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Resumo 

 

À semelhança de todo o desporto, de um modo global, o futebol tem 

usufruído de vários desenvolvimentos provenientes das mais diversas áreas, 

com particular destaque para as ciências do desporto. O treinador de futebol é 

obrigado a acompanhar o crescimento verificado na sua modalidade, deixando 

de ser plausível a ideia de que a competência no treino futebolístico está 

associada somente aos aspetos táticos e técnicos da modalidade. A 

competência do treinador é cada vez mais aplicada num vasto plano interventivo, 

seja sob a forma de interveniente direto ou de monitorizador.   

Este relatório de estágio profissionalizante foi desenvolvido no âmbito do 

2º ciclo em Treino Desportivo, especialização em Treino de Alto Rendimento, da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e tem como objetivação 

primordial a apresentação de uma intervenção de caráter multidisciplinar 

desenvolvida ao longo de uma época desportiva. Perspetivando o relatório de 

estágio segundo uma matriz reflexiva, mais do que descrever uma intervenção 

com caráter multidisciplinar, ressalta a necessidade de refletir sobre ela.  

 Apesar de o caráter interventivo não se estender à grande panóplia de 

funcionalidades existentes no futebol atual, a diversidade funcional existente 

permite transparecer a dificuldade e necessidade do desenvolvimento eclético 

requerido ao atual treinador de futebol. A índole reflexiva é aplicada a tarefas 

direcionadas ao desenvolvimento da componente física dos jogadores, à análise 

e observação futebolística e ao desempenho interventivo em contextos de treino 

e de competição.   

 A realização deste estágio consciencializou-me para a necessidade de 

conhecimentos e competências multidisciplinares por parte dos treinadores, que 

é um tema cada vez mais atual, e que acrescenta responsabilidade ao 

desempenho a uma profissão que, por si só, já tanta acarreta. Toda a experiência 

consumou a certeza de que a procura do ecletismo interventivo consolida a 

premissa de que o treinador será sempre uma figura conceptual inacabada.  

 

PALAVRAS-CHAVE: FUTEBOL, TREINADOR, REFLEXÃO, INTERVENÇÃO 

MULTIDISCIPLINAR.
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Abstract 

 

Like all sports, football has benefited from a number of developments from 

a wide range of areas, particularly in the sports sciences. The football coach is 

obliged to follow the growth verified in his modality, meaning it is no longer 

plausible that the competence of the coach is merely associated with the tactical 

and technical aspects of the modality. The coach's competence is increasingly 

being applied in a wide-range intervention plan, either directly, or simply as a 

monitor. 

This professional internship report was developed within the 2nd cycle in 

Sports Training, specializing in High Performance Training of the Faculty of Sport 

of the University of Porto with its primary objective being the presentation of 

multidisciplinary intervention work developed throughout a sports season. When 

putting this internship report into perspective, according to a descriptive and 

reflective matrix, rather than describing a multidisciplinary intervention, it 

emphasizes the need to reflect on it. 

Although the interventional nature does not extend to the large range of 

functionalities existing in today's football, the existing functional diversity 

highlights the difficulty and need for the eclectic development required of the 

current football coach. The reflective nature is applied to tasks directed to the 

development of the physical component of the players, to the analysis and 

observation of footballers and to the interventive performance within the context 

of training and competition. 

By undergoing this internship i have been made aware that there is 

currently an increasing demand for knowledge and multidisciplinary competence 

on behalf of the coach, which means even more responsibility in a profession that 

already entails so much. As a whole, this experience has confirmed that the 

search for interventional eclecticism consolidates the premise that the coach will 

always be an unfinished conceptual figure.  

. 

KEYWORDS: FOOTBALL, COACH, REFLECTION, MULTIDISCIPLINARY 

INTERVENTION.
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Introdução 

  

1.1- Enquadramento do Estágio Profissionalizante 

 

 O presente relatório é parte integrante do quadro legal de requisitos para 

a conclusão do estágio profissionalizante do 2º ciclo em Treino de Alto 

Rendimento Desportivo da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. A 

conclusão do respetivo ciclo de estudos confere, antes de tudo, o respetivo título 

académico. No entanto, para além do acesso ao título profissional de Treinador 

de Desporto através da aprovação num curso de Treinadores no quadro do 

Plano Nacional de Formação de Treinadores (PNFT), é possível a obtenção do 

título por via da formação académica, sendo a homologação realizada em 

conformidade com o “regulamento de reconhecimento prévio da formação 

académica” (IDP, 2010). No que respeita à modalidade de futebol, a conclusão 

do referido ciclo de estudos, com estágio profissionalizante realizado na 

modalidade, consta no quadro de homologações referidas, tendo em vista a 

obtenção da formação requerida para o acesso à cédula de Treinador de Grau 

II.   

 Relativamente à creditação do treinador, a mesma fonte sugere que este 

é um processo que tem suscitado uma maior importância no panorama do futebol 

português, tendo como grande objetivo, o de distinguir os diferentes níveis de 

competência dos treinadores, para que estes sejam inseridos no contexto 

competitivo mais apropriado às suas capacidades. Desta forma, o modo como a 

modalidade é conduzida e as equipas/jogadores são orientados tem vindo a ser 

aperfeiçoado, contudo, ainda longe de ser perfeito.  

 O PNFT considera a existência de quatro graus de formação com 

responsabilidades e competências próprias, referentes à tipologia da população 

em que os treinadores intervêm. Todos eles idealizam favorecer a aquisição de 

conhecimentos e o aumento da qualidade da intervenção dos Treinadores 

através de um aperfeiçoamento qualitativo e de um desenvolvimento quantitativo 

da prática desportiva. Os planos curriculares dos cursos de treinadores 

organizam-se com base numa estrutura modular composta por três 

componentes de formação: componente de Formação Geral, componente de 
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Formação Específica e componente de Formação Prática (IDP, 2010). A 

componente de Formação Geral, está associada ao desenvolvimento de 

competências de índole transdisciplinar e transversal, no âmbito das ciências do 

desporto, sendo comum a todos os cursos de treinadores de desporto, com 

exceção feita à unidade de formação “Metodologia do Treino”, que difere 

consoante se trate de uma modalidade individual ou coletiva (IDP, 2010). A 

componente de Formação Específica pretende integrar as restantes 

componentes e dotar os formandos com competências específicas da 

modalidade em causa, potenciando o desenvolvimento de atividades práticas e 

a capacidade de resolução de problemas referentes ao exercício da atividade de 

Treinador (IDP, 2010). Por último, a componente de Formação Prática (estágio), 

visa o desenvolvimento supervisionado, em contextualizações reais, de práticas 

profissionais de relevo para o perfil de desempenho, em associação com o 

propósito de consolidar as competências técnicas, relacionais e organizacionais 

(IDP, 2010).  

 O acesso à homologação referente aos componentes de Formação Geral 

e Específica do Grau II de Treinador de Futebol está associado à aprovação das 

componentes letivas do referido ciclo de estudos, após a sua própria conclusão. 

A componente de Formação Prática está por sua vez homologada através da 

execução do estágio profissionalizante no âmbito do ciclo de estudos, conferindo 

à execução do presente relatório o acesso ao cumprimento de todos os 

requisitos para a obtenção do referido título.  O Grau II de Treinador de Futebol 

é considerado o primeiro nível de creditação que possibilita o treino autónomo 

de praticantes da modalidade em todas as etapas da sua carreira desportiva. A 

este nível é associada a capacidade de planear, organizar, implementar e avaliar 

a atividades dos praticantes tanto nas sessões de treino como no processo 

competitivo (IDP, 2010). Estas capacidades devem ser aplicadas quer na 

coadjuvação a treinadores titulares de graus superiores, quer na coordenação e 

supervisão de uma equipa de treinadores de grau igual ou inferior (IDP, 2010). 

O acesso ao Grau II idealiza ainda o cumprimento de sessenta horas de 

formação correspondestes à componente Geral e de Formação, sendo também 

esse o valor mínimo correspondente à Formação Específica (IDP, 2010). À 

formação prática está previsto o cumprimento de um estágio profissionalizante 
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correspondente a uma época desportiva para o acesso ao grau referido (IDP, 

2010).   

 O reconhecimento da formação superior como uma via formal de 

formação de treinadores é um procedimento recente. Portugal pertence ao grupo 

reduzido de países que modificou recentemente o seu modelo de formação de 

treinadores, destacando o ensino superior como via formal de formação através 

da inclusão do estágio profissionalizante como obrigação para o recurso à 

graduação. A hipótese de a formação de treinadores transcender o domínio 

exclusivo dos cursos promovidos num nível associativo específico reveste-a com 

requisitos pedagógicos e científicos fundamentais para a elevação da 

aprendizagem e do desenvolvimento profissional do treinador (Mesquita, 2014). 

O facto de as universidades possuírem um reconhecimento institucional e legal 

para formar treinadores, confere-lhes um superior relevo socioprofissional na 

iniciação e consolidação da carreira de treinadores (Mesquita, 2014).  

O ensino superior consta numa aliança entre formação e investigação que 

lhe atribui desde logo condições ímpares para suportar através de princípios 

pedagógicos e científicos a formação e o desenvolvimento profissional do 

treinador. Esta situação contribui ainda, por consequência, para a valorização do 

próprio estatuto profissional do mesmo (Mesquita, 2010). Pelo ideal que sustenta 

e pelo grande conhecimento inerente, a formação académica fornece um 

inestimável contributo à qualificação superior dos processos formativos e por 

consequência ao alcance da excelência profissional do Treinador (Mesquita, 

2010). O ensino superior combate algum do pragmatismo instalado na 

perspetiva do treino desportivo, que contempla uma visão da profissão 

alicerçada em conhecimentos empíricos, com fundamento científico diminuído 

(Nelson et al., 2013). 

 Com o propósito de dotar o aluno com capacidade para desenvolver 

trabalhos autónomos de conceção, planeamento, realização e avaliação dos 

processos de treino, segundo um contexto verificável de preparação para o alto 

rendimento desportivo, o estágio profissionalizante realizado no âmbito do 2º 

ciclo em Treino Desportivo com especialização em Treino de Alto Rendimento 

da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto está totalmente enquadrado 

com este cenário de valorização profissional, potenciado pela formação de 

treinadores através do reconhecimento académico. A consonância entre a 
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prática profissional e o processo reflexivo permitem que este estágio 

profissionalizante se assuma como um momento de formação muito 

credibilizado por traduzir uma verdadeira aprendizagem empírica e experiencial. 

A referida tipologia de aprendizagem, é valorizada pela formação prévia de 

componentes científicas com a qualidade referente a uma instituição de ensino 

superior muito credibilizada, como é o caso.      

