citado por Ventura (2013), o principal indicador da 

eficácia do desempenho de uma equipa durante o jogo é a diferença entre golos mar-

cados e sofridos, ou seja, o resultado final. De acordo com Sampaio, Janeira, Ibanez e 

Lorenzo (2006) compreende-se que a competição é um fenómeno que introduz vários 

fatores específicos, tais como o tempo, as situações de equilíbrio, vantagens-desvanta-

gens, etc., que vão condicionar o desenvolvimento e a evolução dinâmica do próprio 

jogo. Estes acontecimentos são designados de momentos críticos, que de acordo com 

Ferreira (2006) citado por Ventura (2013) são sequências (instantes, incidentes ou pe-

daços) no jogo em que se concretizam alterações, perturbações ou mudanças objetivos 

na realidade do jogo, que podem influenciar decisivamente o resultado final. 

2.2.4.2. Análise Quantitativa versus Análise Qualitativa 

O jogo de futebol é caraterizado pela sua complexidade, que torna complicado 

objetivar a sua observação e análise (Sarmento, Barbosa, Campaniço, Anguera & Lei-

tão, 2013, citado por Sarmento, Anguera et al., 2014). Deste modo, a análise qualitativa 

tem ganho importância e interesse para as ciências do desporto, como forma de com-

preender aspetos aparentemente não mensuráveis através de procedimentos quantita-

tivos (Sarmento et al. 2013). 

Segundo Sarmento, Anguera et al, (2014), a análise quantitativa e notacional 

procura prever futuros desempenhos, atuando na premissa de que eventos que tenham 

ocorrido irão novamente realizar-se de uma forma previsível anteriormente observada. 

De acordo com James (2012), esta análise baseia-se no princípio de que qualquer de-

sempenho observado é consequência de fatores como a aprendizagem, habilidades 

motoras e variáveis situacionais e, assim sendo, um desempenho terá uma grande pro-

babilidade de ocorrer novamente.  
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Segundo O’Donoghue (2009), a análise da performance exclusivamente quanti-

tativa nem sempre permite explicar os contextos, principalmente aqueles que, pela sua 

complexidade, podem possuir um conjunto de justificações para os dados recolhidos. 

De acordo com O’Donoghue (2015), os dados qualitativos são tipicamente complexos e 

incluem padrões visuais, imagens vídeo, palavras, sentimentos, pensamentos e emo-

ções. 

Tabela 2 - Diferenças entre métodos qualitativos e quantitativos, traduzido O’Donoghue, (2015). 

Analise Qualitativa Analise Quantitativa 

Subjetiva Objetiva 

Opinião Facto 

Julgamento Medida 

Aplicando experiência, competência  Seguindo orientação detalhada 

Interpretação Analise estatística 

Processo flexível Processo fixo 

 

Atualmente, a tendência é aceitar que ambas as análises, quantitativa e qualita-

tiva, oferecem uma forma complementar de entender e abordar o estudo da atividade 

desportiva (Anguera, Camerino & Castañer, 2012, citado por Sarmento, Anguera et al., 

2014, p. 413), o que leva frequentemente à adoção dos designados métodos mistos.  

Contudo, os treinadores portugueses tendem, na operacionalização da sua aná-

lise do jogo, a utilizar essencialmente um método de análise qualitativo dos padrões 

coletivos das equipas, tal como revelam Sarmento, Pereira et al. (2014). 

 

2.2.4.3. O Processo de Análise de Jogo 

No estudo realizado por Sarmento, Pereira, et al. (2014), os treinadores sugerem 

ser crucial ter um conhecimento profundo do jogo para conseguir analisá-lo. Estes con-

sideram determinante que os seus analistas de jogo, o vejam como eles próprios, fa-

zendo destes parte ativa, no campo, da sua equipa técnica. 

O processo de observação e análise de um jogo é dividido em três momentos, 

segundo Sarmento, Pereira et al. (2014), preparação, a observação e avaliação, de 

acordo com (Lopes, 2005), antes, durante e depois, sendo que cada um possui proce-

dimentos próprios. 

De acordo com Lopes (2005); Sarmento, Pereira et al., (2014), o primeiro mo-

mento que antecede a observação propriamente dita, deve planear-se os conteúdos 

alvo de análise evitando direcionar apenas a atenção do analista para as situações aci-
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dentais, criando uma estratégia de observação. Determina-se o número de jogos a ob-

servar, sendo que é aconselhado a existência de uma observação in loco, ao adversário, 

ou seja, através de observação direta (Boloni, 2002; Sarmento, Pereira et al., 2014). 

Esta deverá ser efetuado o mais próximo possível da competição (Lopes, 2005). Os 

treinadores inquiridos por Sarmento et al. (2014) revelam a necessidade de observar 

mais que um jogo, enquanto, Lopes (2005) e Ventura (2013) afirmam a necessidade de 

observação de pelo menos 3 jogos, completando que duas destas deverão acontecer 

em situação contextual semelhante à competição (Azenha, citado in Ventura, 2013; Lo-

pes 2005). 

Durante a observação, de acordo com Sarmento, Pereira et al. (2014), Castelo 

(2000, 2003, 2004), Garganta (2001) e Pereira (citado in Ventura, 2013), para a recolha 

de informação devem-se considerar as seguintes categorias de observação: os quatro 

momentos do jogo (organização ofensiva, organização defensiva, transição ofensiva e 

transição defensiva), com descrição das dinâmicas globais e dos padrões comporta-

mentais coletivos, sectoriais, intersectoriais e individuais; os esquemas táticos (bolas 

paradas); e as caraterísticas individuais dos atletas.  

As variáveis contextuais como o resultado do jogo, expulsão de um jogador ou 

desvantagem numérica, local do jogo e a qualidade da oposição têm uma elevada influ-

ência no desempenho ou comportamento das equipas, de acordo com vários estudos 

citados por Ruiz-Ruiz, Fradua, Fernandez-García e Zubillaga (2013). Habitualmente, as 

equipas que estão a ganhar, apresentam um comportamento mais defensivo, enquanto 

equipas a perder apresentam um comportamento mais ofensivo (Machado, Barreira & 

Garganta, 2014). Deve, portanto, o analista ser sensível a estes aspetos durante a ob-

servação. 

 Após a observação, o analista deve identificar os comportamentos coletivos e 

individuais, em cada momento do jogo. Esta interpretação corresponde à etapa de ava-

liação onde o analista deve colocar as conclusões do processo de e análise do jogo no 

planeamento estratégico e na programação do processo treino, disponibilizando as in-

formações mais relevantes aos jogadores (Lopes, 2005; Sarmento, Pereira et al., 2014). 

 

3. Realização da prática profissional 

3.1. A Visão do Treinador 

Com o objetivo de melhor compreendermos a operacionalização da prática pro-

fissional, realizamos uma entrevista semiestruturada ao treinador Tuck, no dia 31 de 

Julho de 2015, efetuando uma análise qualitativa ao seu conteúdo (Sarmento et al., 
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2013; Sarmento, Pereira et al., 2013). A utilização deste instrumento visa obter a perce-

ção do treinador sobre as três áreas estruturantes do treino: o modelo de jogo, o modelo 

de treino e o modelo de análise do jogo. O guião da entrevista (anexo 1) está estruturado 

nas três áreas referidas, sendo cada uma delas um vértice do triângulo concepto-meto-

dológico analisado. 

 O modelo de jogo, encontra-se dividido em 4 momentos: organização ofensiva; 

organização defensiva; transição ataque-defesa; transição defesa-ataque. 

Na organização defensiva pretendeu-se identificar o sistema e o método de jogo, 

predominantemente, utilizados bem como os comportamentos individuais e sectoriais 

que suportam as estas ideias. Foram utilizadas questões adicionais para focar o treina-

dor nos aspetos pretendidos. A mesma metodologia foi utilizada para conhecermos a 

organização ofensiva defendida, questionando-se a importância das circulações táticas 

pré-definidas e a sua utilização na equipa. 

Nas transições ataque-defesa e defesa-ataque, a metodologia utilizada foi se-

melhante, procurou-se identificar a forma como o treinador as concebe, identificando os 

comportamentos solicitados aos jogadores, dependendo destes estarem próximos ou 

afastados da zona da ação (bola). A influência da zona de ação (bola) nos comporta-

mentos pretendidos também foi questionada. 

Quanto ao modelo de treino, pretendeu-se compreender a sua conceção, a di-

nâmica da carga utilizada e as suas variações ao longo do microciclo. 

Quanto à análise de jogo, procurou-se identificar à importância e influência desta 

no processo treino. Questionou-se quais as informações que o treinador procurava tanto 

na análise da performance coletiva como da análise dos adversários e qual a metodo-

logia de análise preferencial da equipa técnica. Ainda, se pretendeu identificar quais os 

recursos informais escolhidos para partilhar a informação aos jogadores bem como o(s) 

momento(s) preferenciais para efetuar essa apresentação. Concluímos a entrevista 

identificando qual a análise do jogo essencial para o treinador. 

 

3.2. Modelo de Jogo 

3.2.1. Caraterização geral 

 A caraterização do modelo de jogo tem por base uma metodologia de observa-

dor participante, conjuntamente com informações recolhidas da entrevista realizada ao 

treinador.  

 De acordo com Tuck, na conceção do modelo de jogo, refere: “conjunto de 

princípios e comportamentos coletivos treinados com o objetivo de executar durante o 

jogo” verificamos a sua equipa técnica construiu uma forma de jogar que privilegia o 
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equilíbrio da equipa em todos os momentos do jogo “tendo a bola temos de estar equi-

librados para não sermos surpreendidos pelo ataque rápido da equipa adversária” (...) 

“quando não a temos devemos posicionar-nos equilibradamente para não sofrer golos 

mas também prepararmos a recuperação da bola e conseguirmos sair com critério, 

aproveitando os possíveis desequilíbrios do adversário” 

Quanto ao momento defensivo, Tuck refere: “sistema tático 1-4-1-3-2” (...) “bloco 

médio/baixo” (...) “zona pressionante” (...) “primeira linha de pressão, 10/15 metros à 

frente do meio campo” (...) “identificamos zonas e indicadores para a pressão coletiva” 

(...) “quando o adversário tem mérito e ultrapassa a primeira pressão, baixámos o bloco, 

tirando metros (para a nossa baliza), e reorganizamos” (...) “fundamental é o bloco os-

cilar entre os 30/35 metros e o guarda-redes estar em equilíbrio em relação à linha de-

fensiva” 

Na conceção do momento ofensivo, Tuck, refere: “...assumo o risco pelo ataque 

planeado, gosto que a equipa ligue os sectores, através do 6, dos interiores juntos, la-

terais numa linha paralela com os centrais, potenciando o 4x3 no meio campo” (...) “mas 

privilegio o ataque rápido para potenciar os desequilíbrios das estruturas adversárias” 

(...) “é uma opção estratégica de acordo com o comportamento da equipa adversária” 

(...) “ sistema tático 1-4-1-3-2”. Tuck assume: “as dinâmicas são criadas em função da 

zona da bola, da pressão do adversário, da forma como e onde recuperamos a bola e 

se temos o adversário mais ou menos organizado”. No momento da finalização Tuck 

refere: “Os dois avançados, o médio interior do lado contrário da bola dentro da área 

para finalizar e o médio ofensivo à entrada desta”.  

Na transição Ataque-defesa, Tuck concebe “uma reação rápida à perda da 

bola…” (…) “os jogadores próximos impedir o desenvolvimento do ataque adversário e 

os restantes ajustarem o comportamento em função da zona e da pressão efetuada”. 

Na transição Defesa-ataque Tuck preconiza “um pressuposto sempre é o bloco 

estar compacto” porque distingue duas formas de recuperação da bola: o adversário 

perder a bola ou a sua equipa ganha-a. A última é a preferida pelo treinador. Após a 

recuperação Tuck prefere: “segurança” (...) “clareando o jogo, para com um bom critério 

explorar a possível desorganização adversária” (...) “em profundidade, quando pressio-

nado, mantendo sempre a equipa equilibrada” contudo reforça “jogadores mais próxi-

mos devem dar linha de passe segura e os mais distantes, os avançados, deve um 

aproximar para ligar o jogo e o outro procurar profundidade”. 