 

 

1.2- Estado de Conhecimento da Área Profissional  

 

 Do desempenho da função de treinador surge a necessidade de delimitar 

o seu campo profissional (Rosado, 2000). Com o intuito de descrever o estado 

de conhecimento e de boas práticas inerente à função de treinador de futebol é 

fundamental falar sobre um conjunto de competências primordiais que lhe são 

requeridas. Não há, no entanto, protótipos perfeitos do perfil do Treinador, 

definindo-se como difícil a idealização e delineação clara das competências e 

tarefas inerentes (Araújo, 2009). Sem invalidar a aprendizagem decorrente da 

observação e analise dos comportamentos de treinadores-modelo, cada 

treinador deve evitar intervir segundo comportamentos que não têm 

correspondência com o seu modo habitual de atuar (Araújo, 2009). O treinador 

deve, fundamentalmente, direcionar o seu crescimento às suas capacidades, 

assente num quadro de competências educacionais e éticas inerentes à figura 

do treinador, construindo uma imagem profissional adaptada ao que 

efetivamente é. Cada treinador deve priorizar uma atuação concordante com a 

sua individualidade, com as suas características e com as suas limitações, 

modelando as suas intervenções de um modo cómodo para si, procurando 

potenciar-se segundo as suas próprias valências (Araújo, 2009). 

 Perante esta perspetiva, a identificação e caraterização das suas funções 

profissionais e do seu perfil de competências deve ser uma prioridade do 

treinador, considerando-se como um requisito fundamental ao desempenho da 

sua função. No sentido de otimizar as influências do treinador sobre o seu grupo 

de trabalho, este para além de se autoavaliar, tem como dever avaliar os seus 

jogadores, o seu processo de treino, a sua equipa técnica e as competências da 
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sua organização, para que possa delinear caminhos de progressão sustentada 

para o projeto desportivo (Rosado, 2000). A avaliação de desempenhos é uma 

ferramenta fundamental na definição do seu próprio trabalho e na gestão dos 

recursos humanos envolventes (Rosado, 2000).  

 Introduzindo agora o âmbito futebolístico, torna-se importante perceber a 

grande complexidade que está inerente à função de treinador num desporto que 

tem vindo progressivamente a abranger mais áreas de intervenção específicas. 

O treino de futebol exige aos treinadores um domínio alargado de um conjunto 

diversificado de competências, endereçando-o para um aumento do seu âmbito 

interventivo (Pinheiro et al., 2018). Esta situação confere a necessidade de um 

ecletismo concetual no que diz respeito às diversas componentes da preparação 

desportiva que, sendo acrescentadas às competências de natureza pedagógica 

ética e social, transportam o papel do treinador para um patamar de elevada 

complexidade (Araújo, 2009). A competência de um treinador está longe de ser 

interpretada como um dom, definindo-se como uma base concetual de 

conhecimentos em torno de funções de ordem profissional que incorporam 

ações profissionais concretas (Rosado, 2000). 

 A referida noção da consciencialização do treinador acerca das suas 

próprias valências remete para a necessidade de monitorizar o desenvolvimento 

das competências pertencestes à sua equipa técnica (Pinheiro et al., 2018). A 

consciência de que o treinador deverá ter um conhecimento e domínio basilar 

das várias vertentes da preparação futebolística e pedagógica não significa que 

seja protagonista principal da execução de todas as tarefas, correndo com isso 

o risco de possuir uma autoridade diminuída (Pinheiro et al., 2018). No entanto, 

esse é de resto um requisito fundamental para suportar a competência essencial 

de monitorizar o cumprimento das mesmas. Uma equipa técnica tem, 

naturalmente, de ser composta por profissionais com diferentes valências no que 

respeita às distintas competências que são exigidas pela profissão e pela 

preparação futebolística. Esta situação faz com que não se destaque o 

conhecimento tático-técnico do jogo como a principal competência inerente a um 

treinador de futebol, como muitas vezes é preconizado socialmente (Pinheiro et 

al., 2018). No entanto, o mesmo suporte literário aponta a importância de não se 

desvalorizar esta tipologia de conhecimento uma vez que acaba por ter um papel 
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preponderante na mobilização dos jogadores, através da atribuição de 

competência ao treinador por parte dos mesmos. 

 Todo o contexto apresentado até ao momento acaba por descortinar 

aquela que parece a competência central do treinador, que é a capacidade de 

liderança que lhe está associada (Neves, 2002). É a sua capacidade de liderança 

e gestão que lhe confere efetivamente a capacidade de aumentar os índices de 

rendimento da equipa através da monitorização e controlo dos responsáveis 

pelas diversas áreas multidisciplinares (Pinheiro et al., 2018). Para percorrer o 

caminho da excelência, na função de treinador, torna-se imprescindível a 

aplicação de uma liderança eficaz, onde a gestão de conjuntos de pessoas se 

transforma num fator determinante para materializar uma liderança eficaz 

(Neves, 2002). É deste modo que os comportamentos adotados pelos líderes, 

pelos os treinadores, acabam por ter uma preponderância acentuada sobre a 

performance das suas equipas (Neves, 2002).  

 A comunicação e a liderança são duas valências que estão intimamente 

relacionadas, e a sua conjugação permite descortinar muitas pistas para se 

concluir que tipo de liderança é aplicada pelo treinador (Lança, 2013). O treinador 

comunica, através da sua postura, dos seus gestos, da sua forma de agir perante 

os acontecimentos e os jogadores, que de modo consciente ou inconsciente 

estão permanentemente a observar e a retirar conclusões (Lança, 2013). Na 

gestão de uma organização, grupo, equipa ou qualquer conjunto de pessoas é 

imprescindível a noção efetiva de que todo e qualquer comportamento consta 

num processo de comunicação. Uma boa liderança por parte do treinador pode 

ser refletida pela forma como consegue passar a sua mensagem para os 

jogadores (Lança, 2013). Torna-se possível afirmar, deste modo, que a 

comunicação eficiente entre o treinador e o seu grupo de trabalho é uma peça 

vital para o êxito da equipa uma vez que, refletindo a sua posição de líder, irá 

certamente influenciar a prestação de todos. 

 Em cima de todas as imprescindíveis competências até aqui referidas, 

que parecem fundamentais para corresponder ao carater multidisciplinar da 

modalidade, o treinador tem de ser dotado de um conjunto de habilidades 

próprias das competências de ensino (Araújo, 2009). Independentemente da 

qualidade da sua formação pessoal e profissional, o treinador tem de se 

capacitar para incutir motivação e interesse aos seus jogadores através da sua 
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ação pois a progressão efetiva dos intervenientes implica, impreterivelmente, 

uma participação motivada dos mesmos (Araújo, 2009). 

 O treinador ideal assume-se como uma figura imaginária, suportada por 

conceitos sociais distantes da realidade. Toda esta revisão literária aponta, 

acima de tudo, para a ideia de que o treinador ideal não poderá ser descrito 

sequer numa perspetiva utópica por não existir um perfil único de treinador, mas 

sim um conjunto infindável, mediante as circunstancias e respetivos âmbitos de 

intervenção (Araújo, 2009). Cada treinador deve atuar de acordo com as suas 

características e limitações, sem nunca esquecer a responsabilidade que lhe 

está atribuída no que respeita à formação social e ética dos jogadores com quem 

trabalha e à melhoria gradual destes no âmbito dos conhecimentos relativos à 

modalidade a que se dedica.  

 Apesar de não ser possível generalizar a figura e perfil ideal do treinador, 

a verdade é que essa figura passa a ganhar forma quando associada à 

individualidade. A cada treinador corresponderá uma figura ideal, adaptada às 

suas características e género de intervenção, fazendo com que exista uma 

diversidade infindável de treinadores-modelo. O treinador deverá, antes de tudo, 

esclarecer e desmistificar ao máximo a figura de treinador ideal que lhe é 

correspondente, residindo nela a matriz e direção do seu próprio 

desenvolvimento (Araújo, 2009). Perante esta perspetiva, é a aproximação a 

essa mesma figura que transformará efetivamente o treinador numa figura 

amplamente potenciada, com um seu perfil de intervenção sustentado segundo 

as suas características individuais.  

 

 

1.3- Expectativas Iniciais 

 

 O gosto por esta modalidade esteve sempre presente na minha vida, 

crescendo simultaneamente comigo e transformando-se, obviamente, ao longo 

do meu crescimento. Não tive sempre as mesmas ideias, não tive sempre a 

mesma capacidade crítica, não tive sempre a mesma imparcialidade, mas tive 

sempre o mesmo interesse em saber mais sobre a modalidade a cada dia que 

passava. 
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 Assim, o Futebol foi sempre o alvo principal da minha reflexão crítica e a 

minha prioridade no conhecimento. Acumulei ao longo dos anos muitos e 

variados conhecimentos sobre o jogo, reforçados e refinados com os 

conhecimentos e realidades que tive a possibilidade de me deparar na minha 

formação académica e atividade profissional.  

 Ser treinador tornou-se num desejo que encarei de forma natural. Foi 

surgindo ao longo do tempo de forma espontânea, e interpretei-o de forma 

positiva, no fim de contas era uma manifestação da minha devoção à 

modalidade. Posto isto, é percetível que as minhas expectativas para a 

realização do estágio eram elevadas. O estágio profissionalizante foi realizado 

num contexto competitivo referente à 1ª Divisão Nacional de Juniores A e 

encarava o contexto competitivo, antes de mais, como o acesso a uma forma de 

conhecimento que nunca pude usufruir no futebol, uma vez que em todos os 

anos de experiência apenas contactei com realidades em contexto distrital. Além 

disso, penso que foi uma oportunidade para testar todos os ideais e convicções 

que vinha acumulando ao longo dos anos, numa realidade mais exigente.  

 Tinha, naturalmente, várias incertezas sobre a distância efetiva do treino 

e dos seus processos entre um contexto distrital, previsivelmente mais 

amadorista, e um contexto nacional com suposta objetivação ao alto rendimento 

desportivo. Por vezes, parece uma coisa tão simples, claramente diferenciada, 

mas, por outro lado, tenho também a visão de que existe um caráter global da 

modalidade, que o jogo é o mesmo em todos os seus níveis competitivos. A 

verdade é que nunca tinha tido a oportunidade de perceber o verdadeiro conceito 

dessa distância no futebol e interpretava este primeiro contacto como treinador 

numa realidade competitiva superior como um instrumento que contribuiria para 

dissipar essa incerteza. 

 O já falado caráter multidisciplinar da preparação futebolística requer que 

o treinador possua um alargado domínio de conhecimentos sobre as diversas 

áreas interventivas. O facto de o meu plano de ação ter recaído sobre a 

execução de múltiplas tarefas, inseridas em áreas de intervenção distintas, fez-

me expectar uma direção de crescimento nesse sentido. A minha intervenção, 

de índole multidisciplinar, permitiu-me desde logo perspetivar a aproximação ao 

alargado domínio interventivo que se assume como fundamental para um 

treinador da modalidade.  
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 De um modo geral, ao longo da vida formei o meu próprio suporte teórico 

do jogo, mas a dada altura faltou o suporte prático. Ao longo destes últimos seis 

anos, consegui esse mesmo suporte, de modo satisfatório, com a oportunidade 

de liderar e de materializar em campo e em treino as ideias que fui construindo. 

Encarei esta nova etapa da minha vida como uma natural progressão do meu 

percurso, onde tive a mesma oportunidade de liderar, de intervir e de aplicar o 

meu suporte teórico, mas num contexto de maior exigência e rigor.  Nesse 

aspeto, este estágio assumia bastante importância para mim. Além de me 

proporcionar a introdução numa realidade que ambiciono para o futuro, deu-me 

a possibilidade de iniciar a acumulação de conhecimentos práticos num nível 

distinto. Gosto de aprender, seja de que maneira for. Encarei então o estágio 

profissionalizante como uma possibilidade de aceder a uma fonte muito vasta de 

conhecimentos e experiências. 

 

 

1.4- Objetivos e Estrutura do Relatório de Estágio 

 

 O presente relatório é referente ao estágio profissionalizante 

desempenhado na função de treinador adjunto da equipa de Juniores A - sub-19 

do F.C. Paços de Ferreira, num período temporal compreendido entre 

09/07/2018 e 01/06/2019. Os principais objetivos formulados para o estágio 

profissionalizante são os seguintes: 

- Cumprir a totalidade das tarefas estipuladas nos documentos orientadores 

institucionais; 

- Elaborar um projeto de relatório de estágio;  

- Cumprir a totalidade das tarefas estipuladas pelo centro de treino;  

- Expandir o suporte teórico relativo à área de intervenção das tarefas 

estipuladas pelo centro de treino;  

- Desenvolver competências práticas nas áreas de intervenção destinadas; 

- Refletir sobre as experiências vivenciadas ao longo do percurso; 

- Refletir sobre o todo contexto referente ao centro de treino;  

- Efetivar crescimento pessoal e profissional;  

- Consolidar o meu perfil profissional como treinador; 
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- Elaborar o Relatório de Estágio.  

O presente documento tem como propósito a demonstração de toda a 

prática profissional efetuada durante o estágio profissionalizante através de uma 

estruturação lógica e sequenciada. Este relatório é caracterizado 

essencialmente por um caráter descritivo e reflexivo, por forma a corresponder 

com o referido propósito. São deste modo expostas as experiências vivenciadas 

no decorrer de toda a época desportiva, com recurso a suportes literários 

permanentes, de diversas índoles, e com uma atitude reflexiva e crítica sempre 

presente.   

De modo a clarificar o modo como será descrito o trabalho desenvolvido, 

será apresentada, desde já, a estrutura do documento. A parte introdutória do 

documento, e do qual este subcapítulo é integrante, procura apresentar o 

enquadramento do estágio profissionalizante perante o quadro legal e 

institucional vigente e rever o estado de conhecimento e de boas práticas 

inerente à profissão de treinador, passando pela descrição das expectativas 

iniciais inerentes à concretização do estágio. Seguidamente, será desenvolvido 

um capítulo destinado à apresentação de todo o contexto referente à prática 

efetuada, sendo abordados os conteúdos concetuais relacionados com o 

contexto em que será executado o estágio, a caracterização da instituição de 

acolhimento em termos gerais e a descrição das funcionalidades atribuídas.  

 O seguimento estrutural prossegue com o desenvolvimento de dois 

capítulos suportados por um caráter mais reflexivo, ambos organizados e 

subdivididos segundo as diversas funcionalidades práticas. Um deles é 

endereçado ao desenvolvimento de toda a prática efetuada, onde consta a 

conceção e implementação das atividades propriamente ditas, através de uma 

descrição pormenorizada das atividades, das barreiras e estratégias de 

remediação encontradas e dos resultados finais de toda a prática. O restante 

capítulo apontado é referente ao desenvolvimento profissional potenciado pelo 

estágio profissionalizante e assenta numa reflexão crítica de modo construtivo 

sobre toda a experiência vivenciada, onde são destacados o percurso 

profissional percorrido e a aquisição de competências profissionais 

consequentes. 

Como o capítulo referente ao desenvolvimento profissional permite desde logo 

desvendar de que modo o processo formativo contribuiu para a (re)construção e 



13 
 

consolidação da minha identidade profissional, o capítulo conclusivo é 

apresentado de uma forma sintética e resumida. É deste modo que o capítulo 

destinado aos apontamentos conclusivos incide predominantemente nos 

aspetos-chave que emergiram do estágio profissionalizante, e nas perspetivas 

de desenvolvimento profissional futuras, a partir da reflexão essencialmente 

desenvolvida no capítulo destinado ao desenvolvimento profissional. Verifica-se 

assim uma articulação visível entre os dois capítulos referidos. O capítulo final é 

destinado à exposição das referências bibliográficas que constituíram todo o 

suporte teórico e literário do documento. 
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Contextualização da Prática 

 

2.1- Macro Contexto de Natureza Concetual  

 

 O desenvolvimento deste capítulo visa, acima de tudo, uma 

contextualização teórica aos vários domínios conceptuais presentes no contexto 

em que irei desempenhar funções. Neste sentido, o capítulo estará dividido em 

três subcapítulos, passando, desde já, a introduzir a pertinência de cada um 

deles.  

 Devido à contextualização interventiva ser direcionada ao treino 

desportivo e, concretamente, a um contexto de intervenção formativo, torna-se 

desde logo imprescindível a reflexão sobre o panorama do treinador de formação 

e as suas respetivas competências. O estágio será executado numa instituição 

que ambiciona o alcance de patamares de alto rendimento para os jogadores 

pertencentes aos seus quadros formativos. Neste sentido, julgo também ser 

muito importante a contextualização e reflexão efetiva acerca da conjugação 

necessária entre o conceito de formação e de alto rendimento. Nesta linha de 

pensamento, a credibilização do clube, que está inserido num contexto com 

relevo nacional, acarreta uma consciencialização superior no desempenho das 

funções de treinador. O papel de treinador tem de estar sempre contextualizado 

com a instituição desportiva, sendo importante a reflexão sobre o alinhamento 

do seu trabalho em conformidade com o contexto cultural e envolvimento social 

da instituição em que está inserido.  

 

 

2.1.1- O Treinador de Desporto: Treinador em/de Formação 

 

 O desporto tem uma importância que ultrapassa aquilo para que 

aparentemente foi fundado, sendo legítimo abordar a temática da 

transcendência humana. A busca incessante da transcendência tem sido um dos 

desejos mais profundos do homem desde o início dos tempos (Garcia, 

2012).Toda a história de sobrevivência do Homem, assente na resistência às 

adversidades e na superação individual numa sequência de milhões de anos, é 
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uma metáfora da vitória desportiva e, consequentemente, da competição, que é 

a real essência de todo o desporto (Garcia, 2012). Essa competição, 

independentemente do seu contexto qualitativo, implica a procura pela melhoria, 

superação e transcendência quer individual, quer coletiva, numa perspetiva que 

pode ser interpretada como rendimento. No entanto, é comum a associação ao 

desporto como um veículo de educação, de saúde e de preparação para a vida 

(Araújo, 2009). Perante estas duas perspetivas, o desporto exige acima de tudo 

uma relação de convivência íntima entre formação e rendimento, transportando 

o trabalho do treinador para uma importante dimensão ética (Araújo, 2009).  

 Ao treinador, é assim exigido que reconheça o caráter integrado, 

complexo e diferenciado dos processos e prioridades de aprendizagem no 

desenvolvimento de praticantes desportistas, tendo por obrigação o seu 

desenvolvimento segundo o quadro cultural, político, social e desportivo, onde 

atua (Mesquita & Rosado, 2009). É neste âmbito que a intervenção do treinador 

acaba por se estender a diferentes contextos e níveis de prática, uma vez que o 

desporto assume por si só um conceito global. Esta realidade remete para a 

obrigação do treinador ser possuidor de competências profissionais que não se 

limitam aos conhecimentos concretos da modalidade (Mesquita & Rosado, 

2009). Segundo esta perspetiva, entende-se que hoje em dia um treinador não 

pode restringir o seu trabalho à preparação das suas equipas, sobretudo porque 

é também um gestor de recursos humanos.  

 Fazendo uma analogia com o Homem que tem de estar por trás da figura 

do Treinador, Garcia (2012) aponta que Homem é um ser que não nasce 

completo, vai sendo feito à medida que o é. As exigências da especialização 

desportiva levam a que o estatuto e o papel do treinador tenha vindo a assumir 

uma crescente importância e um amplo reconhecimento social. Ser treinador é 

um desafio permanente que requer um foco global e que não incide somente nas 

competências técnicas da modalidade. Não é assim requisito suficiente para se 

desempenhar a função de treinador o facto de ter sido jogador da modalidade, 

pois cada vez mais há a exigência de conhecimentos diversificados e atualizados 

de várias áreas de conhecimento (Araújo, 2009). Para lá do conhecimento 

específico da modalidade, é requerido o domínio de uma lógica pedagógica na 

prática de ensino, que não é adquirido com a prática desportiva (Araújo, 2009). 

A objetivação principal do treinador é a de preparar os seus atletas para os 
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desafios que lhes irão ser impostos. A preparação dos jogadores torna-se com 

isto um processo complexo, que requer o domínio de um leque alargado de 

competências que transcendem o domínio da modalidade em questão e até do 

desporto, de um modo geral (Pacheco, 2005). 

 O treinador é a personagem central na liderança do processo de treino. 

Mais do que lhe ser exigido um domínio vasto de conhecimentos e 

competências, é lhe exigido o ajuste às condições particulares do envolvimento 

da prática. É deste modo que as competências profissionais acabam por só se 

expressar efetivamente com a capacidade de o treinador adaptar a aplicação 

dos seus conhecimentos às circunstâncias da prática (Armour et al., 2004).  

Apesar de reconhecida e valorizada a importância do vasto conhecimento da 

modalidade desportiva e do domínio da área interventiva das ciências do 

desporto, os conteúdos de índole deontológica, pedagógica e social são 

fundamentais para efetivar o treinador como tal. São esses conteúdos que 

suportam a compreensão da inerente exigência da profissão, prontificando o 

treinador para intervir no ambiente onde desenvolve a sua atividade profissional, 

que é complexo e ambíguo (Mesquita et al., 2013). 