A ocupação racional do terreno de jogo é preferencialmente efetuada através do 

sistema tático 1-4-1-3-2 (figura 5), como o objetivo de ter um bloco muito compacto e 

organizado em todos os momentos do jogo. Também ao longo da época, foram traba-
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lhados os sistemas 1-3-5-2 (figura 5) e o 1-5-3-2 (figura 5). Ambos seguindo uma ocu-

pação do terreno do jogo semelhante, mudando apenas as tarefas dos jogadores que 

ocupam os corredores laterais, de acordo com a necessidade da equipa em estar num 

equilíbrio maior, com mais unidades defensivas ou mais exposta procurando atacar a 

baliza adversária. 

 A operacionalização do modelo de jogo, foi dividida em quatro momentos de 

jogo: organização ofensiva; organização defensiva; transição defesa-ataque; transição 

ataque-defesa. Esta forma de estruturar a conceção do modelo de jogo vai de encontro 

ao que Oliveira (2004) defende. Os princípios e subprincípios de jogo visam direcionar 

o comportamento dos jogadores, verificando-se esta ideia na conceção e operacionali-

zação do modelo de jogo da equipa afirma Azevedo (2011). 

Nos próximos pontos irão ser apresentados os princípios e subprincípios dos 

quatro momentos de jogo, tanto coletivamente, como sectorialmente, como individual-

mente, estruturando estes em princípios macro, meso e micro. Serão apresentadas ilus-

trações para exemplificar alguns dos princípios descritos. 

 

3.2.2. Organização Defensiva 

A equipa técnica operacionalizou o método defensivo zona-pressionante, tem 

como referências de operacionalização como Tuck refere: “bloco médio/baixo” (...)“pri-

meira linha de pressão, 10/15 metros à frente do meio campo” (...)“fundamental é o bloco 

oscilar entre os 30/35 metros e o guarda-redes estar equilíbrio em relação à linha de-

fensiva”(...)” Preparamos zonas e indicadores de pressão”(...)”As referências defensivas 

são: Bola, Colega, Espaço, Adversário”(...)”Dentro da nossa área é praticamente defesa 

individual porque tudo se mistura”(...) “Bola descoberta / Bola coberta são conceitos 

chave para nós”. 

Os momentos de jogo não estão dissociados e que devem ser coerentes entre 

si, entende-se que a equipa deve procurar recuperar a bola o mais rápido possível de 

forma a poder ter o controlo do jogo, segundo Silva (2008). 

Figura 5 - Sistemas táticos principal, alternativo 1, alternativo 2 (esquerda para a direita) 
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Na tabela 3, expõem-se os princípios para a operacionalização do método de-

fensivo pretendido, dividindo este nas mesmas três fases do processo ofensivo, sendo 

neste caso referente à forma como a equipa defende o processo ofensivo adversário.
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Tabela 3 - Princípios e subprincípios da organização defensiva 

Grande 
princípio 
de jogo 

Condicionar o jogo do adversário para recuperar a posse de bola, através de uma pressão forte e direcionada. 

Fase de jogo 
do adversário 

Setor Subprincípio Subprincípio de subprincípio 

1
ª 

F
a
s
e
  

(c
ri

a
ç

ã
o

 d
e
 a

ç
õ

e
s
 o

fe
n

s
iv

a
s
) 

D
e
fe

n
s
iv

o
 

- Encurtar o espaço em relação a linha 
média; 
- Jogar em linha defensiva horizontal. 

- Encurtar os espaços em relação aos jogadores imediatamente à sua frente; 
- Estar preparado para um passe em profundidade do adversário; 
- Coordenar os seus movimentos com os outros defesas, alinhando o seu posiciona-
mento para criar uma linha defensiva horizontal. 
- Coordenar os seus movimentos com a equipa, em função do adversário portador 
da bola ter ou não oposição, bola coberta ou descoberta. 

M
é
d

io
 

- Encurtar os espaços aos médios ad-
versários. 

- Medio ofensivo pressiona médio(s) defensivo(s) adversário; 
- Médios encurtam espaços, deslocando-se para os médios adversários. 
- Coordenar os seus movimentos com a equipa, em função do adversário portador 
da bola ter ou não oposição, bola coberta ou descoberta. 

O
fe

n
s
iv

o
 

- Pressionar a linha defensiva 
- Avançados condicionam os centrais a procurarem jogo interior; 
- Iniciam a pressão de fora para dentro; 
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Tabela 4 - Continuação da tabela 3. 

Fase de jogo 
do adversário 

Setor Subprincípio Subprincípio de subprincípio 

2
ª 

F
a
s
e

 

(c
ri

a
ç

ã
o

 d
e
 s

it
u

a
ç
õ

e
s
 d

e
 f

in
a
-

li
z
a
ç
ã
o

) 

D
e
fe

n
s
iv

o
 

- Linha defensiva horizontal 
- Central do lado da bola é a referência 
para a linha defensiva horizontal. 

- Centrais sempre atentos à sua posição em relação aos laterais, estando sempre 
preparados para os movimentos de apoio ou de rutura do avançado; 
- Laterais coordenados com os centrais para criar uma linha defensiva horizontal, es-
tando atentos às desmarcações dos avançados adversários. 

M
é
d

io
 

- Impedir a inferioridade numérica, pro-
movendo a superioridade ou igualdade. 

- Procurar pressionar os jogadores perto da bola, médio interior mais distante equili-
bra a equipa na zona central. 

O
fe

n
s
iv

o
 

- Impedir a inferioridade numérica, pro-
movendo a superioridade ou igualdade. 

- Avançado lado da bola fecha defesa central adversário mais próximo, impedindo 
mudança centro do jogo; 
- Avançado lado contrário procura ocupar a zona do 6 para impedir a mudança do 
centro do jogo através do médio defensivo adversário; 

3
ª 

F
a
s
e

 

(F
in

a
li
z
a
ç
ã
o

) D
e
fe

n
s
iv

o
 

- Linha defensiva horizontal; 
- Central do lado da bola é a referência 
para a linha defensiva horizontal. 

- Centrais e lateral do lado contrário efetuam linha defensiva, na linha da bola, se 
esta na paralela da área; se fora da área a linha defensiva referencia-se pela área; 
- Lateral lado da bola procura impedir cruzamento. 

M
é
d

io
 - Impedir a inferioridade numérica den-

tro da área; 
- Ocupação das zonas de finalização 
penalty e entrada da área 

- Médio defensivo, efetua triângulo na zona de penalty com os dois centrais; 
- Médio ofensivo, ocupa a entrada da área; 
- Médios interiores fecham corredores laterais, evitando superioridade numérica ad-
versária e bola no 2ºposte, conforme lado da bola. 

O
fe

n
s
iv

o
 

- Atenção às segundas bolas, situações 
de transição para o ataque. 

- Encurtar a equipa, mantendo o bloco junto; 
- Avançados sempre preparados para possível transição ofensiva; 
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Tabela 5 - Continuação da tabela 4 

Exemplos 

Preparação da pressão 
1ª fase 

Criação de superioridade numérica 
2ª fase 

Zona de pressão lateral  
2ª fase 

Situação de cruzamento  
3ª fase 

    

 

3.2.3. Organização Ofensiva 

 Quanto à organização ofensiva, a equipa técnica opta por operacionalizar em simultâneo dos métodos de jogo ofensivo o ataque rápido 

e ataque organizado, Tuck refere: “as dinâmicas são criadas em função zona da bola, da pressão do adversário, da forma como e onde recupe-

ramos a bola e se temos o adversário mais ou menos organizado”. Na tabela 5 estão expostos os princípios para a execução dos métodos de 

jogo pretendidos, dividindo o processo ofensivo em três fases: a 1ª fase de jogo diz respeito à criação de ações ofensivas, correspondendo à 

passagem da bola da linha defensiva para a linha de médios ou a passagem desta para o meio campo ofensivo; a 2ª fase de jogo baseia-se na 

criação de situações de finalização, correspondendo à forma como a equipa tenta criá-la; a 3ª fase de jogo diz respeito às situações de finaliza-

ção, que corresponde à forma como a equipa se posiciona neste momento. 

 Na tabela 6 exibem-se os princípios e subprincípios que regem o comportamento dos jogadores no processo ofensivo. 
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Tabela 6 - Princípios e subprincípios da organização ofensiva. 

Grande 

princípio 

de jogo 

Utilização do ataque rápido, quando equipa tem vantagem de número ou espaço no meio campo adversário. 

Utilização do ataque organizado, quando adversário tem vantagem de número ou espaço no meio campo defensivo. 

Fase de 

jogo 
Setor Subprincípio Subprincípio de subprincípio 

1
ª 

F
a
s
e
  

(c
ri

a
ç

ã
o

 d
e
 a

ç
õ

e
s
 o

fe
n

s
iv

a
s
) 

D
e
fe

n
s
iv

o
 

- Defesas centrais jogam em largura; 

- Defesas laterais jogam paralelos aos defesas 

centrais; 

- Defesas centrais podem sair em condução quando têm espaço; 

- Procurar a linha de passe mais segura e mais perto; 

- Quando pressionados procurar a profundidade dos avançados (corredores laterais). 

M
é
d

io
 

- Médios interiores procuram criar superioridade 

no espaço interior criando várias linhas para jo-

gar; 

- Em caso de ter espaço podem sair em condu-

ção. 

- Procurar desmarcações de apoio para receber a bola. 

- Interiores oscilam conforme a bola amplitude ofensiva. 

O
fe

n
s
iv

o
 

- Um avançado procura desmarcação de apoio 

para receber a bola; 

- Existe sempre um avançado que movimento 

em profundidade como uma solução de passe. 

- Avançado procura profundidade entre defesa central e lateral adversário; 

- Avançado procura espaço nas costas dos médios adversários (entrelinhas) para ligar 

o jogo; 

2
ª 

F
a
s
e
  

(c
ri

a
ç

ã
o

 d
e
 s

it
u

a
ç
õ

e
s

 

d
e
 f

in
a
li
z
a
ç

ã
o

) D
e
fe

n
s
iv

o
 

- Subir a linha defensiva para a linha do meio 

campo. 

- Centrais fornecem cobertura ofensiva ao portador da bola; 

- Laterais dão largura e profundidade ao jogo (situações de 2x1 no corredor). 

M
é
d

io
 

- Variar o centro de jogo com frequência, após 

alguns passes curtos. 

- Médio defensivo mais posicional, e os outros com grande mobilidade; 

- Combinar com os jogadores mais perto, quando os adversários aumentam a pres-

são, virar rapidamente o centro de jogo. 

O
fe

n
s
iv

o
 

- Procurar combinações com os médios, com 

desmarcações de apoio; 

- Procurar diagonais curtas nas costas da de-

fesa adversária 

- Avançados alternam entre apoios frontais e movimentos em profundidade com pe-

quenas diagonais. 
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Tabela 7 - Continuação da tabela 6. 

Fase  

de jogo 
Setor Subprincípio Subprincípio de subprincípio 

3
ª 

F
a
s
e
  

(F
in

a
li
z
a
ç
ã
o

) D
e
fe

n
s
iv

o
 

- Subir a linha defensiva para a 2ª bola (bola 

que foi intercetada ou cortada e não se encontra 

na posse de nenhuma equipa). 

- Centrais preparados para uma 2ª bola mais longa, e possível transição ofensiva ad-

versária; 

- Laterais com alguma largura para 2ª bola em zonas laterais. 

M
é
d

io
 

- Aproximar-se das zonas de finalização. 

- Medio ofensivo entre a entrada da área e do penalty; 

- Médios interiores lado da bola, pronto para 2ºbola, lado contrário, inicia o movimento 

no “3ºposte” para encostar no “2ºposte”. 

- Médio defensivo em equilíbrio para a 2ºbola. 

O
fe

n
s
iv

o
 

- Finalizar. 

- Avançado próximo da bola entre defesas centrais, atacando as costas do central do 

lado da bola ou antecipando no 1ºposte; 

- Avançado mais afastado da bola, atacar entre defesa central e defesa lateral contrá-

rio, no ângulo morto do defesa central; 

Exemplos 

Saída de bola  

(pontapé de Baliza) 

1ª Fase de Construção 

(jogo interior) 

1ª Fase de Construção 

(variação exterior) 

2ª Fase  

(bola médio defensivo) 

2ª Fase 

(bola médio ofensivo) 

3ª Fase 

(situação de cruzamento 
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3.2.4. Transição Ataque-Defesa 

A equipa técnica concebeu este momento com uma ideia clara de reação rápida 

à perda, com o objetivo de a recuperar rapidamente. Tornando este momento congru-

ente com as ideias gerais do modelo de jogo. 