 Segundo Araújo (2009), o treinador não se pode limitar a intervir somente 

na sua área profissional, sendo idealizado o seu desenvolvimento muito para 

além das fronteiras da sua área. Perante esta perspetiva, o treinador tem de 

estar disponível para percorrer o seu próprio caminho, numa permanente 

procura por conhecimentos que o levem a ser melhor todos os dias na sua 

atividade, potenciando o seu próprio desenvolvimento de modo permanente e 

sustentado. O treinador atravessa assim um caminho de formação contínua, 

onde tem de desenvolver competências, autonomizar, criar diferença e valor, 

seja ao nível do atleta seja com equipas, de modo a poder potenciar-se a si 

mesmo, assentando a sua valorização profissional numa postura proativa 

(Araújo, 2009).  

 No que respeita ao Treinador de formação, independentemente do 

contexto competitivo, a sua primeira prioridade e obrigação é a de ser educador.  

É através desta premissa que surge a associação da sua competência à 

capacidade de despoletar o gosto e entusiasmo pela prática desportiva, 

priorizando aspetos que ultrapassam o rendimento desportivo. O Treinador de 

formação tem, antes de tudo, o dever de assegurar o desenvolvimento dos 
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praticantes a nível pessoal e social através da implementação de valores e 

atitudes importantes para o crescimento sustentado da sua cultura desportiva, 

conferindo-lhe competências concetuais que não se esgotam no próprio 

desporto (Mesquita, 2004). Deste modo, deve ser requerida a um treinador de 

formação a capacidade para intervir com responsabilidade e enfâse sobre os 

problemas de caráter ético, cívico e social, que serão o eixo estruturante da vida 

dos jovens independentemente do seu percurso futuro ser ou não desportivo, 

estendendo as repercussões do plano de intervenção do treinador à própria vida 

futura dos praticantes (Mesquita, 2004).  

 A influência que o treinador de formação deve procurar ter na solidificação 

e desenvolvimento da cultura desportiva dos atletas, das competências motoras 

e do gosto pela prática, remete à grande importância da criação de ambientes 

positivos de aprendizagem (Silva, 2015). De modo a potenciar o cumprimento da 

referida perspetiva o ambiente de treino deve ser propulsor do desejo de 

autossuperação, da busca contínua pela autonomia, comprometimento e 

responsabilidade dos jovens (Silva, 2015). No mesmo sentido, a sua intervenção 

técnica deve ser definida e composta por referenciais de qualidade, uma vez que 

é também exigida em simultâneo uma formação mais específica capaz 

corresponder com as exigências particulares da modalidade (Mesquita, 2013). 

 O treinador de desporto de formação, como o próprio nome o indica, deve 

então potenciar a formação de Homens desportistas. A formação, que implica 

desde logo a implementação das diretrizes éticas e deontológicas já abordadas, 

tem ainda de ser feita em simultâneo com o potenciamento dos seus jogadores 

no desempenho da prática desportiva em questão. O cumprimento destes 

requisitos exige, assim, um sentido de responsabilidade apurado ao treinador 

devido às repercussões das suas funções na vida dos praticantes. A 

correspondência com a exigência inerente à função, “obriga” o treinador a evoluir 

de modo constante, a procurar potenciar cada vez mais o seu trabalho, a 

potenciar as repercussões do seu trabalho na vida dos praticantes, sendo ciente 

de que no âmbito formativo esse é o primeiro passo para a selagem da qualidade 

do seu trabalho (Mesquita & Rosado, 2009). Acreditando, pessoalmente, que o 

processo de formação nem sequer se esgota no período de formação dito formal, 

toda esta conjetura deve, acima de tudo, estar sempre presente durante todo o 

percurso profissional do Treinador (Mesquita & Rosado, 2009). O treinador é 
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sempre, nesta perspetiva, um treinador de formação que, para o ser, tem 

obrigatoriamente de também ele estar em formação e desenvolvimento 

permanente. Ser um treinador de formação é, nesta perspetiva, ser um Treinador 

em formação.    

 

 

2.1.2- Formação para o Alto Rendimento 

 

 Entrando agora no domínio futebolístico, o futebol foi assumindo 

gradualmente um papel importante no desporto mundial, sendo considerada a 

modalidade desportiva mais popular no mundo, um fenómeno de atração de 

massas inigualável e, também por isso, um fator de humanização das 

sociedades (Pacheco, 2005). A acrescentar à base concetual de qualquer 

treinador de desporto que foi abordada anteriormente, “…o treinador de futebol 

deverá conhecer a modalidade em todas as suas facetas, sabendo que será 

chamado, a cada momento, a tomar decisões sobre questões técnicas, táticas e 

logísticas…e a assumir as respetivas consequências. Tal multiplicidade de 

requisitos torna imprescindível a existência de um sólido capital de competência 

técnica, de personalidade e de inteligência estratégica” (Garganta et al., 2004, 

pp.229). 

 A complexificação crescente do jogo de futebol permite que o mesmo se 

entenda como um conjunto de sistemas em interação, como jogo caótico 

(Carvalhal, 2014) revelando-se imprevisível e aleatório (Garganta & Grehaigne, 

1999). Assim, a sequência de ações nunca ocorre de igual forma, sendo 

impossível recriá-las em contexto de treino (Garganta & Grehaigne, 1999). É 

deste modo que a compreensão do jogo por parte dos jogadores se assume 

como fundamental, no sentido de resolver de modo efetivo os problemas 

resultantes da interação entre as duas equipas em jogo (Garganta & Grehaigne, 

1999). Perante esta situação, a atividade cognitiva e motora dos jogadores deve 

estar presente e deve ser estimulada em treino, objetivando promover um 

comportamento da equipa que a permita a solucionar os problemas de jogo, 

através da implementação de uma “cultura para jogar” (Garganta et al., 2008). O 

ambiente de treino deve, deste modo, estimular os jogadores e oferecer recurso 
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a informações que induzam o desenvolvimento da sua inteligência e 

conhecimento do jogo (Garganta, 2009). 

 Partindo do princípio apresentado, o treino mais do que impor de ideias 

deve ser direcionado para a promoção de aprendizagens e desenvolvimento de 

capacidades, oferecendo problemas de forma natural e constante, possibilitando 

a expressão da criatividade no sentido da procura da transcendência (Carvalhal, 

2014). Sendo o treino um componente fundamental na preparação do futebolista 

e das equipas para a competição (Garganta, 2006) a informação recolhida pelo 

treinador deve conter indicações para que este possa promover melhorias 

qualitativas no desempenho coletivo e individual (Garganta et al., 2008). Com o 

propósito de efetivar a aprendizagem, visando a maximização do rendimento, o 

referido processo de recolha de informação, e o processo de instrução e 

supervisão devem também ser amplamente direcionados à individualidade. 

 Procurar definir aquilo que é o desporto de alto rendimento é uma tarefa 

complexa por se associar na sua essência ideológica ao treino sistemático e 

especializado centrado no alcance de resultados competitivos, destacando a 

vitória com um papel fundamental. O desporto de alto rendimento, com a 

exigência conceptual que lhe está inerente, não é de acesso facilitado. Nem 

todos os intervenientes são dotados de capacidades físicas, técnicas, táticas e 

psicológicas necessárias para integrar esse patamar (Garcia, 2012). No entanto, 

importa fazer a clara distinção entre o desporto de elite e o desporto de formação 

focalizado no alto rendimento desportivo. Enquanto que o primeiro conceito 

aponta a indivíduos contextualizados competitivamente em provas que implicam 

índices de alto rendimento, o processo de treino a que estão sujeitos indivíduos 

com o objetivo de alcançar índices de desempenho de alto rendimento está 

associado ao segundo conceito. A excelência desportiva só é atingida perante 

uma perspetiva global e complexa dos processos do treino e competição 

(Garganta, 2006), fazendo do treino jogo, e do jogo treino (Sérgio, 2012). O 

contexto de treino deve assim emergir do princípio da especificidade, já que se 

idealiza a maior transferência possível para o jogo, através de conteúdos 

aquisitivos muito específicos (Garganta & Grehaigne, 1999). 

 No futebol de alto rendimento, o jogador tem de saber relacionar os 

interesses individuais e coletivos (Serrado, 2015), uma vez que o treino deve 

essencialmente orientar-se para a construção coletiva (Garganta, 2018). Parece 
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unânime o posicionamento do sentido coletivo em primeiro lugar, no entanto, o 

coletivo não deve nunca anular de qualquer modo o potencial do jogador como 

individualidade (Carvalhal, 2014). Numa modalidade com grande expressão 

coletiva, como é o futebol, o sucesso coletivo não deve colocar em causa o 

desenvolvimento do potencial individual (Carvalhal, 2014). 

 Assume assim grande importância a atenção direcionada diretamente 

para o jogador, de modo a possibilitar sempre o desenvolvimento de cada um, 

com intuito de proporcionar acesso a patamares de alto rendimento (Garganta, 

2018). É importante ter consciência de que no final do processo formal de 

formação, os jogadores serão sempre avaliados pela qualidade individual 

inerente a cada um e não pelo valor do coletivo em que estava inserido 

(Guilherme, 2011). Nesse sentido, os treinadores da formação devem ter como 

objetivo primordial a formação e potenciação integral de jogadores para o futuro 

(Pacheco, 2016), sem se dissociarem da ideia de que a formação de jogadores 

implica a natural preparação para um jogo, uma competição, que é coletiva 

(Guilherme, 2011). O treino não deve perspetivar o desenvolvimento de 

protótipos estereotipados de jogadores, mas sim contemplar a possibilidade de 

cada um se exprimir como individualidade, procurando um desenvolvimento 

íntegro das características que lhe são inerentes, mas sempre segundo a 

prestação de serviço a um contexto coletivo (Garganta et al., 2004).  

 É deste modo inegável a valorização necessária ao processo coletivo em 

sintonia com a integração do valor individual uma vez que para proporcionar uma 

experiência formativa de qualidade, o percurso de formação deve ser centrado 

no próprio praticante (Silva et al., 2006). O processo de treino não deve 

negligenciar a qualidade de jogo, idealizando a perspetiva de oferecer aos 

jogadores a possibilidade de se expressarem segundo a sua individualidade 

enquanto potencia a melhoria simultânea das suas debilidades (Guilherme, 

2011). Reforçando esta ideia, Carvalhal (2014) refere a ideia de que se devem 

considerar as necessidades e interesses de cada jogador, proporcionando a 

possibilidade de se desenvolverem segundo o que sabem fazer de bem e 

melhor, conferindo uma maior confiança ao processo e ao próprio jogador. A 

formação dos jovens, quando assente na ideologia de alcance do alto 

rendimento, tem assim forçosamente de passar pela especialização dos 

jogadores segundo o que de melhor fazem. Cabe também ao Treinador ter a 
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capacidade de retirar em escala máxima o melhor que cada um tem para dar 

(Carvalhal, 2014). 

 No âmbito do treino de futebol de jovens, os clubes apresentam muitas 

vezes como objetivo final do processo de formação o alcance de índices de alto 

rendimento. Embora numa fase inicial, o treino seja direcionado a um caráter 

lúdico, existindo uma aproximação ao desporto de recreação, essa situação 

deixa de se verificar noutros patamares formativos (Pereira, 2018). À medida que 

se vai concretizando o processo formativo, aumenta o grau de especialização e 

a visão do treino vai passando, de modo progressivo, para a procura de 

desempenhos elevados de rendimento, podendo denominar-se o processo por 

treino de jovens para o alto rendimento (Pereira, 2018). Em boa verdade, não 

existe um conceito efetivo de alto rendimento contextualizado na formação 

desportiva. No entanto, a formação desportiva pode ser feita nesse sentido, 

perspetivando que os seus intervenientes atinjam o referido patamar. É deste 

modo que o alto rendimento na formação desportiva existe, como já foi referido, 

no sentido de potenciação máxima do rendimento individual de cada jogador, 

idealizando que um processo formativo seja de alto rendimento quando 

contempla o seu alcance futuro, segundo uma perspetiva de rentabilização 

máxima individual em cada etapa formativa. 

 

 

2.1.3- O Treinador e a Instituição Desportiva 

 

 É inquestionável a preponderância das instituições na realidade 

desportiva no que respeita à dinamização e generalização da prática do desporto 

e no que respeita ao apoio e enquadramento de atividades desportivas 

especializadas. Cada instituição deve ter esclarecidas as formas organizativas, 

a sua estrutura, logística e recursos humanos necessários para corresponder às 

necessidades locais que fazem parte do seu contexto cultural (Araújo, 2009).  

 Não é nos dias de hoje sustentável a perspetiva que confere ao treinador 

o estatuto de único responsável pelos resultados atingidos. A profissão de 

treinador é hoje compreendida numa contextualização mais alargada. É atribuída 

importância e responsabilidade a outros elementos como os diversos 
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seccionistas, treinadores adjuntos, dirigentes (...) que passaram a ter um 

desempenho mais preponderante no funcionamento geral das instituições 

(Araújo, 2009). Tal situação passou a ser verificável a partir do momento em que 

os treinadores passaram a interpretar a definição e distribuição das tarefas 

inerentes de cada um dos intervenientes da equipa de trabalho como 

imprescindível (Araújo, 2009). 

 Os treinadores deixaram de utilizar a incapacidade dos membros 

envolventes como justificação para desempenharem todas as funções possíveis, 

ficando mais próximos de assegurar níveis de competência superiores na 

execução das tarefas que efetivamente lhe competem. Não é razoável para um 

treinador reunir em si todas as funcionalidades respeitantes à vida da equipa,  

perante a capacidade de resposta requerida para a resolução da imensidão de 

questões que acarreta o dia a dia de uma equipa (Araújo, 2009). 

 A gestão de uma equipa incorpora uma perspetiva diretiva e técnica que 

só é plenamente conseguida através do entendimento e complementaridade de 

intervenções entre os respetivos intervenientes, a partir do qual são sustentadas 

todo o tipo de decisões. O treinador que procura desempenhar função de 

dirigente ou o dirigente que pretenda intervir como treinador, não terão um 

desempenho suficiente nas suas decisões específicas (Araújo, 2009). Assim, 

torna-se fundamental o reconhecimento da importância relativa à atribuição 

prévia de responsabilidades por parte do treinador, em alinhamento com a 

coletividade e a contextualização inerente. Esta situação passa a conferir 

responsabilidade ao treinador no que respeita à preparação da equipa no seu 

todo, de modo a garantir condições suficientes para suportar o desgaste relativo 

à época desportiva (Pinheiro et al., 2018).  

 A criação de condições necessárias para que cada um dos intervenientes 

do coletivo de trabalho intervenha na plenitude das suas capacidades assume-

se, deste modo, como parte fundamental da tarefa do treinador (Pinheiro et al., 

2018). Esta tarefa será certamente mais complexa e necessária quanto maior for 

o contexto profissionalizante do clube, envolvendo normalmente um número 

superior de intervenientes. Perante todo este cenário, advém a necessidade de 

o treinador se ajustar previamente às condições de trabalho da instituição, ao 

seu funcionamento, estruturação, funcionamento logístico, contexto e 

envolvência social e cultural (Carvalhal, 2014).  
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 O treinador, no exercício da sua função, resume em si uma representação 

que ultrapassa a sua própria imagem. Estando ao serviço de uma instituição, a 

função de treinador está exposta à responsabilidade de não se representar só a 

si próprio uma vez que representa também um clube, uma associação, uma 

federação (Araújo, 2009). Assim, perceber o impacto público que tem e medir as 

consequências e repercussões do seu trabalho e da sua imagem, faz parte das 

responsabilidades do treinador. Um treinador tem de ter noção que transporta 

constantemente as suas ideias para uma estrutura já existente (Carvalhal, 2014). 

A análise relativa ao contexto onde o treinador opera é, deste modo, fundamental 

para o desempenho da função uma vez que isso implica uma adaptação e 

análise ao contexto que representa. Esse contexto, por sua vez, inclui uma 

grande diversidade de componentes, desde “as relações entre as pessoas, os 

adeptos, o meio social, político, local, regional, nacional, os costumes, as 

crenças, a história do clube e as suas melhores épocas, o sistema predominante 

nos anos de sucesso, as últimas equipas e jogadores, os jogadores que tem ao 

dispor, os que pode contratar, entre outras…” (Carvalhal, 2014, pp.77).  

 Depois de compreender o contexto relativo à instituição, competirá ao 

treinador ser capaz de contribuir para que o desenvolvimento do seu trabalho 

seja assente na estrutura local, estendendo-se ao maior número possível de 

elementos da própria estrutura, procurando que as suas iniciativas surjam como 

um complemento de todas as outras protagonizadas pela instituição (Araújo, 

2009). Em suma, o contexto desportivo da entidade e do treinador são também 

constituintes da base de sucesso de qualquer projeto, endereçando para o 

treinador a necessidade de adotar um posicionamento correto perante toda a 

conjetura.  

 

 

2.2- Contexto Institucional 

 

2.2.1- História 

 

 A origem do futebol em Paços de Ferreira remonta à década de 1930, 

quando a modalidade começou a ser praticada pelo Sport Club Pacense, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%A7os_de_Ferreira
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1930
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coletividade sedeada em Meixomil (uma das freguesias do concelho). Foram 

duas décadas de futebol popular e sem expressão oficial, até que a 

reorganização competitiva e o aparecimento do Campo da Cavada, motivaram 

a fundação, em 5 de Abril de 1950, do Futebol Clube Vasco da Gama, 

coletividade que está na génese do atual F.C. Paços de Ferreira. A estreia oficial 

do novo clube ocorreu a 19 de Novembro de 1950. O clube manteve-se na III 

Divisão Regional da A. F. Porto até à temporada 1956/57, altura em que 

alcançou a primeira subida do seu historial.  

 A década de 60 iniciou-se sob o signo das mudanças e no começo da 

temporada 1961/62 o clube passou a utilizar a atual designação de Futebol Clube 

de Paços de Ferreira. Foram questões de ordem estatutária a motivar esta 

mudança, que coincidiu também com a troca do seu equipamento amarelo para 

um idêntico ao utilizado pelo F.C. Porto. O primeiro título conquistado pelo clube 

surgiu na temporada de 1967/68, quando a equipa alcançou o título da II Divisão 

Regional da A. F. Porto. A festa voltou a Paços de Ferreira em 1973, quando o 

clube comemorou a subida à 3ª divisão nacional. Um ano após este feito, foi 

também comemorado o título nacional da 3ª Divisão a 14 de Julho de 1974. A 

onda de crescimento verificada levou a que em Outubro de 1973 tenha sido 

inaugurado o Estádio da Mata Real, palco onde ainda hoje os pacenses atuam. 

A euforia das subidas seria, no entanto, resfriada nos dezasseis anos seguintes, 

onde apesar de várias vezes ter estado perto de ingressar na 1ª divisão nacional, 

acabou por não o conseguir. A 15 de Março de 1981, os sócios decidiram mudar 

as cores oficiais do equipamento que o clube utilizava, que passaram a ser as 

do concelho – amarelo e verde. 

 A subida ao escalão de topo do futebol nacional acabou por se tornar 

realidade no final da época 1990/91, quando o F. C. Paços de Ferreira se tornou 

no primeiro campeão do estreante campeonato nacional da Divisão de Honra. 

Assim, durante três temporadas os pacenses conviveram entre os «grandes» 

F.C.Porto, Sporting C.P. e S.L. Benfica. Em 1993/94 o clube registou pela 

primeira vez na sua história uma descida de divisão. O percurso realizado na 

temporada 1999/2000 permitiu ao F.C. Paços de Ferreira alcançar o título 

nacional na última jornada da prova, devolvendo o clube aos grandes palcos de 

Portugal. No entanto, o clube acaba despromovido novamente à Liga de Honra 

no final da época 2003/2004 e rapidamente prepara o regresso ao campeonato 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Meixomil
http://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_Abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/1950
http://pt.wikipedia.org/wiki/1973
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Est%C3%A1dio_da_Mata_Real&action=edit
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principal do futebol português. Em 2004/2005 o F.C. Paços de Ferreira realizou 

uma campanha na Liga de Honra que possibilitou novamente a subida de 

divisão. Os pacenses mantiveram-se assim no principal escalão do futebol 

nacional até à época 20017/2018, onde registaram nova descida de divisão. 

Entre estes dois momentos, o clube alcançou o seu auge na época 2012/2013, 

com um 3º lugar na tabela classificativa e conviveu com as competições 

europeias por três ocasiões na sua história.  

 Neste momento, o F.C. Paços de Ferreira foi campeão da do segundo 

escalão nacional e voltou ao escalão máximo do futebol português. O clube 

encontra-se com o seguinte palmarés: 

- Campeão Nacional da III Divisão 1973/74. Campeão Nacional da II Liga 

1990/91, 1999/2000, 2004/2005 e 2018/2019; 

- Presenças na I Liga: 1991/92, 1992/93, 1993/94, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 

2003/04, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 

2012/13, 2013/14, 2014/15, 2016/2016, 2016/2017 e 2017/2018; 

- Taça de Portugal:  Finalista 2008/09; 

- Taça da Liga: Finalista 2010/11; 

- Taça UEFA: 2007/08 (Eliminatórias); 

- Liga Europa: 2009/10 (Eliminatórias); 

- Champions League: 2013/14 Play-Off de Acesso à Fase de Grupos; 

- Liga Europa: 2013/14 Fase de Grupos.  

 

 

2.2.2- Instalações  

 

 O F.C. Paços de Ferreira é dotado de infraestruturas que permitem a 

prática de qualidade da modalidade de futebol. O Estádio da Mata Real foi 

renomeado como Estádio Capital do Móvel e é constituído por vários espaços 

situados em redor do estádio principal, entre eles dois campos de treinos de relva 

natural e um campo de treinos de relva sintética. O estádio tem sofrido várias 

remodelações ao longo dos anos. Apesar de ainda não estar na sua 

configuração final, tem neste momento capacidade para albergar 9077 pessoas. 