Na tabela 8 estão expostos os princípios e subprincípios para cada setor e posição 

com vista a operacionalização eficaz deste momento do jogo. 

Tabela 8 - Princípios e subprincípios da Transição Defensiva 

Grande 
princípio 
de jogo 

Recuperar a bola o mais rapidamente possível. 

Sector Defensivo Médio Ofensivo 

Subprincípio 
- Procurar pressionar o portador e linhas de passe mais próximas; 
- Jogador que perde a bola procura recuperá-la de imediato; 
- Jogadores mais longe da bola procuram equilibrar a equipa. 

Subprincípio 
de 

subprincípio 

- Encurtar espaço caso 
bola coberta (portador 
da bola com oposição) 
ou tirar metros, ou seja, 
baixar linhas caso bola 
descoberta (portador 
da bola sem oposição) 
 

- Pressionar as zo-
nas perto da bola; 
- Equilibrar a equipa 
no corredor central. 
- Decisão em função 
de bola coberta ou 
descoberta 

- Avançados procura 
pressionar a linha de-
fensiva, impedindo a 
solução atrasada para 
o passe ou tiram me-
tros para reorganizar a 
equipa; 
- Decisão em função de 
bola coberta ou desco-
berta 

Exemplos 

Perda de bola, bola coberta Perda de bola, descoberta 

 

 
 

 

  

 

3.2.5. Transição Defesa-Ataque 

A equipa técnica concebeu este momento com uma ideia clara de segurança, 

Tuck refere: “clareando o jogo, para com um bom critério explorar a possível desorga-
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nização adversária”. Identifica-se que este momento está de acordo com as ideias ge-

rais do modelo de jogo, excetuando a possibilidade de realizar um contra-ataque ou 

ataque rápido. 

 Na tabela 9 estão expostos os princípios e subprincípios para cada setor e po-

sição com vista a operacionalização eficaz deste momento do jogo. 

Tabela 9 - Princípios e subprincípios da Transição Ofensiva 

Grande 
princípio 
de jogo 

Procurar uma transição rápida para o ataque se houver vantagem, caso 
contrário, manter a posse de bola 

Sector Defensivo Médio Ofensivo 

Subprincípio 
- Procurar tirar a bola da zona de pressão; 
- Rodar rapidamente o centro de jogo ou procurar os corredores laterais 
quando se recupera a bola no corredor central. 

Subprincípio 
de 

subprincípio 

- Subida dos late-
rais, procurando 
a profundidade. 
 

- 1º Passe rápido, pro-
curando jogadores em 
largura e profundidade; 
- Se não houver vanta-
gem ou igualdade nu-
mérica, manter a posse 
de bola. 

- Avançados um a procu-
rar a profundidade o ou-
tro a procurar ligar 
(apoio); 
- Se não houver vanta-
gem ou igualdade numé-
rica, manter a posse de 
bola. 

Exemplos 

Recuperação de bola com passe para fora da zona de pressão e  
procura rápida pela transição para o ataque rápido ou contra-ataque 

 

 

3.3 Modelo de treino 

3.3.1. Operacionalização do período competitivo 

 Classificou-se, de acordo com (Queiroz, 1986) os exercícios utilizados pela 

equipa técnica ao longo do período competitivo. Este período foi dividido em 40 micro-

ciclos, a cada microciclo, corresponde um ciclo de 7 dias consecutivos, variando por 

diferentes motivos, em alguns dos microciclos apresentados o número de treinos efe-

tuados pela equipa. 

 Verificou-se que o microciclo padrão corresponde a existência de quatro treinos 

semanais e um momento competitivo. 
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 Nesta análise, os exercícios de alongamentos e força média, correspondentes 

ao período de retorno à calma das unidades treino não foram considerados, aos jogos 

treino, no decorrer do microciclo, foram atribuídos 90 minutos aos exercícios de fase 3 

e quando a equipa técnica divida o treino em dois grupos, foi considerado para a aná-

lise o treino com duração mais elevada. 

Tabela 10 - Classificação dos exercícios treino, de acordo com Queiroz (1986) 

CLASSIFICAÇÃO DOS EXERCÍCIOS TREINO (MINUTOS) 

  FUNDAMENTAIS COMPLEMENTARES   

Microciclo Fase 1 Fase 2 Fase 3 Integradas Separadas Total 

M1 10 50 159 104 40 363 

M2 0 0 186 72 18 276 

M3 15 20 110 103 40 288 

M4 35 0 195 42 22 294 

M5 22 0 155 60 41 278 

M6 15 20 160 58 41 294 

M7 0 30 132 68 42 272 

M8 20 0 145 103 14 282 

M9 0 20 160 104 14 298 

M10 10 0 150 109 15 284 

M11 8 0 155 73 26 262 

M12 15 0 140 58 0 213 

M13 20 20 125 95 10 270 

M14 8 0 145 88 28 269 

M15 20 20 130 102 8 280 

M16 10 0 140 86 40 276 

M17 20 0 145 96 32 293 

M18 20 0 145 100 8 273 

M19 10 0 85 73 17 185 

M20 0 0 115 40 40 195 

M21 8 0 205 45 28 286 

M22 10 0 160 83 12 265 

M23 10 0 150 71 19 250 

M24 0 0 65 40 25 130 

M25 25 0 170 67 6 268 

M26 12 0 183 48 37 280 

M27 8 0 170 85 25 288 

M28 8 0 135 49 11 203 

M29 8 0 180 62 24 274 

M30 10 0 155 77 23 265 

M31 25 0 150 93 5 273 

M32 0 0 160 79 24 263 

M33 0 0 180 77 6 263 

M34 20 0 135 92 8 255 
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M35 10 0 105 55 15 185 

M36 10 0 160 69 27 266 

M37 10 0 110 54 11 185 

M38 0 0 140 98 15 253 

M39 0 0 120 15 0 135 

M40 20 0 165 59 10 254 

Totais 452 180 5875 2952 827 10286 

 

O microciclo que se encontra a cor negra, na tabela 10, corresponde ao único 

em que a equipa técnica teve cinco sessões de treino para preparar a respetiva com-

petição. Os microciclos que se encontram a cinzento-escuro, correspondem aqueles 

que no fim-de-semana não existiu competição oficial. Os microciclos que se encontram 

a cinzento claro, correspondem aqueles que a equipa técnica teve menos de quatro 

sessões de treino para preparar a competição. 

As figuras 6,7,8 e 9 representam a duração semanal de treino ao longo do pe-

ríodo competitivo. 
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Quanto à classificação dos exercícios utilizados, verificou-se uma opção pre-

dominante por exercícios fundamentais (figura 10), especialmente, exercícios da fase 

3 (figura 11), os mais próximos da realidade da competição, visto serem caracterizados 

por possuírem GR+AtaquexDefesa+GR, (Queiroz, 1986). 
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Analisando somente os microciclos padrão, ou seja, quatro sessões de treino 

e competição oficial ao fim-de-semana, verificou-se que não existiu em nenhum destes 

uma duração de treino superior a 300 minutos semanais (figura 13). Em média, o mi-

crociclo padrão, tem a duração de 273 minutos, o que corresponde a cerca de 70 mi-

nutos por sessão de treino. 

Quanto à forma dos exercícios escolhidos, verificou-se que a predominância 

dos exercícios fundamentais (figura 14), essencialmente, exercícios da fase 3 (figura 

12) à semelhança do que acontece quando analisamos o período competitivo com-

pleto. 
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Figura 14 - Formas dos exercícios de treino microciclos padrão 

 

3.3.1. Microciclo Padrão 

Durante o período competitivo a equipa técnica estabilizou um microciclo pa-

drão. Segundo Oliveira (citado in Silva, 2008), o padrão semanal visa preparar o pró-

ximo jogo tendo em consideração o que se passou no jogo anterior e o que se pers-

petiva para o jogo seguinte ainda seguindo esta lógica o mesmo autor afirma que o 

treino é o principal meio para criar a competição e o jogo que o treinador pretende 

acrescentando que a competição também é muito importante porque dá indicações ao 

treinador para a reformulação permanente do que está a efetuar no treino. Considera 

este autor que a competição é a forma mais fidedigna de identificarmos se o que pre-

tendemos está ou não a ser conseguido e se as ideias do treinador estão a ser trans-

mitidas corretamente. 

A tríade representada na figura 15 é determinante para a conceção e operaci-

onalização do processo de treino. 
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 A equipa técnica, conforme figura 16, criou um microciclo padrão que orientou 

o planeamento de cada microciclo do período competitivo. 

 

 

Figura 16 - Microciclo padrão conceptual equipa técnica SU Sintrense 

As análises mencionadas na figura 16 por opção da equipa técnica são parti-

lhadas através de meios audiovisuais com os jogadores, tratando-se de uma análise 

qualitativa que é apresentado num vídeo com os momentos do jogo que já caracteri-

zamos, de acordo com o momento da semana.  

3.3.1.1.Exemplo Ilustrativo de um Microciclo Competitivo 
 Escolhemos aleatoriamente um microciclo do período competitivo com o obje-

tivo de ilustrar a forma como a equipa técnica operacionalizou o processo treino no 

período 9 a 15 de Dezembro 2013, a equipa atravessava um ciclo de 8 jogos sem 

perder, tendo três vitórias nos três últimos jogos. Optamos por analisar através deste 

exemplo a congruência entre o microciclo padrão e o modelo de jogo pretendido. 
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Verificou-se, na figura 17, a correspondência entre o exemplo ilustrativo e o 

período competitivo, quanto à classificação dos exercícios, predominando os exercí-

cios fundamentais e os de fase 3. 

 

A análise da figura 18 demonstra que existe coerência na operacionalização do 

processo treino tendo em conta o modelo conceptual preconizado pela equipa técnica 

(ver figura 16).  
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Detalhadamente, em cada sessão de treino, do microciclo analisado descreve-

mos os exercícios efetuados e analisamos quais os conteúdos trabalhados. 

Na figura 19 conforme Tuck refere “o trabalho realizado visa a recuperação 

ativa dos jogadores utilizados e um ajustamento das cargas nos menos utilizados” (...) 

“este é o dia em que trabalhamos os sub dos sub princípios do nosso jogar” desde 

logo a analise efetuada constata a coerência do pensamento e ação do treinador, ou 

seja, a relação em o processo treino e o modelo de jogo. 

Figura 19 - Sessão treino terça-feira 

Figura 20 - Sessão treino quarta-feira 
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 Na figura 20 verificou-se uma escolha de exercícios que provocam maior ten-

são muscular, de acordo com Tuck, um treino “de força especifica” onde também são 

trabalhos os sub princípios do modelo de jogo da equipa. 

 Na figura 21 verificou-se a existência da relação com o modelo de jogo e a 

coerência com o modelo conceptual pela escolha dos exercícios os grandes princípios 

coletivos são focados, Tuck define “resistência específica e os princípios de jogo da 

equipa” com o objetivo do treino de quinta-feira. 

Figura 21 - Sessão de treino quinta-feira 

Figura 22 - Sessão de treino sexta-feira 
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Na figura 22 verificamos a existência da relação com o modelo de jogo e a 

coerência com o modelo conceptual pela escolha dos exercícios com menor tensão 

muscular e com uma vertente estratégia muito acentuada. 

3.3.2. Dinâmica da carga do microciclo no período competitivo  

 Neste ponto analisa-se um microciclo do Sport União Sintrense, quanto à dinâ-

mica da carga num microciclo padrão do Sintrense, ou seja, competição ao domingo, 

folgas segunda-feira e sábado e treinos de terça a sexta-feira, no primeiro treino após 

a competição, Tuck refere: “Os titulares trabalham entre 35 a 50 minutos dependendo 

do esforço do jogo anterior “ continuam o processo de recuperação ativa (...) “e os 

menos utilizados treinam mais 15/20 minutos”; na quarta-feira o objetivo fundamental 

em termos físicos é a “força específica”, ou seja, um trabalho com maior tensão mus-

cular; na quinta-feira, a carga mantém-se elevada, o “foco do treino são os grandes 

princípios do modelo de jogo” refere Tuck; na sexta, último treino da semana, a carga 

é reduzida, devido à aproximação ao jogo, o principal objetivo do treino é tático-estra-

tégico, afirma Tuck, é também nesta unidade treino que trabalhamos a coordenação e 

a velocidade de reação, através de jogos lúdicos recreativos. Tuck reforça “em todas 

as unidades treino, incluindo se possível logo na terça-feira, o volume principal está 

reservado para o trabalho de comportamentos, em função das relações e dos compor-

tamentos que pretendemos para a equipa individual e coletivamente.” 

 Verificamos que o processo treino é coerente com o discurso do treinador ao 

longo da entrevista, as unidades treino de quarta e quinta-feira apresentam maior du-

ração e exercícios em espaços mais reduzidos, com um caráter competitivo elevado, 

aumentando desta forma a tensão muscular a que os atletas estão sujeitos, dado que 

exercícios com menor número de jogadores estão associados valores mais elevados 

de lactato sanguíneo (Rampinini et al., 2007; Hill-Haas, Coutts, Rowsell, Dawson, 

2009), que, segundo Owen, Twist e Ford (2004), é um indicador representativo de 

ações de intensidade elevada. Todavia, exercícios realizados com áreas individuais 

menores promovem impactos maiores nas exigências metabólicas dos jogadores 

(Aguiar, Botelho, Lago, Maças & Sampaio, 2012). A última unidade treino semanal é 

utilizada para transmitir as opções tático-estratégicas para a competição. 

3.3.2.1. Exemplo Ilustrativo da dinâmica da carga do microciclo padrão  

 Verificou-se, na figura 24, coerência com o padrão conceptual escolhido pela 

equipa técnica. 
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 Quanto à classificação dos exercícios, através da análise das figuras 23, 25, 

26 e 27, verificamos que o padrão do período competitivo se mantém. 
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3.4 Análise de Jogo 

3.4.1 Perceção do treinador 

 A caracterização da análise de jogo tem por base uma metodologia de obser-

vador participante, conjuntamente com informações recolhidas da entrevista realizada 

ao treinador. 

 Tuck refere “as análises do adversário e da nossa performance são muito im-

portantes” (...) “fundamentalmente, a da nossa equipa” (...) “ mais importante que ana-

lisar o resultado do jogo é analisar os comportamentos táticos-estratégicos preconiza-

dos por nós para o jogo em causa” (...) “ desta forma, conseguimos compreender qual 

o transfer dos comportamentos treinados para o jogo”. 

 Quanto à influência desta no processo treino Tuck afirma “ adapto mais em 

função do que fizemos menos bem ou melhor no nosso jogar “ dando um exemplo 
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continua “ já tive um jogo em que tivemos vários cruzamentos no último terço mas com 

uma taxa de sucesso muito baixa, na semana seguinte potenciamos as situações de 

cruzamento favoráveis no último terço “ quanto à analise do adversário, Tuck refere 

“as adaptações são tático-estratégicas surgem através do condicionar de uma ou outra 

situação que o adversário seja mais ou menos forte” não alterando o jogar da equipa. 

 Quanto à análise dos adversários Tuck refere “procurar identificar os compor-

tamentos padrão dos adversários nos quatro momentos do jogo e nos esquemas táti-

cos” através desta identificação definimos a estratégia defensiva e ofensiva para o jogo 

com o objetivo de explorar os pontos mais frágeis e mitigar os pontos mais fortes do 

adversário”. 

 Quanto à analise da equipa Tuck refere “procuramos identificar os comporta-

mentos preconizados para o jogo em todos os momentos deste”(...) “avaliamos os 

mesmos pela positiva e pela negativa para partilharmos com os jogadores e evoluir-

mos enquanto equipa” 

 Tuck refere “ com os recursos que temos, optamos pela análise qualitativa “ 

apesar de este ser o instrumento mais utilizado na avaliação da própria equipa a aná-

lise quantitativa também tem lugar. A análise dos adversários é exclusivamente quali-

tativa. 

 Tuck afirma “no primeiro treino, apresentamos aos jogadores um vídeo com a 

analise do nosso desempenho” (...) “ o vídeo da analise do adversário é apresentado 

no último treino da semana” e justifica “ é o dia em que trabalhamos exclusivamente o 

plano tático-estratégico e os jogadores quando vão para o campo já tem de conhecer 

o adversário sabendo o que fazem de mais positivo e menos positivo ” conclui “opta-

mos pelo vídeo por ser concreto e conseguimos desta forma demonstrar aos jogadores 

especificamente o que fizeram de positivo e negativo em cada momento” esta afirma-

ção parece reforçar a importância dos dados qualitativos onde os padrões visuais sus-

tentam as palavras, os sentimentos, os pensamentos e as emoções (O´Donoghue, 

2015). 

 

3.4.2. Exemplo ilustrativo da análise de um Microciclo 
 

3.4.2.1. Análise da Performance 

3.4.2.1.1. Análise Quantitativa 
A análise quantitativa e notacional procura prever futuras performances, atu-

ando na premissa de que eventos que tenham ocorrido irão realizar-se novamente de 

uma forma previsível observada anteriormente, de acordo com Sarmento et al, (2014), 

corroborando esta ideia recolher alguns dados elementares para completar a sua aná-

lise qualitativa e de forma a tornar ainda mais objetiva a sua intervenção perante os 

jogadores. 
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Dividiu-se o campo em doze zonas, conforme figura 28, e utilizando a numera-

ção das camisolas, registou-se em tempo real o número de perdas e recuperações de 

bola dos jogadores por zonas do campo. 

 

O preenchimento da ficha de análise da figura 28, tinha a metodologia de pre-

enchimento indicada na figura 29. 

Verificamos através das figuras 30 e 31 que no jogo Sintrense x Operário, a 

equipa do Sintrense recuperou a maioria das bolas no meio campo defensivo, no cor-

redor central, sendo que os jogadores com mais recuperações foram o Burguette, de-

fesa esquerdo, o Saramago, médio defensivo, e o Thiago, defesa central esquerdo que 

em conjunto com a predominância de recuperações de bola das zonas 3, 6 e 9 face 

às zonas 1, 4 e 7 demonstra que o corredor esquerdo conseguiu mais vezes obstar ao 

ataque adversário contudo através destes dados não conseguimos concluir o porquê 

de tal ter sucedido. 

Figura 28 - Ficha de análise quantitativa em tempo real - Perdas & Recuperações 

Figura 29 - Metodologia de preenchimento da ficha de análise perdas & recuperações 
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 Quando às perdas de bola verificamos nas figuras 32 e 33 que as mesmas 

ocorreram, maioritariamente, no meio campo ofensivo, destacando-se a zona 8. Ape-

sar de perdermos, maioritariamente, longe da nossa baliza a bola, o número exage-

rado de perdas na zona 8, sugere-nos que na construção das jogadas de ataque bem 

como no último passe do ataque rápido temos de melhor o critério de decisão bem 

como a execução inerente. 
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Figura 31 - Recuperações de bola por jogador, jogo Sintrense x Operário 
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As figuras 34 e 35 demonstramos que o jogo teve duas partes distintas numa 

primeira parte onde o Sintrense esteve mais próximo da baliza adversária apesar de 

algum equilíbrio, nas jogadas ofensivas. Ao passo que na segunda parte os dados 

demonstram um claro ascendente ao nível ofensivo por parte da equipa do Operário. 
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Figura 32 - Perdas de bola por zona, jogo Sintrense x Operário 

Figura 33 - Perdas de bola por zona, jogo Sintrense x Operário 

Figura 34 - Analise Quantitativa Sintrense, jogo Sintrense x Operário 
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3.4.2.1.2. Analise Qualitativa 

A análise qualitativa tem ganho importância e interesse para as ciências do 

desporto, como forma de entender aspetos aparentemente não mensuráveis através 

de procedimentos quantitativos (Sarmento et al. 2013) corroborando esta ideia Tuck 

afirma “optamos pela análise qualitativa e por partilhada com os jogadores através de 

vídeo por ser concreto e conseguimos desta forma demonstrar-lhes especificamente 

o que fizeram de positivo e negativo em cada momento”. 

3.4.2.1.2.1. Organização Defensiva 

Verificou-se na figura 36 que os avançados estão mal posicionados, iniciando 

a pressão ao adversário em zonas muito interiores. 

 Na figura 37, verificou-se que a pressão no corredor lateral estava a ser corre-

tamente efetuada visto termos conseguido superioridade numérica. 

 

 

 

Figura 35 - Analise Quantitativa Operário, jogo Sintrense x Operário 

Figura 36 - Organização Defensiva - Preparação Pressão 

Figura 37 - Organização Defensiva - Pressão no corredor lateral 
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 Na figura 38, verificou-se que a pressão no corredor central estava a ser corre-

tamente efetuada visto termos conseguido superioridade numérica e a equipa ter res-

pondido coletivamente a um indicador de pressão, adversário de costas para a nossa 

baliza. 

  

Verificou-se na figura 39 que a linha defensiva encontra-se mal colocada, não 

estando na linha da área bem como o lateral contrário encontra-se fora da linha defen-

siva. 

 

 Na figura 40, verificou-se o posicionamento errado do avançado do lado con-

trário da bola não se encontrando a fechar a zona interior, médio defensivo, adversário 

e o excelente posicionamento da linha defensiva. 

  

 

 

 

 

 

Figura 38 - Organização Defensiva - Pressão no corredor central 
Figura 38 - Organização Defensiva - Pressão no corredor central 

Figura 39 - Organização Defensiva - Cruzamento fora da área 

Figura 40 - Organização defensiva - Cruzamento paralelo à área 
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3.4.2.1.2.2. Organização Ofensiva 

 Verificou-se, na figura 41, que a equipa estava muito longa, para a disputa da 

2ºbola. 

  

Na figura 42, detetou-se um excelente posicionamento coletivo da 1ºfase de 

construção através do jogo exterior. 

 

 Verificou-se, na figura 43, um correto posicionamento coletivo na 2ºfase através 

jogo interior. 

Na figura 44, identificou-se que o avançado do lado contrário da bola se encon-

tra muito longe do centro do jogo, anulando-se enquanto opção de ataque. 

Figura 41 - Organização Ofensiva - Saída longa GR 

Figura 42 - Organização Ofensiva - 1ºfase construção jogo exterior 

Figura 43 - Organização Ofensiva - 2ºfase jogo interior 

Figura 44 - Organização Ofensiva - 2ºfase - passagem do lateral 
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Identificou-se, na figura 45, um excelente posicionamento da equipa na finali-

zação. 

 

3.4.2.1.2.3. Transição Ataque-Defesa 

 Na figura 46, identificou-se uma correta identificação coletiva da “bola desco-

berta” e a adequação comportamental necessária, a linha defensiva encurtou o es-

paço para a baliza. 

 Na figura 47, verificou-se uma correta identificação coletiva da “bola coberta” e 

a adequação comportamental necessária, a linha defensiva encurtou o espaço em re-

lação aos sectores mais avançados da equipa. 

  

3.4.2.1.2.4. Transição Defesa-Ataque 

 Na figura 48, identificou-se o clarear do jogo, em segurança, após a recupera-

ção da posse de bola. 

Figura 45 - Organização Ofensiva - Finalização 

Figura 46 - Transição Ataque-Defesa - Bola descoberta 

Figura 47 - Transição Ataque-Defesa - Bola coberta 
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 Esta análise foi partilhada com os jogadores através de vídeo, encontra-se em 

anexo, optamos por através de algumas imagens ilustrar um exemplo da relação que 

se verificou existir entre a análise efetuada e o modelo de jogo adotado. 

 

3.4.2.2. Exemplos ilustrativos de Análise de Adversário 

3.4.2.2.1. Processo Ofensivo 

 Procurou-se identificar em cada fase de construção, nomeadamente na 1ª e 2ª 

fase, os comportamentos coletivos e individuais mais repetidos no tempo para identificar 

os padrões de jogo da equipa. Lopes (2005) afirma devem-se procurar os pontos fortes 

e fracos do adversário.  

Na 1ª fase de construção procurava-se identificar a forma como a equipa fazia a 

bola chegar aos seus médios ou ao meio campo ofensivo bem como o posicionamento 

dos seus jogadores.  