 No interior das bancadas existem diversos balneários para jogadores, 

balneários para árbitros/treinadores, gabinetes médicos, salas de massagens, 
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sala de banhos de imersão, salas de musculação, sala de reuniões, secretarias, 

sala para conferências de imprensa, gabinetes de treinadores, arrecadações 

para equipamentos e lavandaria. O clube está divido em dois departamentos 

distintos, sénior e juvenil, havendo infraestruturas que são restritas para o futebol 

de formação.    

 Os balneários que são de utilização exclusiva da secção juvenil, 

apresentam todos a mesma configuração. O gabinete médico do departamento 

de formação contém todas as condições necessárias para a prestação de 

serviços de qualidade no auxílio à prática da modalidade. A sala de conferências 

é utilizada pela secção formativa como sala de apresentações (através de 

suportes informáticos) e está equipada com os meios tecnológicos necessários 

para o efeito.  

 A sala de musculação do departamento de formação apresenta alguma 

diversidade. Tem no seu interior, bicicletas e passadeiras eletrónicas, máquinas 

de musculação destinadas predominantemente ao treino dos membros 

inferiores, banco de supino, diversos halteres, barras e pesos correspondentes, 

TRX e algum material correspondente ao treino de equilíbrio e propriocetividade.    

 Existem duas arrecadações destinadas às equipas de formação, onde 

todo o material de treino é guardado. Apesar de o material considerado básico 

(bolas, coletes e sinalizadores) existir em abundância não há, no entanto, grande 

diversidade de material de treino. A lavandaria é utilizada por toda a estrutura do 

clube, fornecendo vestuário de treino e de jogo a todos os intervenientes. 

 

 

2.2.3- Plano Formativo 

 

 O FC Paços de Ferreira tem no seu projeto formativo uma peça 

fundamental para o desenvolvimento do clube. A instituição conta desde a época 

2013/2014 com todos os escalões de formação de futebol de 11 a competir nos 

máximos escalões nacionais, tendo ainda uma equipa por escalão a competir 

nas provas distritais da A.F. do Porto (sub-14, sub-16 e sub-18). O departamento 

de formação conta também com equipas em todos os escalões destinados ao 

futebol de 7 e, mais recentemente, ao futebol de 9 e com equipas nos escalões 

de pré-competição. 
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 Apesar de a denominação das equipas que competem nos campeonatos 

distritais apontar para uma faixa etária concreta, essa seleção é feita pelos 

responsáveis do escalão sem qualquer condicionante. O clube prioriza, assim, a 

competição nacional independentemente da faixa etária e procura ter planteis 

extensos, capazes de oferecer diversas soluções aos técnicos enquanto 

potencia em simultâneo uma grande competitividade entre o grupo de jogadores. 

Os jogadores das equipas de sub14, sub-15, sub-16 e sub-17 constituem 

planteis distintos. A configuração do escalão de Juniores A assume contornos 

diferentes, uma vez que as duas equipas (sub-18 e sub-19) constituem um só 

plantel, treinando em conjunto semanalmente. O momento competitivo é o único 

onde este grupo de trabalho se separa, havendo duas convocatórias, para as 

duas competições distintas, elaboradas de acordo com as opções da 

correspondente equipa técnica.  

 Deste modo, o clube acredita que consegue potenciar um maior número 

de jogadores uma vez que consegue proporcionar momentos competitivos 

frequentes a todo o plantel, perspetivando a competição distrital como um meio 

importante para a preparação de jogadores para a competição nacional. Além 

disso, o clube tem a noção de que o crescimento não ocorre do mesmo modo 

em todos os jogadores e consegue deste modo ter um número superior de jovens 

ligados aos quadros do clube, evitando perder jogadores que possam ter um 

desenvolvimento mais tardio. Toda a ideia formativa do F.C. Paços de Ferreira 

é suportada pelos vários jogadores formados localmente que atualmente 

disputam provas profissionais. O clube tem a grande ambição de ter na equipa 

sénior o máximo de jogadores possíveis formados internamente, tornando-se 

num clube que centra muito do foco de trabalho e planeamento no crescimento 

dos jovens jogadores.  

 O facto de na época desportiva de 2018/2019 ter sido extinta a equipa B 

do clube abre a porta aos vários jovens que atuam nos sub-19 uma vez que é o 

primeiro escalão a prestar auxílio à equipa sénior, em caso de necessidade. No 

entanto, a grande distância na exigência referente aos escalões, compromete a 

integração dos jovens no futebol sénior e faz com que o clube reconsidere voltar 

a contar com a equipa B nos seus quadros competitivos assim que possível. 
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2.2.4- Modelo de Jogo Institucional 

 

 A nível interno, o departamento de formação do clube tem idealizada a 

operacionalização de um modelo de jogo, com contornos gerais, para as suas 

equipas. O modelo referido consta num conjunto de referenciais 

comportamentais que deverão funcionar como guia estrutural dos processos de 

jogo das equipas de futebol de onze e faz referência a quatro momentos de jogo 

específicos, sendo eles: organização ofensiva, organização defensiva, transição 

ofensiva e transição defensiva.  

 A diretriz interna estabelecida pelo clube para a modelação do jogo das 

suas equipas de formação é idealizada segundo o sistema tático de 1-4-2-3-1. 

No entanto, cada equipa técnica tem liberdade para trabalhar/jogar em sistemas 

alternativos, respeitando aqueles que são os princípios definidos para os 

diferentes momentos de jogo. O momento de jogo relativo aos esquemas táticos 

não é referenciado como preponderante a nível interno, pelo que não consta de 

modo específico na matriz concetual de jogo do clube, ficando cada equipa 

técnica com liberdade para definir e suportar os seus princípios. 

 
 

Organização Ofensiva 

 

Objetivo:  

- Desgastar, desequilibrar e desorganizar a estrutura defensiva adversária; 

- Criar situações de finalização; 

- Controlar o jogo através da posse de bola; 

- Manter a equipa sempre equilibrada posicionalmente.                  

 

Princípio de Jogo -  Posse e Circulação de Bola. 

 

Subprincípio - Aproveitar todo o espaço para jogar, variando com grande 

frequência a zona da bola: 

- Procurar obrigar o adversário a correr atrás da bola; 

- Impedir o adversário de criar zonas de pressão; 

- Variar se necessário o corredor de jogo.  
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Subprincípio - Variar o ritmo e a velocidade de circulação de acordo com as 

necessidades da equipa. 

 

Subprincípio – Alternar, consoante as oportunidades, entre a execução de 

“Ataque Organizado” e de “Ataque Rápido”: 

- Variar a tipologia de passe, alternando entre o passe curto e o passe longo;  

- Variar o tipo de circulação em largura e em profundidade; 

- Privilegiar a circulação em detrimento do transporte de bola; 

- “Dinâmica do terceiro homem”, utilizando preferencialmente apoios em 

profundidade. 

 

Subprincípio - Organização posicional ofensiva, equipa aberta em largura e em 

profundidade, jogar em “campo grande”. 

 

Subprincípio - Aumentar o espaço entre a “linha portadora da bola” e a superior. 

 

Subprincípio - Criar, ocupar e concretizar situações de finalização. 

 

Subprincípio - Alternar o jogo exterior com jogo interior. 

 

Subprincípio - Condução para espaços interiores, procurando atrair o adversário. 

 

Subprincípio - Evitar contacto físico frequente com o adversário: 

- Preocupação em criar constantemente linhas de passe em espaços livres; 

- Preocupação constante com a orientação dos apoios para criar condições para 

um “jogo mais ascendente” e com melhores condições de execução. 

 

Subprincípio - Utilizar a liberdade criativa individual em prol da equipa. 

 

Subprincípio - Confiança e conforto com posse de bola. 
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Organização Defensiva 

 

Objetivos: 

- Condicionar, direcionar e pressionar a equipa adversária; 

- Retardar a progressão da equipa adversária, impedindo-a de chegar à baliza; 

- Recuperar a posse de bola. 

 

Princípio de Jogo -  Defesa pressionante. 

 

Subprincípio - Jogar em “campo reduzido”, fechando os espaços, aproximando 

os setores e reduzindo a largura. 

 

Subprincípio - Direcionar o jogo da equipa adversária para os corredores laterais 

ou para trás. 

 

Subprincípio - Anular as linhas de passe curtas e condicionar o passe longo ao 

portador da bola. 

 

Subprincípio - Organização Posicional: 

- 1ª Referência Posicional: Posição da bola em relação à nossa baliza; 

- 2ª Referência Posicional: Posicionamento da equipa; 

- 3ª Referência Posicional: Posicionamento da equipa adversária. 

 

Subprincípio - Interpretar individual e coletivamente os indicadores e momentos 

de pressão: 

- Quando a equipa adversária se encontrar a jogar no interior da nossa estrutura; 

- Com a equipa adversária em posse de bola nas zonas ou referenciais de 

pressão definidos estrategicamente; 

- Quando o adversário fizer passes errados; 

- Quando o adversário realizar passes em trajetória aérea (pelo tempo que a 

equipa tem para ajustar posicionamento e pela provável dificuldade de receção 

do adversário); 

- Quando o adversário está de costas para o jogo; 

- Quando o adversário se encontra sem linhas de passe em apoio; 
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- Quando o adversário executar mal uma receção de bola. 

 

Subprincípio - Realizar constantemente relações de cobertura ao colega que 

pressiona o portador da bola adversário: 

- Dois jogadores em coberturas defensivas laterais ao jogador que pressiona o 

portador da bola adversário em corredor central; 

- Um Jogador em cobertura defensiva em zona interior ao jogador que pressiona 

o portador da bola adversário em corredor lateral. 

 

Subprincípio - Agressividade individual e coletiva ao portador da bola adversário 

nos momentos de pressão. 

 

Subprincípio - Basculações realizadas com os jogadores em deslocamento 

simultâneo sem permitir a abertura de espaços intra e inter setoriais.  

 

Subprincípio - Não permitir que o adversário jogue no interior da nossa estrutura. 

 

 

Transição Ofensiva 

 

Objetivo:  

- Aproveitar a desorganização adversária de forma a criar situações de 

finalização; 

- Manter a posse de bola de forma a entrar em organização ofensiva. 

 

Princípio de Jogo - Evitar a perda imediata da posse de bola. 

 

Subprincípio - Retirar a bola da zona de pressão. 

 

Subprincípio - Após o momento do ganho, optar preferencialmente pela saída da 

bola em passe. 

 

Subprincípio - Mudança de rápida de atitude dos jogadores (defensiva para 

ofensiva). 
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Subprincípio - Aproveitar o espaço entre linhas na estrutura adversária. 