Na 2ª fase de construção, sendo mais difícil identificar padrões coletivos, dado o 

maior número de opções que os jogadores têm, bem como a dificuldade imposta pelo 

maior número de adversários, procurava-se identificar os movimentos mais repetidos, 

com maior sucesso e o posicionamento mais frequente da equipa.  

 Também se procurou identificar o número de elementos que a equipa adversária 

colocava em zonas de finalização em momentos de cruzamentos ou bolas colocadas 

dentro da grande área. 

 Na figura 49, identificou-se a 1ºfase de construção do adversário, O Elvas, atuar 

como equipa azul. 

Figura 48 - Transição Defesa-Ataque 

Figura 49 - Organização Ofensiva - 1ºfase construção 
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  Na figura 50, identificou-se a 2ºfase de construção do adversário. 

  Na figura 51, identificou-se o momento de finalização do adversário. 

 

3.4.2.2.2. Processo Defensivo 

Na caraterização da equipa adversária, neste momento de jogo, identificava-se 

o comportamento coletivo mais frequentes: na pressão à 1ºfase de construção adversá-

ria, na 2ºfase adversária, variando jogo interior e exterior, na linha defensiva além do 

comprimento do bloco defensivo e do método de jogo defensivo.  

Especificamente, quais os jogadores e zonas, menos fortes do adversário que 

deviam ser exploradas no nosso processo ofensivo.  

Na figura 52, identificou-se a pressão na 1ºfase de construção do adversário. 

 Identificou-se, na figura 53, a pressão na 2ºfase, jogo exterior, do adversário. 

 

Figura 50 - Organização Ofensiva - 2ºfase construção 

Figura 51 - Organização Ofensiva - Finalização 

Figura 52 - Organização Defensiva - Preparar Pressão 
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 Identificou-se, na figura 55, a pressão na 2ºfase, jogo interior, do adversário. 

 Identificou-se, na figura 54, o posicionamento da linha defensiva no momento de 

finalização do adversário. 

 3.4.2.2.3. Transição Defesa-Ataque e Ataque-Defesa 

  Ambos são caraterizados por períodos muito curtos do jogo. Desta forma a ação 

prioritária passava por identificar o comportamento dos jogadores após a recuperação 

ou perda da bola. 

 No momento de recuperação identificava-se para onde as equipas procuravam 

levar a bola, tentando identificar se procuravam guardá-la ou colocá-la rapidamente na 

frente de forma a realizarem um contra-ataque ou ataque rápido. Identificavam-se os 

jogadores que possuíam maior importância ou que poderiam causar mais perigo neste 

momento de jogo. 

 No momento de perda da bola, identificava-se qual o comportamento com bola 

coberta e descoberta bem como as zonas de maior desequilíbrio. Realçar que ainda se 

considerava o comportamento dos jogadores perto e longe da zona de perda da bola 

para conhecer possíveis lacunas da equipa, nomeadamente a existência de uma mu-

dança rápida de atitude (Lopes, 2005; Vogelbein, Nopp & Hokelmann, 2014). 

Figura 53 - Organização Defensiva - 2ºfase jogo exterior 

Figura 55 - Organização Defensiva - 2ºfase jogo interior 

Figura 54 - Organização Defensiva - Finalização 
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 Identificou-se na figura 56, que o adversário procura progredir em posse apro-

veitando os espaços concedidos pelo adversário. 

 Na figura 57, identificou-se, que o Elvas pára a defesa procurando colocar o ad-

versário em fora-de-jogo. 

Na figura 58, identificou-se, que o Elvas mantém a linha defensiva, deixando 

espaço entre sectores. 

 

3.4.2.2.4. Esquemas táticos 

 Nos esquemas defensivos analisava-se o posicionamento da equipa em vários 

esquemas, nomeadamente nos lançamentos laterais longe e perto da baliza, livres la-

terais, cantos e penaltis. 

Figura 56 - Transição Defesa-Ataque 

Figura 57 - Transição Ataque-Defesa - Bola descoberta 

Figura 58 - Transição Ataque-Defesa - Bola coberta 
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 Em relação aos esquemas ofensivos, procurava-se identificar como eram exe-

cutados e quais os jogadores que eram procurados nesses momentos. Devido às equi-

pas terem vários esquemas táticos distintos, apenas se apresentavam aqueles que pro-

vocavam mais dificuldades ou perigo. 

3.4.2.2.4.1. Esquemas táticos defensivos 

 Nas figuras 59, 60, 61 e 62 identificamos as vários nuances defensivas do O 

Elvas no que aos esquemas táticos é respeitante. 

 

 

 

Figura 59 - Esquemas Táticos - Canto direito com arrastamento 

Figura 61 - Esquemas Táticos - canto esquerdo 

Figura 62 - Esquemas Táticos - Livre lateral direito 

Figura 60 - Esquemas Táticos - livre lateral esquerdo 
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3.4.2.2.4.2. Esquemas táticos ofensivos 

 

 

A ilustração reduzida, figuras 63 e 64, dos esquemas táticos ofensivos deve à 

impossibilidade logística de termos acesso a mais que um jogo de observação do ad-

versário, utilizamos também alguns canais regionais para recolher as imagens de golos 

das equipas locais para termos mais informação sobre as mesmas. 

 

 

  

Figura 63 - Esquemas Táticos - livre lateral direito 

Figura 64 - Esquemas Táticos - Penalty 
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4. Área 2 – A perceção dos adeptos sobre o treinador 

português 

4.1. Introdução 

 O sucesso no desporto está diretamente associado aos resultados apresentados, e 

nos desportos coletivos (e.g. andebol, rugby, basquetebol, futebol) os resultados têm como 

principal figura, o treinador da equipa. As equipas, muitas vezes empresas, que habitam 

num ambiente extremamente competitivo, têm que apresentar resultados semanalmente 

para que os seus adeptos se mantenham contentes e agradados com o desempenho das 

mesmas (Flores, Forrest & Tena, 2012). Vários são os treinadores portugueses que alcan-

çam o almejado sucesso entremuros e fora de portas, como confirmados com uma breve 

análise da realidade (Cabral, M., 2015). No último mundial organizado pela FIFA em 2014, 

no Brasil, três treinadores portugueses marcaram presença comandando outras tantas na-

ções, apenas a Alemanha tinha mais treinadores presentes (Sobral, L., 2013).  

Na época 2014-2015, 6 treinadores portugueses competiam na fase de grupos da prova 

mais importante da UEFA, desde Portugal à Rússia, passando pela Suíça e Inglaterra. Esta 

época termina com 7 treinadores portugueses campeões por esse mundo fora. Além de 

Portugal, a marca “registada” ficou na história de países como Egito, México, Grécia, Suíça, 

Rússia e Inglaterra. 

Em Inglaterra, o campeão Chelsea, é novamente liderado por José Mourinho, primeiro 

treinador do mundo a receber o prémio de melhor treinador do ano FIFA, em 2010, e que 

segundo os seus pares têm contributo decisivo para a proliferação dos treinadores portu-

gueses pelo planeta, André Villas Boas (citado in O jogo, 2012) refere que a afirmação de 

Mourinho no plano internacional foi “um momento decisivo na formação do treinador por-

tuguês”, constata "O efeito Mourinho criou um bom exemplo na nova geração: muita gente 

tenta estudar o que ele faz. E isso pode irradiar abrindo um caminho para o treinador por-

tuguês no exterior. Temos exemplos históricos de sucesso. O povo português facilmente 

se adapta, sai para o mundo, é uma cultura imigrante, de partir à conquista desde os sé-

culos passados, é um hábito muito nosso. Aprendemos línguas com facilidade, somos um 

produto de fácil exportação", 

A ANTF (Associação Nacional de Treinadores de Futebol) sabe que existem mais de 

200 treinadores espalhados pelo globo, contudo o que está por estudar são quais as ca-

racterísticas distintivas (se existem) do treinador português face aos restantes? Segundo 

(Lagoas, 1988), criar a diferença é criar um “mais” em relação à concorrência” pelo que as 
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características distintivas do treinador português, caso existam, serão o fator singular que 

nos permite alcançar um maior sucesso comparativamente os restantes.  

Neste sentido, o objetivo do trabalho foi identificar a perceção dos adeptos acerca das 

características de sucesso dos treinadores portugueses. 

4.2. Metodologia 

Amostra e Procedimentos 

Foram aplicados dois questionários, entre os meses de Março e Maio de 2013. 

O primeiro questionário teve por objetivo obter medidas sobre a notoriedade e a imagem 

do treinador português e foi respondido por 100 pessoas, sendo 88,6 % dos inquiridos 

do género masculino e com 64,1% dos inquiridos na faixa etária entre os 20-40 anos. 

De realçar ainda que 66,6% dos inquiridos possuem um grau académico superior e 81,9 

têm ligação ao futebol. Um total de 300 pessoas respondeu ao segundo questionário, 

usando um procedimento de recolha de dados semelhante ao do primeiro questionário 

(Selecionou-se aleatoriamente de uma base de dados de uma instituição académica 

100 e 300 pessoas, respetivamente, para que respondessem aos questionários. Foi-

lhes enviado um email com o questionário bem como a data até à qual deveriam proce-

der à resposta do mesmo.), sendo 88% dos inquiridos do género masculino e com 60% 

dos inquiridos na faixa etária 20-40 anos. De realçar também que 65% frequentam o 

ensino superior e 80% têm ligação profissional ao futebol. 

Instrumentos 

No primeiro questionário foram efetuadas nove questões. Na primeira questão 

serviu para avaliar a notoriedade dos treinadores seguindo a proposta dos estudos de 

Walsh et al (2008) e Biscaia et al. (2014). Foi solicitado às pessoas que indicassem o 

nome de três treinadores de futebol dos quais se recordassem (medida de recordação). 

Em seguida foi apresentada uma lista com diversos treinadores e solicitado aos inquiri-

dos que referissem quais eram portugueses (medida de reconhecimento). Por fim, foi 

solicitado aos inquiridos que indicassem três palavras que associassem aos treinadores 

portugueses.  

O segundo questionário foi criado tendo como base as respostas obtidas do pri-

meiro e entrevistas efetuadas a especialistas de futebol. Visou compreender a imagem 

associada ao treinador português (Biscaia et al., 2014; Walsh et al., 2008). Neste ques-

tionário era solicitado aos inquiridos que indicassem o seu grau de concordância com 
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um total de 60 perguntas, usando uma escala de Likert-7 pontos (1=discordo totalmente; 

7=concordo totalmente). 

Análise de dados 

A análise dos dados foi efetuado através do Statistical Package for  the Social 

Sciences (SPSS), versão 21.0 for Windows. Utilizaram-se as frequências absolutas e 

relativas para encontrar os indicadores de recordação e reconhecimento. O estudo das 

associações mentais (2º questionário) envolveu uma análise fatorial exploratória (vari-

max rotation) de componentes principais com extração de fatores pelo critério de Kaiser 

(eigenvalues >1). Retiraram-se os itens cujas saturações eram inferiores a 0,50 (Pes-

tana  & Gageiro, 2003), bem como os fatores com apenas um ou dois itens (Hakstian, 

Rogers & Cattell, 1982). A consistência interna dos fatores foi confirmada através do 

teste alpha de Cronbach. Para medir a sensibilidade da escala utilizaram-se os coefici-

entes de curtose e simetria. 

4.3. Resultados e Discussão 

Em relação à notoriedade dos treinadores, verificou-se que os treinadores ‘top 

of mind’ (i.e., primeiros a ser recordados) foram José Mourinho, Jorge Jesus e André 

Villas Boas (tabela 11). Quando analisados todos os treinadores recordados pelos in-

quiridos, estes três nomes voltam a figurar como os que têm mais notoriedade (medida 

geral incluindo todos os nomes recordados). Por sua vez, a generalidade dos treinado-

res portugueses incluídos na lista foram corretamente reconhecidos pelos inquiridos.  

Os resultados sugerem que o treinador português está associado a vitórias e a 

treinar os maiores clubes nacionais. 

Tabela 11 - Indicadores de recordação e reconhecimento 

Nome Treinador 

Top of Mind* 

(%) 

Total Recordação 

(%) 

Reconhecimento 

(%) 

José Mourinho 29,25% 85,85% 100,00% 

Jorge Jesus 18,87% 49,06% 98,02% 

André Villas Boas 9,43% 17,92% 98,02% 

Paulo Bento 4,72% 16,04% ** 
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Jesualdo Ferreira 4,72% 15,09% ** 

Vitor Pereira 3,77% 9,43% ** 

José Peseiro 1,89% 5,66% 97,03% 

Rui Vitória 0,94% 4,72% 74,26% 

Marco Silva 0,00% 1,89% 57,43% 

Paulo Fonseca 0,94% 3,77% 64,36% 

Pedro Martins 1,89% 1,89% ** 

Manuel Cajuda 0,94% 3,77% ** 

Augusto Inácio 0,94% 1,89% 94,06% 

José Couceiro 0,94% 0,94% ** 

Costinha 0,94% 0,94% ** 

Toni 0,94% 1,89% ** 

Paulo Duarte - - 68,32% 

Ulisses Morais - - 87,13% 

Nuno Espirito 

Santo 
- - 83,17% 

Manuel Machado - - 88,12% 

Norton Matos - - 80,20% 

Rui Gomes - - 47,52% 

Carlos Queiroz - 3,77% - 

Pedro Caixinha - 0,94% - 

Ricardo Peres - 0,94% - 

Carlos Carvalhal - 0,94% - 

Domingos Paciên-

cia 
- 0,94% - 
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Leonardo Jardim - 0,94% - 

Manuel José - 1,89% - 

* primeiro treinador a ser mencionado pelos inquiridos. 

** - nomes não incluídos na lista 

No que respeita às palavras que os inquiridos associam aos treinadores portu-

gueses, a competência e as qualidades humanas foram as mais mencionadas (tabela 

12). 

Os resultados sugerem que o treinador português acumula várias saberes além 

dos aspetos mais técnicos da sua arte também os aspetos relacionais e sociais são 

caraterísticas diferenciadoras. 

Tabela 12 - Associações mentais aos treinadores portugueses 

Lista Palavras Associadas ao TP % 

Competente 33,96% 

Qualidades Humanas 31,13% 

Profissionalismo 16,98% 

Liderança 12,26% 

Mourinho 12,26% 

Sucesso 11,32% 

Qualidade 10,38% 

Criatividade 9,43% 

Paixão 8,49% 

Organização 6,60% 

Quando analisados os resultados obtidos através do segundo questionário, ve-

rificamos que existem três grupos de associações mentais que foram feitas aos treina-
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dores portugueses. Na tabela 13 são apresentadas as categorias de associações men-

tais feitas aos treinadores portugueses de futebol, com as respetivas expressões que 

permitiram essa categorização. 

Os resultados sugerem que o treinador português é possuidor de um conheci-

mento multidisciplinar das áreas que influenciam o rendimento de uma equipa de fute-

bol. 

Tabela 13 - Associações Mentais e respetivas expressões 

Associação Mental  Expressões 

Competência Profissional de grande competência profissional 

  

muito conhecedores de futebol 

capazes de alcançar a excelência 

Liderança fortes capacidades de liderança 

  

capacidade de unir o grupo em torno de objetivos comuns 

carisma 

Paixão apaixonados pelo seu trabalho 

  

dedicados à profissão 

privilegiados por fazerem o que gostam 

Qualidades Humanas assertividade 

  

exigentes com o trabalho que desenvolvem 

transmitem segurança a quem os rodeia 

confiança nas suas capacidades 

Inovação aplicação de métodos de treino inovadores 

  

procura soluções novas para problemas antigos 

rompem com rotinas convencionadas no futebol 

Conhecimento do meio compreendem o que é ser jogador de futebol 
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falam a linguagem dos jogadores 

simultaneamente com experiência prática e teórica 

Capacidade de Adaptação grande capacidade de adaptação a diferente contextos 

  

interesse mediático 

capacidade de gerar empatia com os agentes desportivos 

 

Análise conjunta destes quadros parece sugerir a importância de José Mouri-

nho para compreender as associações mentais feitas aos treinadores portugueses. 

Além disso, estes resultados parecem corroborar o pensamento de Manuel Sérgio que 

extrai de um diálogo que com ele mantive “que os treinadores portugueses tem quali-

dades humanas que os distinguem dos outros e são melhor aceites” dado que ideali-

zam o treino em função do homem que vão treinar. 

4.4. Conclusões 
 Através do nosso estudo concluímos que os portugueses quando o assunto são 

treinadores de futebol a associação é imediata a José Mourinho, seguido de Jorge Jesus 

e André Villas-Boas. Além da notoriedade de alguns treinadores o estudo indica-nos 

que a grande maioria dos treinadores portugueses são conhecidos pelo público. 

As associações mentais indicam que são dois os pilares distintivos do treinador 

português: a competência técnica e as suas qualidades humanas. 

O estudo sugere que os treinadores portugueses são vistos pelo público com 

indivíduos com elevada competência técnica, multidisciplinares nos saberes e com ele-

vadas qualidades humanas. 

Este estudo contribui para a melhor compreensão do sucesso global obtido pelos 

treinadores portugueses. 
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5. Ação de formação para a comunidade – O Papel do Treina-

dor nas Organizações Desportivas 

5.1. Introdução 

Nos dias de hoje, a profissão de treinador é caracterizada por uma complexidade 

que a torna cada vez mais exigente, no que respeita à preparação essencial para o seu 

exercício. O pressuposto de que qualquer indivíduo pode exercer o cargo de treinador, 

tem vindo a ser cada vez mais questionado, em função da dimensão atingida pelo des-

porto em geral e pelo futebol em particular. Hoje é exigido ao treinador um conjunto de 

competências flexíveis que se ajustem a diversas situações e contextos. 

Uma das características que define um treinador é a sua capacidade de gerir 

pessoas e situações. Nesta é lhe atribuída uma ação decisiva, nomeadamente em tudo 

o que diga respeito ao rendimento e à qualidade de intervenção no ambiente em cons-

tante mutação.  

Para além de todo o conhecimento que possa apresentar na área do treino, não 

podemos esquecer as relações que um treinador estabelece com os jogadores, restan-

tes elementos da equipa técnica, com a direção, com os funcionários do clube, com a 

comunicação social, entre outros. Não é possível comandar um grupo de pessoas, se 

quem tiver a liderar o processo não for um bom gestor. Logo, um treinador é um gestor, 

e esta é uma enorme qualidade de um treinador. Todavia, ser um bom gestor, não cre-

dencia ninguém a ser um bom treinador, pois para isso é necessário um conjunto de 

outros fatores como o conhecimento tático e técnico, entre outros atributos.  

Ser treinador implica possuir conhecimento em várias áreas para depois ter a 

capacidade de planear. O treinador deve ser versado em domínios de organização, área 

administrativa, financeira e de comunicação. O treinador é um gestor de recursos e es-

tratégias, ao contrário da representação social que lhe é atribuída, isto é, não é apenas 

uma pessoa que orienta o processo de treino e lidera somente os jogadores do plantel. 

Assim, a multidisciplinariedade dos treinadores nos clubes evidencia o reducio-

nismo da ideia de que o treinador apenas se limita a operacionalizar o processo de 

treino. Liderar, neste contexto de elevada exigência, trata-se de uma tarefa árdua que 

não se esgota nas competências inerentes ao planeamento e operacionalização do 

treino, mas antes transforma a liderança numa forma de gestão de recursos humanos e 

põe em perspetiva o conhecimento em ação do treinador. A natureza multidisciplinar, 

bem como estas necessidades de gestão, tornam a aquisição de competências para se 

“Ser Treinador” bastante morosa. Obriga a uma aprendizagem constante, onde a dúvida 

tem lugar-chave e o pensamento crítico é instrumento determinante.  
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5.2. Objetivos do Evento 

 Este seminário tinha como principal objetivo discutir o papel do treinador de fu-

tebol como gestor no seio das organizações desportivas. Para alcançar este objetivo 

principal, delinearam-se cinco objetivos específicos, que procuravam dar resposta à 

questão principal do seminário. 

 O primeiro objetivo específico prende-se com a compreensão do papel do trei-

nador na relação com todos os elementos que fazem parte da estrutura de um clube. O 

segundo objetivo passava por identificar as principais dificuldades ou obstáculos que o 

treinador tem de enfrentar para alcançar os objetivos propostos para a época desportiva. 

O terceiro objetivo procurava identificar as áreas que o treinador pode e deve intervir. 

Por fim, o quarto e quinto objetivos procuravam relacionar os preletores com o público, 

sendo estes, a partilha de experiencias vividas por cada um dos convidados e o debate 

com o público. 

 

5.3. Planeamento 

 Para a realização do seminário escolheu-se o Salão Nobre da Faculdade de Mo-

tricidade Humana, dado que é um auditório amplo, confortável, cuja faculdade tem uma 

forte ligação às áreas do desporto e gestão e como tal faria todo o sentido realizar o 

evento neste local. Outro fator para a escolha deste local foi a sua capacidade para 

albergar 100 pessoas, plateia pretendida para o seminário, com 20 destes lugares a 

serem reservados para convidados dos preletores e organização. Foi escolhido um ho-

rário noturno, para que fosse possível que os estudantes pudessem comparecer, bem 

como possíveis técnicos em funções nas camadas jovens, mesmo que com um ligeiro 

atraso, definindo-se o início do evento às 20h30 do dia 24 de Março de 2014. 

 Para a logística do evento e a sua divulgação, procurou-se o apoio do Núcleo de 

Futebol da Faculdade de Motricidade Humana, o qual foi muito importante na divulgação 

e apoio no dia do evento. Para a divulgação criou-se um cartaz que foi enviado por 

correio eletrónico, através dos contatos do Núcleo de Futebol e das redes sociais, no-

meadamente pelo “Facebook”, sendo ainda divulgado através de contatos pessoais re-

alizados pela organização. 

 Para a apresentação da temática e moderação da mesma, foram escolhidos os 

treinadores José Couceiro, Acácio Santos, Carlos Azenha como preletores, e o profes-

sor Rui Biscaia para moderador do evento. 

 O professor Rui Biscaia foi selecionado devido o facto de pertencer à Faculdade 

de Motricidade de Humana, nomeadamente à área da gestão, que aportava uma mais-
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valia com o seu ponto de vista distinto do treinador. Outro fator importante para a esco-

lha do professor foi por estar no momento a realizar estudos sobre os treinadores por-

tugueses.  

O convite endereçado ao Carlos Azenha deveu-se à sua experiência em diferen-

tes cargos, em clubes de diversas dimensões de diversos países. A sua experiência 

como treinador adjunto no Setúbal, Boavista e Porto, bem como a sua experiencia na 

China, Egito e alguns clubes de menores dimensões em Portugal como treinador prin-

cipal, traziam para o seminário uma visão de diferentes culturas sobre esta temática. 

O treinador e comentador desportivo Acácio Santos fornecia ao seminário as 

suas experiências como treinador principal na Grécia (Levadiakos) e na Malásia (Negeri 

Sembilan), experiências profissionais na federação portuguesa de futebol, entre outros 

clubes que passou com estágios de observação com treinadores conceituados. 

Por fim, o treinador José Couceiro trazia ao seminário um prisma mais global 

sobre o tema, devido às diversas funções que desempenhou dentro de uma estrutura 

desportiva, seja a sua experiência como diretor desportivo no Sporting Clube de Portu-

gal, ou a sua experiência como treinador principal no Porto, Sporting, Setúbal, Lokomo-

tiv de Moscovo na Rússia. Importante também referir as funções como treinador na Tur-

quia, selecionador nacional da Lituânia e seleção sub-21 de Portugal e como coordena-

dor da formação do Alverca Futebol Clube.  

 A participação neste evento estava sujeita a uma pré-inscrição que consistia no 

preenchimento de um questionário, cuja hiperligação estava exposta no cartaz, que ti-

nha por objetivo caraterizar o público que atendeu ao evento. As primeiras alíneas do 

questionário procuravam identificar os praticantes pelo seu nome para futura confirma-

ção através de uma listagem realizada para o dia do evento, tendo ainda de revelar o 

seu endereço de correio eletrônico para que fosse possível a confirmação da sua ins-

crição no evento. Posteriormente procuramos identificar as faixas etárias que iriam estar 

representadas no evento, através da pergunta “qual a sua idade?”, que tinha 4 respostas 

possíveis.  