 

Subprincípio - Tomada de decisão: “Transição agressiva / Transição em 

segurança”. 

Transição agressiva:  

- Aproveitar a desorganização adversária para criar situações de finalização;  

- Transição em profundidade, quando a recuperação é realizada no terço 

defensivo. 

Transição em segurança: 

- Manter a posse de bola de forma a entrar em Organização Ofensiva para depois 

impor a nossa dinâmica de jogo. 

 

Subprincípio - Abrir a equipa em largura e profundidade (amplitude), fazer 

“campo grande”. 

   

 

Transição Defensiva 

 

Objetivo:  

- Tentar recuperar imediatamente a posse de bola ou condicionar (através de 

contenção) o ataque adversário de modo que seja executado em organização 

ofensiva. 

 

Princípio de Jogo - Pressão imediata ao portador da bola e ao espaço 

circundante. 

 

Subprincípio - Jogadores em equilíbrios ofensivos no momento de posse, de 

modo a permanecer equilibrado para um eventual momento de transição 

defensiva. 

 

Subprincípio - Fechar linhas de passe da equipa adversária pressionando o 

portador da bola e o espaço circundante. 
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Subprincípio - Mudança rápida de atitude dos jogadores do momento ofensivo 

para defensivo: 

- Impedir situações de contra-ataque por parte do adversário (e se necessário 

recorrer à falta); 

- Tentar impedir que o adversário faça passes em profundidade bem 

direcionados; 

- Evitar fazer faltas em situações onde o adversário se encontre em dificuldades.    

 

Subprincípio - Obrigar o adversário a jogar para o exterior da nossa estrutura. 

 

Subprincípio - Preparar a equipa para o momento defensivo equilibrando 

imediatamente a equipa. 

 

Subprincípio - Fechar a equipa criando “campo pequeno”. 

 

 

2.3- Contexto Funcional 

 

 Estive inserido na equipa técnica do escalão de Juniores A do clube (sub-

19) que era composta por trinta e seis jogadores. O grupo técnico contabilizava 

seis responsáveis pela equipa, todos com funções distintas e era composto pelo 

Treinador Principal, por quatro Treinadores Adjuntos e por um Treinador de 

Guarda-Redes. O Treinador Principal e o Treinador Adjunto responsáveis pela 

equipa de sub18 eram parte integrante da equipa técnica do escalão sub19 e 

constam no grupo de quatro Treinadores Adjuntos acima mencionado. Todo o 

grupo de trabalho atuava em simultâneo durante a semana, desmembrando-se 

apenas no momento competitivo. 

 De um modo geral haviam algumas expectativas neste escalão, pois era 

o escalão principal da formação do clube e o facto de a equipa ter obtido o 1º 

lugar na Fase de Manutenção da 1ª Divisão Nacional de Juniores – Zona Norte 

abria a perspetiva de que era possível fazer ainda melhor nesta época 

desportiva. Sem objetivos classificativos definidos, o principal propósito passava 

por proporcionar as melhores condições para os jogadores progredirem, 

procurando competir no melhor e maior nível de exigência possível.  
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 Assim, a preparação da equipa era feita de modo a potenciar o 

crescimento dos jogadores em várias áreas de intervenção, através dos mais 

diversos recursos que o clube disponibilizava sendo para isso necessário tirar o 

máximo de partido de todos os elementos da equipa técnica. No meu caso em 

concreto, as minhas funções passavam por âmbitos e áreas distintas. Nas 

unidades de treino realizadas no campo, a minha função acabava por ser um 

pouco limitada, orientava as sessões de treino, em conjunto com a restante 

equipa técnica e de acordo com o planeamento feito, seguindo sempre as 

respetivas indicações. O plano de treino era exclusivamente elaborado pelo 

Treinador Principal sem que, no entanto, nenhum exercício fosse 

operacionalizado sem o conhecimento de todo o grupo de trabalho. 

 A sala de musculação era utilizada pelo departamento médico, em 

trabalhos essencialmente inseridos na reabilitação de jogadores após lesão e 

pela equipa técnica com orientação de trabalho centrado no aumento de massa 

muscular, flexibilidade e prevenção de lesões dos atletas. A minha margem de 

intervenção era mais alargada no que diz respeito à orientação e prescrição do 

trabalho de ginásio que os jogadores efetuavam. Em conjunto com outro 

elemento da equipa técnica, e mediante algumas condicionantes impostas pelo 

restante grupo de trabalho, todo o planeamento e acompanhamento das sessões 

de musculação e do trabalho preventivo passava pela nossa responsabilidade. 

O trabalho na sala de musculação era efetuado três vezes por semana (3ª,4ª e 

5ª feira) sendo que o último dia, por imposição, era exclusivamente dedicado ao 

treino da flexibilidade. 

 Outra das funções que me foi atribuída era a de elaborar todas as 

apresentações relativas ao adversário. Assim, tinha de conviver com a realidade 

do adversário seguinte de modo a conseguir reunir informação pertinente para 

efetuar uma apresentação, com recurso a softwares informáticos, ao grupo de 

trabalho, no último treino da semana. Deste modo, era responsável pela recolha 

e análise minuciosa dos relatórios produzidos e vídeos obtidos pelos 

observadores e respetivo departamento de scouting do clube.  

 Ainda no âmbito da análise de jogo, era responsável por toda a recolha 

de vídeos no momento de competição e respetivo tratamento informático. Tinha 

assim o dever de efetuar uma análise pormenorizada à prestação da equipa no 

momento competitivo e de selecionar momentos relevantes, quer positivos quer 
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negativos, para efetuar também uma apresentação a todo o grupo de trabalho 

no primeiro treino da semana seguinte. 

 Durante o momento competitivo era um dos responsáveis pelo 

aquecimento da equipa, de acordo com o plano de ativação estabelecido pela 

equipa técnica. A partir desse momento, acabava por ter funções distintas do 

restante corpo técnico. Como era o elemento, à partida, com melhor 

conhecimento sobre o adversário a minha função durante o período competitivo 

passava por verificar se a componente estratégica do adversário está de acordo 

com o previsto e se o plano delineado para o jogo pela nossa equipa estava a 

ter as repercussões desejadas. Estando em contacto permanente com a restante 

equipa técnica, era da minha responsabilidade produzir os devidos feedbacks 

em tempo real, oferecendo a análise do jogo de uma perspetiva diferente e de 

melhor análise relativamente à que a restante equipa tinha.  

 Fora do contexto técnico referente ao escalão de Juniores, era também 

parte integrante do departamento de scouting do clube. Neste sentido, o meu 

plano de intervenção incidia também com o escalão de Juniores B (sub-17), onde 

estava destacado pelo departamento como Observador de Adversários. 

Segundo um planeamento previamente definido pela estrutura, o meu papel 

passava por observar e analisar jogos, geralmente ao vivo, e produzir um 

relatório de observação da(s) equipa(s) interveniente(s). Em simultâneo, como 

membro pertencente ao departamento de prospeção, tinha também de produzir 

relatórios individuais de jogadores externos em todos os jogos em que estava 

presente, incluindo os jogos da equipa de sub-19. 
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Desenvolvimento da Prática 

 

3.1- Conceção e Implementação da Prática 

 

3.1.1- Monitorização do Treino de Ginásio 

3.1.1.1- Aumento do Desempenho Físico 

 

 A responsabilidade que nos foi imposta no treino de musculação, não 

contemplava qualquer seguimento metodológico em concreto. Foi apenas 

solicitada a melhoria dos índices de força nos atletas, como meio de aumento do 

desempenho físico e prevenção de lesões. Pelo facto de os treinos de 

musculação serem sempre efetuados, por imposição logística, antes do treino 

de campo fomos alertados para o doseamento das cargas, de modo a que os 

futebolistas não treinassem posteriormente com índices de fadiga elevados.  

 Consciente do impacto e importância do treino de força nos futebolistas, 

interroguei-me acerca de qual seria o tipo de treino de força mais importante e 

relevante para a modalidade. Percebi assim que por um lado a resistência de 

força está constantemente presente, pois, o jogo implica uma grande repetição 

de diversas ações desportivas (Alonso, 2001). Por outro lado, as manifestações 

de força na modalidade implicam sempre grande velocidade na aplicação e 

execução dos movimentos o que nos remete para a importância do treino da 

força explosiva (Alonso, 2001). No entanto, o mesmo autor realça ainda a força 

máxima que, apesar de nunca se registar ao longo das ações desportivas, 

oferece um importante contributo na melhoria dos restantes índices de força. 

Consciente das relações diretas existentes entre os vários tipos de força, e 

mediante a imposta globalidade no caráter do treino, havia necessidade de 

delinear o planeamento do treino de força. 

Objetivando dotar os atletas com capacidades para aplicar força no 

contexto desportivo, é acima de tudo necessário que sejam capazes de produzir 

níveis de força elevados num curto espaço de tempo (Soares, 2005). Tendo em 

conta que o objetivo básico do treino potência muscular passa pelo aumento da 

velocidade de aplicação da força (Swinnen, 2016) o planeamento passou a ser 
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feito no sentido de preparar os futebolistas para uma potência muscular 

efetivamente superior.  

O elevado número de jogadores do plantel e o espaço existente no ginásio 

impediam que todos efetuassem esta componente do treino em conjunto. Assim, 

foram definidos dois grupos de trabalho, compostos por dezasseis a dezassete 

elementos, com um tempo de sessão previsto de trinta minutos para cada grupo. 

O trabalho de musculação efetuado pelos jogadores do plantel é essencialmente 

executado no ginásio. Havia, no entanto, alguns exercícios que eram executados 

no campo de treino, de acordo com a ordem de planeamento do Treinador 

Principal.  

  Esta situação foi, de resto, muito visível durante o período preparatório, 

num momento onde eu ainda não tinha qualquer responsabilidade na prescrição 

do treino de força. O plano do treino incorporava nessa fase diversos exercícios 

de musculação, incidindo nos diferentes grupos musculares, sempre executados 

com o peso do próprio corpo. O maior volume de treino de força foi efetuado nas 

duas primeiras semanas de treino (aproximadamente três vezes por semana), 

tendo vindo a ser reduzido até ao início do momento competitivo, onde começou 

a ser efetuado o trabalho na sala de musculação.  

 Os exercícios executados com o peso do corpo, são apontados como 

exercícios ideais para uma fase precoce do período preparatório uma vez que 

potenciam a melhoria da resistência de força numa fase em que se pretende 

adaptar os músculos às solicitações mais intensas do treino (Soares, 2005). No 

entanto, idealiza-se que se verifique o aumento da força máxima dos atletas de 

modo significativo, especialmente na segunda metade do período preparatório, 

como meio de melhoria da coordenação intramuscular (Alonso, 2001). Isto 

porque a coordenação intramuscular elevada é uma condição e requisito 

importante para o treino da força explosiva que se preconiza que seja introduzido 

no início do período competitivo de modo a possibilitar a aplicabilidade da força 

em contexto específico (Alonso, 2001). 