 Procurou-se identificar as habilitações literárias para entender qual o grau aca-

démico mais representado, podendo ser um indicador para futuras divulgações de even-

tos nesta temática. Outra pergunta do questionário, “qual a sua ligação ao futebol?”, 

procurava identificar quem é que teria interesse no tema, procurando identificar o nú-

mero de estudantes, treinadores, dirigentes e pessoas sem ligação ao futebol.  

 De seguida procurou-se identificar através das perguntas “qual o seu curso?” e 

“que instituição frequenta?”, o número de estudantes e não estudantes na plateia, bem 

como de que instituições estes viriam. De salientar ainda que se procurou identificar de 
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que ano dos seus cursos os estudantes vinham, sendo que mais tarde entendeu-se que 

não trazia nenhum benefício para a caraterização da amostra. 

 Por fim, procurou-se que os inscritos nos fornecessem os motivos do seu inte-

resse no seminário, por forma a identificar as principais razões que levaram os partici-

pantes a inscrever-se no seminário, bem como a possível realização de outras ações 

provenientes dos seus interesses.  

 De salientar que a lotação pretendida foi alcançada em apenas uma semana, e 

que foi também preparado, para o dia do evento, um pequeno convívio entre preletores 

e moderador e os membros da organização, através de um pequeno lanche antes do 

início do evento.  

 

5.4. Caracterização dos participantes 

 Na figura 65, estão representadas as faixas etárias presentes no seminário. 

 

Figura 65 - Gráfico com distribuição de Idades dos Inscritos 

 Verificou-se que existiu uma grande preponderância do público jovem, num in-

tervalo que corresponde a estudantes que estão a estudar e exercem funções em si-

multâneo, bem como ex-estudantes que já exercem funções e pessoas com alguma 

experiência no meio. Podemos concluir que este tipo de temática apela à adesão de 

pessoas com idades compreendidas entre os 20 e os 40 anos. 
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No Figura 66 está representado o número de estudantes e o número de não 

estudantes, e na figura 67 as instituições de onde provêm. 

 

Figura 66 - Gráfico com o número de estudantes e não estudantes 

 

Figura 67 - Gráfico com distribuição dos inscritos por Instituições de ensino 

 Verifica-se que existiu um equilíbrio entre estudantes e não estudantes, reve-

lando que a divulgação do evento abrangeu várias pessoas fora do contexto escolar. 

Demonstra também o interesse contínuo dos profissionais da modalidade na participa-

ção de eventos com debates sobre as temáticas do mundo do Desporto. Salienta-se 

ainda que dos estudantes presentes, a presença de alunos da FMH é claramente supe-

rior à presença das outras faculdades. Isto demonstra que a divulgação realizada pelos 

contatos do Núcleo de Futebol foram prioritariamente para a FMH, no entanto parece 
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importante referenciar que atenderam ao seminário um aluno da Universidade do Minho, 

um aluno da Universidade da Madeira e 2 alunos da Faculdade de Rio Maior.  

 Na figura 68 estão representadas as habilitações literárias da amostra.  

 
Figura 68 - Gráfico com a distribuição das habilitações literárias dos Inscritos 

 Identifica-se que, apesar de terem sido contabilizados os que ainda são estudan-

tes dentro dos seus respetivos graus académicos, a maior parte da amostra possui o 

grau de Licenciado e Mestre, o que vai de encontro à faixa etária mais presente na 

amostra (20 aos 39 anos) 

 Na figura 69 estão representadas as ligações ao futebol da amostra. 

 

Figura 69 - Gráfico com a distribuição da ligação ao futebol dos Inscritos 

 Dado que era possível escolher mais do que uma opção nesta temática do ques-

tionário, verifica-se que a grande parte da amostra exerce funções de treinador com 36 

pessoas a exercerem em simultâneo com os seus cursos académicos. Importa salientar 
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que apenas 3 dirigentes estiveram presentes no evento, que demonstra alguma preo-

cupação, dado que a ligação do seminário à gestão merecia uma maior presença por 

parte desta área profissional. 

Por fim, referir que todos os inscritos presentes referiram que o objetivo para a 

sua inscrição era aprofundar conhecimentos, tendo em conta a pertinência do tema e 

por este ser nos dias de hoje um importante indicador de sucesso na estrutura dos clu-

bes;  

 

5.5. Evento 

Temas da palestra 

José couceiro 

 Iniciou a sua palestra focando os tipos de liderança existentes (falando de al-

guns), definindo o líder como um chefe, condutor ou dirigente que deve comandar e não 

mandar. Para comandar é essencial que este possua conhecimento. 

 De seguida faz uma separação entre o futebol de alto rendimento e a formação, 

referindo que para a direção da equipa, o mais importante será a competência, a comu-

nicação e no fim a liderança, para um contexto de formação, sendo que no contexto 

competitivo se altera esta pirâmide. Nas relações e preocupações que este deve ter com 

sua equipa, Couceiro dá-nos três prioridades/relações: a família; a escola; o clube. No 

desporto profissional, percebe-se que as prioridades passam primeiramente pelo clube, 

dado que os jogadores têm contrato, de seguida vem a família e por fim a escola. Na 

formação existe uma grande importância da família, devido ao suporte psicológico que 

dá ao crescimento das crianças e jovens, com a formação escolar em segundo lugar, 

dado a escolaridade obrigatória e o desenvolvimento intelectual dos futuros adultos. 

Percebemos então que a última prioridade é o desporto, neste caso, definido por Cou-

ceiro como o clube. 

 Em relação às competências do treinador, Couceiro defende que este não deve 

saber tudo a fundo, mas possuir uma equipa técnica multidisciplinar, onde cada ele-

mento sabe mais do que o treinador nas suas áreas específicas. Refere ainda que o 

treinador deve sempre planear e organizar para preparar o processo de decisão, inici-

ando-se com a escolha da equipa. Para que seja possível este construir uma noção de 

equipa, deverá conhecer a história e cultura do clube, a sua estrutura e os meios atuais 

para trabalhar, para que consiga fornecer uma identidade à equipa, coerente com o 

clube onde está inserido. 

 Para o papel do treinador e as áreas de intervenção, Couceiro defende que este 

será sempre em primeiro lugar um gestor de recursos humanos, no entanto, este deve-
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se interessar por todas as áreas que possam influenciar a sua equipa, não necessitando 

de ser um especialista. Este interesse irá permitir que este se possa relacionar com 

quem trabalha nestas áreas. Couceiro vai ainda mais longe, e defende que o treinador 

pode e deve estar em reuniões administrativas, pois possui um papel e função essencial 

para todo o processo. 

 Por fim, Couceiro refere que quanto maior a dimensão de um clube, menor será 

a abrangência que o treinador tem na estrutura da organização desportiva. 

Acácio Santos 

 Acácio defende que a intervenção do treinador está dependente do contexto 

onde está inserido. Para defender esta ideia demonstrou três realidades distintas: pre-

sidente escolhe as contratações e o treinador dá o aval ou não; treinador serve para 

treinar; treinador escolhe as contratações. 

 Acácio considera que um clube é uma micro sociedade, com rotinas, cultura, 

vicissitudes, tendo uma direção, empresários, fundos de investimento, objetivos, egos, 

jogadores que se têm de motivar e potenciar. Tendo esta sociedade em conta defende 

que o treinador pode apenas orientar o processo de treino, se tiver um diretor desportivo 

acima da sua função, ou ser um “Manager”, onde gere para além do processo de treino, 

o orçamento da época desportiva.  

 Tendo em conta o papel que o treinador por ter, Acácio considera três tipos de 

treinador, consoante a sua área de intervenção no clube: só treina e gere a Equipa A; 

treina e gere a Equipa A e Equipa B; ou gere a Equipa A e Equipa B, tendo a liberdade 

para a construção de uma identidade do clube 

 Por fim, Acácio define o que considera ser as caraterísticas do treinador, refe-

rindo que este deve ter uma responsabilização positiva, delegando funções, de forma a 

não gerir tudo sozinho. Deve potenciar ligações dentro de toda a estrutura do clube e 

não apenas na equipa. Deve também ter a honestidade para reconhecer que não está 

a fazer um bom trabalho, ou que precisa de auxílio, bem como realizar uma análise 

contextual do meio onde vai trabalhar para poder delegar responsabilidades e potenciar 

ligações. 

Carlos Azenha 

 Segundo Azenha, o treinador é contratado pelo domínio básico das suas com-

petências, que se prendem com a compreensão e organização do Modelo de Jogo. No 

entanto este poderá também ser contratado pelo domínio avançado das suas compe-

tências, como a definição de um modelo de jogador, modelo de comunicação, modelo 

de treino, para além do modelo de jogo, que vão definir um Modelo de Equipa. 
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 Em relação às áreas de intervenção, Azenha define que existem três áreas de 

intervenção: Gestão básica; Gestão especializada; Gestão estratégica. A primeira diz 

respeito às áreas administrativas, logísticas e de apoio à família. A segunda prende-se 

com a área clinica, jurídica, marketing e comercial. Por fim a área de gestão estratégica, 

está relacionada com o planeamento, finanças e comunicação, sendo esta a área onde 

o treinador deverá ter sempre conhecimento e intervenção. 

 De acordo com Azenha, a intervenção do treinador nestas três áreas está de-

pendente do contexto desportivo da liga onde está inserido, da dimensão do clube e 

qual a estrutura que o suporta. Será forçosamente diferente treinar na China, bem como 

treinar numa primeira liga e numa segunda liga e com uma estrutura organizada por trás 

versus uma completamente desorganizada com vários elementos a tomar diversas de-

cisões. 

 Por fim, Azenha defende que o treinador foi, é e sempre será um gestor de emo-

ções de excelência e que a sua principal função é a motivação dos seus recursos hu-

manos. 

5.6. Balanço do Evento 

 O evento decorreu de forma positiva, sem nenhum problema de maior, tanto na 

organização e colaboradores do núcleo como ao nível do funcionamento das tecnolo-

gias utilizadas. De salientar que o horário foi cumprido, apenas com um ligeiro atraso no 

inicio do seminário, para que se pudesse organizar os participantes no auditório. 

 Em relação aos objetivos do evento, poderemos referir que foram alcançados, 

principalmente o objetivo de identificar as áreas de intervenção do treinador, referido 

pelos três convidados, que de uma forma mais ou menos comum concordavam que o 

treinador deve intervir em mais do que uma área ou, pelo menos, possuir conhecimento 

sobre essas, como por exemplo, área jurídica, financeira, médica, administrativa, etc. 

Esta última ideia concretiza também o objetivo da compreensão do papel do treinador 

na relação com todos os elementos, dado que todos os convidados defendiam que este 

deve-se relacionar com os diversos departamentos da estrutura. De salientar que todos 

referem que o treinador é primeiramente um gestor de emoções e recursos humanos, 

que nos leva a considerar que a relação com os elementos da equipa, equipa técnica e 

departamentos em volta destes, deverá ser numa base motivação constante. 

 No objetivo de identificar as dificuldades que o treinador tem de enfrentar para 

alcançar os objetivos propostos, percebemos que não foi explícito de forma clara, mas 

podemos inferir pelos conteúdos dados pelos preletores, que dependerá sempre da es-

trutura à volta do trabalho e a sua menor ou maior organização. Será possível afirmar 

que em clubes de menores dimensões as dificuldades serão maiores, dado a estrutura 
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mais pequena que possui, não querendo isto dizer que todos os clubes com dimensões 

menores são desorganizados ou incompetentes no trabalho. 

 Por fim, percebemos que os dois objetivos finais, que procuravam relacionar o 

público com os convidados, foi alcançado pelo debate que se realizou após as apresen-

tações e intervenções do moderador, sendo que este deu uma perspetiva de gestor que 

engrandeceu e muito os conteúdos do evento. 

 

5.7. Perspetivas Futuras 

O papel do treinador nas organizações desportivas é volátil em cada país, cidade 

ou organização, sugerindo que é urgente o reforço da formação multidisciplinar dos trei-

nadores não só nas áreas técnicas mas principalmente nas áreas culturais. 

A esfera de influência do treinador na organização desportiva, que é inversa-

mente proporcional a dimensão da mesma, segundo José Couceiro, sugere ser impor-

tante cada organização ter clara as competências do treinador na sua organização e 

criar um perfil de competências para a contratação do seu treinador. 

O amplo interesse do público, principalmente, em idade ativa sugere-nos que o 

tema é cativante e que deverá ser mais vezes debatido no futuro. Por outro lado, o pouco 

interesse nos gestores desportivos sobre a temática é paradoxal tendo em conta que 

tornou-se claro que as competências de gestão desportiva nas várias áreas do conhe-

cimento são determinantes no exercício desta atividade. Trata-se de uma oportunidade 

para a gestão aumentar a sua relevância no panorama desportivo nacional. 
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6. Conclusões 

A realização deste estágio permitiu-me compreender melhor as várias áreas de 

intervenção e, essencialmente, reforçar a ideia de que são todas elas indispensáveis à 

condução de uma equipa de futebol. Não esquecendo que segundo (Sérgio, 2015) nem 

sempre o mais relevante é o mais mensurável, verificamos que o domínio do modelo de 

jogo, do processo de treino e da observação e análise de jogo é o core do trabalho 

realizado pela equipa técnica. 

Verificamos que o modelo de jogo, comummente, é dividido em quatro grandes 

momentos (Oliveira, 2004), referentes aos momentos de ataque e defesa e os momen-

tos de alternância entre eles. Contudo a abordagem dos sistemas complexos sugere-

nos que o jogo é um contínuo possuindo duas grandes fases com duração variável, 

processo ofensivo, quando equipa tem a posse da bola e, processo defensivo, quando 

a equipa não a tem (Queiroz, 1986), sugerindo que as quebras deste contínuo são ins-

tantes (e não momentos) de alternância entre estados.  

 Os princípios são transmitidos aos jogadores durante o processo treino, e só 

estando este de acordo com o modelo de jogo, torna possível que os jogadores inter-

pretem o jogo coletivo pretendido. Silva (2008) defende que a principal função do pro-

cesso de treino é a construção de uma forma de jogar proveniente da organização com-

portamental dos jogadores nos vários momentos de jogo, definido pelos princípios de 

jogo que o treinador concebe. 

Com base nesta ideia, verificamos que a operacionalização do processo de 

treino do Sport União Sintrense é maioritariamente direcionada para a transmissão dos 

princípios orientadores dos comportamentos coletivos pretendidos, sendo vincada a 

preocupação técnica, essencialmente, ao nível do passe nos momentos iniciais do 

treino. Compreendemos que o processo treino é orientado, primordialmente, pela con-

ceção da periodização tática definida por Silva (2008) visto que a maioria dos exercícios 

visa treinar os comportamentos táticos coletivos contudo como refere Tuck “existem si-

tuações específicas em que os exercícios escolhidos encontra-se mais próximos do 

treino integrado”. 

Quanto à dinâmica da carga verificamos que a sessão de terça-feira, é focada 

na recuperação ativa dos jogadores mais utilizados e numa tentativa de equilíbrio de 

cargas para os jogadores menos utilizados. As sessões de quarta-feira e quinta-feira 

têm uma duração mais elevada do microciclo padrão, jogo domingo-domingo, e na ses-

são de sexta-feira existe uma diminuição notória da duração de treino.  

No capítulo da observação e análise do jogo, compreendemos o seu papel indis-

pensável no processo de treino, funcionando como avaliador do mesmo. De acordo com 
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Ventura (2013), o treino está intimamente dependente de uma análise que permita me-

lhorar o desempenho desportivo, possibilitando induzir mudanças comportamentais nos 

atletas. Vázquez (2012) refere que a análise do desempenho da própria equipa procura 

comprovar em que medida um conjunto de ações dos jogadores refletem o plano de 

jogo preparado durante o microciclo de treino, ou mesmo, o seu modelo de jogo.  

Além da importância na identificação dos comportamentos executados, possibi-

litando a comparação, com os comportamentos pretendidos, análise da performance, 

também enquanto impulsionadora das adaptações contextuais, análise dos adversários, 

a análise de jogo conquista espaço no trabalho fundamental da equipa técnica. Segundo 

Ventura (2013), esta procura obter informação detalhada e de qualidade da competição 

da equipa e dos adversários, com vista ao controlo e operacionalização do processo de 

treino, de forma a estarem mais perto do sucesso desportivo. Garganta (1997) defende 

a observação e análise de jogo como uma forma de interpretar a organização, as ações 

que promovem a qualidade de jogo e tornar os conteúdos do treino mais específicos, 

por forma a estabelecer planos táticos mais adequados.  

Neste capítulo, verificamos também a utilidade da análise qualitativa, segundo 

O´Donoghue (2015) esta permite-nos avaliar situações tipicamente complexas através 

da analise de padrões complexos de imagens, sentimentos e emoções, tanto na análise 

da própria equipa como na análise do adversário. Esta metodologia de análise permitiu 

à equipa potenciar o crescimento individual e coletivo dos jogadores e preparar melhor 

a equipa para os adversários. A metodologia utilizada encontra-se suportada numa sis-

tematização prévia do modelo de jogo do adversário, dividida nos mesmos quatro mo-

mentos de jogo (Sarmento et al., 2014). A cada vídeo partilhado com os jogadores, a 

equipa técnica procurou identificar os aspetos que se poderiam explorar e os que se 

deveriam evitar (Sarmento et al. 2014), tendo por base o modelo de jogo definido. 

Verificámos, por parte da equipa técnica, uma necessidade muito grande de 

aglutinar os saberes das três áreas estudas e, a cada momento, articulá-las melhor, com 

o objetivo de potenciar ainda mais o processo treino. Este processo revelou-se, em 

nossa opinião, muito coerente desde o primeiro dia. 

Quanto ao estudo sobre a perceção dos adeptos sobre o treinador português, 

compreendemos que o grau de notoriedade e reconhecimento dos treinadores portu-

gueses é muito elevado, destacando-se José Mourinho, seguido de perto por Jorge Je-

sus e André Villas Boas. Este estudo revela que as associações mentais dos adeptos 

quando o tema são os treinadores portugueses, além de Mourinho, são a competência 

técnica e as qualidades humanas. Os resultados deste estudo parecem corroborar o 

pensamento de Manuel Sérgio, aquando de um diálogo pessoal que tive com ele, para 
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quem “os treinadores portugueses têm qualidades humanas que os distinguem dos ou-

tros e são melhor aceites”. Em minha opinião, tal ideia pode dever-se ao fato do treina-

dor português ter a sabedoria e sensibilidade necessárias para idealizar o treino em 

função dos ‘homens’ que vão treinar. 

Na ação de formação para a comunidade, realizada como um seminário com o 

tema “O Papel do treinador nas Organizações Desportivas”, concluímos que o treinador 

têm tarefas bem mais abrangentes que o planeamento, operacionalização e controlo do 

processo treino. Citando José Couceiro “o treinador é um gestor de recursos humanos 

e gestor de emoções”, ideia corroborada por José Mourinho citado in revista FPF360 

(2015) o treinador deve ter a capacidade de filtrar e priorizar toda a informação que tem 

disponível. O relacionamento que o treinador tem com as diferentes condicionantes en-

volventes, equipa técnica, jogadores, dirigentes, jornalistas, empresários, entre outros, 

são também cruciais para o seu sucesso, obrigando-o a ter um conhecimento básico de 

todas as áreas envolventes a uma organização desportiva. Por fim, ficou por clarificar 

qual o papel atribuído a cada treinador em cada clube, sugerindo os convidados que 

este aspeto depende em larga medida das características de cada clube. 

   

7. Perspetivas futuras 

 Concluindo esta etapa, torna-se clara a importância da multidisciplinariedade na 

condução do processo de treino. Sendo o meu objetivo, a curto prazo, ser treinador 

adjunto, vulgo nº2, dos campeonatos profissionais, considero que no futuro devo apro-

fundar conhecimentos na análise e controlo do treino. Sendo o domínio das novas tec-

nologias nas diferentes áreas do processo treino vitais para a concretização dos objeti-

vos a que me proponho, funções de analista de jogo e de treino são possíveis alternati-

vas no meu percurso profissional. 
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Anexos 

Anexo 1 – Guião da entrevista 
 

Guião de Entrevista 
 

Entrevista-

dor:_________________________________________________________ 

Entrevistado: _________________________________________________________ 

Data: ___________________ Hora: ________________ Local: __________________ 

 

Boa tarde! Antes de mais, gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade para 

colaborar neste trabalho e conceder-nos esta entrevista. Este trabalho visa en-

contrar as relações que existem entre a observação ou scouting e todo o processo 

de treino e situações competitivas, considerando o modelo de jogo adotado pela 

equipa.  

 

Foi efetuada uma pergunta introdutória de modo a uniformizar a taxonomia utilizada. 

0. O que entende por modelo de jogo? (Identificação dos 4 momentos, ligação da teo-

ria à prática) 

I.  Organização defensiva 

1. Em relação à organização defensiva da sua equipa, qual o sistema tático e método 

ofensivo predominante? 

2. Quais as principais características do processo defensivo da sua equipa?  

 2.1. Quais os comportamentos que preconiza para cada sector (defesa, interme-

diário, avançado)? 

 2.2. Quais os comportamentos que preconiza para cada posição específica (cen-

trais, laterais, médio defensivo e os restantes)? (“””) 

3. Em algum momento, altera o método de jogo predominante? Se sim, em que momen-

tos e porquê? 

II.  Organização ofensiva 

4. No processo ofensivo da sua equipa, qual o sistema tático e o método de jogo predo-

minante? 

5. Quais as principais características/dinâmicas do processo ofensivo da sua equipa? 

 5.1 Quais os comportamentos que preconiza para cada sector (defesa, interme-

diário, avançado)? 



 

 
 

5.2 Quais os comportamentos que preconiza para cada posição específica (mé-

dios interiores, avançados e os restantes)? (“””) 

6. Qual a sua opinião sobre as circulações táticas predefinidas? 

 6.1. Qual a importância que tem para si? (caso resposta seja positiva) 

 

III.  Transição ataque-defesa 

7. Como concebe a transição defensiva da sua equipa? 

 7.1. Como se devem comportar os jogadores mais perto da bola? E os que estão 

longe da bola? 

 7.2. Como é que os jogadores dos diversos sectores se devem comportar no 

momento da perda da bola? 

 7.3. Qual é o sector que tem maior importância para a transição defensiva?  

7.4. A forma como a sua equipa transita do ataque para a defesa altera-se com 

a zona onde ganha à bola? 

IV.  Transição defesa-ataque 

8. Como concebe a transição ofensiva da sua equipa? 

8.1. Como se devem comportar os jogadores mais perto da bola? E os que estão 

longe da bola? 

 8.2. Como é que os jogadores dos diversos sectores se devem comportar no 

momento que ganham a bola? 

 8.3. Qual é o sector que tem maior importância para a transição ofensiva? 

 8.4. A forma como a sua equipa transita da defesa para o ataque altera-se com 

a zona onde ganha à bola?  

V.  Dinâmica de Microciclo 

9. Como organiza a carga de treino ao longo de um microciclo com 1 competição? 

 9.1. Tem dias específicos para treinar força, velocidade, coordenação? (caso 

não refira na pergunta 9.) 

 9.2. Qual o tipo de periodização que aplica (das que já conhece)? (caso não 

refira) 

VI.  Scouting 

10. Qual a sua opinião sobre o scouting, nomeadamente a observação dos adversários 

e da própria equipa no seu processo treino? 

 10.1. Adapta o seu processo de treino às observações provenientes do scouting? 

De que forma essas adaptações ocorrem? 

 10.2. Quais as informações que procura obter com a análise dos adversários? 

 10.3. Quais as informações que procura obter com a análise da própria equipa? 



 

 
 

10.4. Utiliza alguma ferramenta quantitativa e/ou qualitativa nas analises efetua-

das? Se sim, quais? 

10.5. Considera importante os jogadores terem acesso a estas informações? 

 10.6. Em caso afirmativo, que tipo de recursos informacionais utiliza para passar 

a informação aos seus jogadores? Porque razão utiliza esses recursos e não outros 

disponíveis? 

10.7. Tendo de optar, qual das análises dá mais importância? Própria equipa ou 

adversários? 

 

Da minha parte é tudo. Agradecemos mais uma vez pela sua disponibilidade. 

Muito obrigado! 

 