 Deste modo, as sessões de treino da força resistente, não foram 

planeadas de modo a ser possível introduzir o treino da força explosiva no início 

da competição. Acredito então que o trabalho na sala de musculação deveria ter 

começado a ser executado na segunda metade do período preparatório (terceira 

semana). Assim, além de permitir que todos os jogadores começassem a 
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competição com uma total adaptação ao esforço muscular concreto do trabalho 

de ginásio, permitiria ainda otimizar o uso da força em contexto específico, 

através do treino de potência muscular, logo no início da competição. O facto de 

o número de sessões semanais de treino de força ter diminuído muito ao longo 

da fase preparatória, com duração de seis semanas, acentua ainda mais esta 

incongruência metodológica.  

 Com duas sessões semanais destinadas ao treino de força na sala de 

musculação, em pleno período competitivo, foi necessário impor um tipo de 

treino que possibilitasse adaptações graduais ao esforço, com o objetivo de não 

produzir fadiga acentuada nos atletas. Enquanto deveríamos priorizar a melhoria 

os índices de força máxima (e respetiva coordenação intramuscular) dos 

futebolistas, era também necessário melhorar a técnica dos movimentos em 

muitos deles, uma vez que havia jogadores que nunca tinham efetuado treino de 

musculação num ginásio. O treino de força máxima, e de resistência de força 

com vista à hipertrofia, exige um elevado domínio da componente técnica dos 

exercícios e quando essa condição não se verifica, considerando o caráter 

intenso deste treino, o risco de lesão aumenta (Soares, 2009). Este contraste 

entre a necessidade de melhorar os índices de força máxima dos jogadores e a 

necessidade da aquisição da técnica do movimento bem como o planeamento já 

referido levou-nos à decisão de reiniciar o programa de treino de força, 

retornando à sua fase inicial. 

 Definimos então seguir a lógica proposta por Alonso (2001), optando por 

efetuar inicialmente trabalho de força resistente, mais relacionado com a 

predisposição bioquímica dos músculos, aumentando a mobilização dos 

substratos energéticos que permitam efetuar esforços por maiores períodos de 

tempo (McArdle et al., 2013). Num segundo momento, é sugerido o aumento da 

coordenação intramuscular, através do treino da força máxima, para que depois 

de existir uma contração efetivamente sincronizada das fibras musculares seja 

mais eficiente o trabalho da força explosiva. O treino da força máxima, no 

entanto, dada à sua discutível aplicabilidade em grupos de jovens, ao seu 

elaborado domínio técnico e aos procedimentos necessários para o cálculo de 1 

RM (Soares, 2005) acabou por ser preterido do nosso planeamento.  

 Há que distinguir então o treino da força máxima do aumento da força 

máxima. Tendo em conta o relacionamento que os diferentes tipos de treino de 
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força têm entre si, o treino de resistência de força destinado à hipertrofia 

muscular apesar de não ser, naturalmente, um treino de força máxima, contribui 

para o seu aumento (Swinnen, 2016). O facto de a referida coordenação 

intramuscular ser também melhorada com este tipo de treino permitiu-nos seguir 

lógica definida, embora que de modo diferente. Sabendo ainda que os índices 

de potência muscular aumentam, por sua vez, com o aumento da força máxima 

(Swinnen, 2016) esta pareceu-nos ser a tipologia de treino mais apropriada, 

perante o nosso contexto, no que toca preparação do treino de potência 

muscular.  Durante o período competitivo o treino de força explosiva ia ainda ser 

alternado com o treino de resistência de força destinado à hipertrofia, de modo 

a prevenir a diminuição dos índices de força máxima dos jogadores (Soares, 

2005). Não é só a capacidade de aplicar força no mínimo tempo possível que é 

importante para um futebolista, é fundamental que a força aplicada seja também 

a máxima possível. A combinação dos dois treinos acima referidos garante assim 

o aumento da velocidade de aplicação da força e da quantidade de força 

produzida. 

 A consciência de que o treino de força deverá ser doseado em função das 

características e necessidades dos jogadores e de que se deve respeitar o estilo 

individual e a especificidade de cada um levou-nos à divisão dos grupos de 

trabalho. O Grupo A, era composto pelos elementos com maior robustez física e 

maior domínio das técnicas de musculação enquanto que o Grupo B 

contemplava os jogadores com menor capacidade física ou com menor domínio 

da técnica de movimento. Como já foi referido, havia dois turnos, em horários 

distintos, no treino na sala de musculação. Como ambos os turnos foram 

definidos por critérios logísticos, não foi possível que os grupos A e B treinassem, 

na íntegra, em conjunto. Deste modo, ambos os turnos tinham jogadores dos 

dois grupos (A e B) sendo que houve necessidade de “catalogar” individualmente 

os jogadores. 

Começámos então por, nas duas primeiras semanas, executar trabalho 

de resistência de força com o Grupo A e de técnica com o Grupo B. O Grupo A 

efetuou o treino com cargas que apontassem para a execução de oito a dez 

repetições, correspondente a um valor aproximado entre 61% e 70% de 1 RM 

(Soares, 2009). O Grupo B efetuou exercícios com aproximadamente doze 

repetições, sempre com peso reduzido e mediante supervisão e respetivo 
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feedback postural. Foi montado um circuito de treino, sendo que todo o grupo de 

trabalho efetuava os mesmos exercícios, embora com prescrições diferentes. 

Definimos assim um circuito que permitisse o trabalho (direto ou indireto) de 

grande parte dos músculos que são considerados relevantes para a performance 

futebolística: quadríceps, gastrocnémios e solear, adutores, glúteos, 

isquiotibiais, músculos da região dorsal e lombar, peitorais, bíceps e tríceps 

braquial e deltoide (Alonso, 2001). O circuito de treino era composto por nove 

exercícios e foi efetuado de igual modo duas vezes em cada uma das duas 

semanas iniciais. A diferença entre as duas semanas de trabalho incidiu no 

número de séries efetuadas em cada exercício, que foi de duas séries na 

primeira e três na segunda. Os jogadores realizavam os exercícios em grupos 

de dois elementos, enquanto um executava o restante auxiliava, de modo a 

proporcionar intervalos entre séries e exercícios nunca inferiores aos noventa 

segundos apontados pela literatura (Soares, 2009). Com o intuito de rentabilizar 

o tempo e o espaço destinado ao treino na sala de musculação, os músculos da 

região da anca e da região abdominal eram trabalhados durante o treino de 

campo, fora do ginásio e a sua orientação não passava pelas minhas 

responsabilidades. 

 Após estas duas semanas de trabalho, os elementos do Grupo B 

começaram a efetuar trabalho de resistência de força. Executaram então nas 

duas semanas seguintes o treino com a mesma prescrição (acima mencionada) 

que o Grupo A tinha nas semanas iniciais. Por sua vez, o Grupo A iniciou um 

programa de hipertrofia muscular, efetuando o circuito anterior com cargas que 

potenciassem a falha de repetição, ou aproximada, até por volta das 8 

repetições. Deste modo, garantíamos que os atletas trabalhariam no mínimo ao 

correspondente aproximadamente a 70% do seu RM (Soares, 2009). Pelo 

mesmo autor, a hipertrofia muscular é considerada ideal com cargas entre 70% 

e 90% de 1 RM, sendo a repetição falhada um fator determinante. O que se 

pretende com o trabalho de hipertrofia muscular é acima de tudo potenciar 

degradação das fibras musculares, sendo assim mais importante atingir a 

repetição falhada do que limitar um número específico de repetições. Deste 

modo, eram apontadas as oito repetições aos futebolistas apenas como um 

número guia, como mero referencial.  
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 O circuito de treino foi, de resto, o mesmo das semanas anteriores e 

executado com duas séries em cada exercício ao longo da primeira semana de 

treino hipertrófico. Nesta semana, como meio de evitar índices de fadiga 

acentuados no treino de campo, procuramos que as recuperações entre séries 

fossem mais longas, e aproximadamente completas, neste grupo de trabalho, 

não havendo grande preocupação com o tempo de recuperações entre 

exercícios uma vez que os grupos musculares dos mesmos eram distintos. Na 

semana seguinte, não houve competição pelo que entendemos que era o 

momento ideal para desenvolver o trabalho de hipertrofia com superior 

exigência. Assim, o número de séries em cada exercício do circuito passou para 

três e os tempos de recuperação passaram a ser reduzidos ao máximo de modo 

a provocar a máxima “destruição” muscular, e consequente adaptação, possível. 

Alonso (2001) sugere uma sequência temporal de quatro a seis semanas 

antecedentes ao início do trabalho de força explosiva. Tendo o grupo A, efetuado 

trabalho de força resistente e de hipertrofia muscular e sendo mais dotado 

fisicamente, decidimos iniciar o treino de força explosiva para este grupo na 

quinta semana de trabalho de ginásio. Este tipo de treino, impõe 

metodologicamente um período de aquecimento e um reduzido estado de fadiga. 

A elevada velocidade de execução pressupõe uma temperatura muscular 

ajustada e implica uma ampla solicitação das fibras musculares rápidas que não 

estarão bioenergeticamente disponíveis em situações de fadiga, limitando assim 

o seu recrutamento (Soares, 2009). O facto de o treino de musculação ser 

realizado antes do treino de campo permitia que o treino de força fosse 

executado com reduzidos índices de fadiga nos jogadores.  

Deste modo, o circuito de treino já definido foi repetido novamente mas 

com os elementos do Grupo A a efetuarem os exercícios com máxima velocidade 

de execução de modo a conseguir recrutar as fibras do tipo II, que apresentam 

um limiar de excitabilidade elevado (McArdle et al., 2013). Os atletas utilizavam 

cargas correspondentes a valores entre os 40 e 60% da sua 1 RM, efetuando 

quatro a seis repetições com duas séries em cada exercício (Soares, 2009). No 

entanto, sendo o trabalho de potência muscular executado pelas fibras 

musculares de rápida contração, a velocidade de execução dos jogadores era o 

principal indicador do número de repetições. A diminuição da velocidade está 

naturalmente associada a uma redução do recrutamento das fibras tipo II, cuja 
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incidência é o objetivo do treino de potência (Swinnen, 2016). Pelo mesmo 

motivo este tipo de treino impõe uma recuperação completa entre séries que, 

para exercícios com duração entre quatro a oito segundos (como é o caso), 

corresponde um tempo de recuperação entre noventa e cento e vinte segundos 

(Soares, 2009). Mantendo o trabalho efetuado com duplas, este tempo de 

recuperação não era agora atingido só pela execução do parceiro de treino, (uma 

vez que o tempo de execução era muito reduzido) fazendo com que as duas 

séries previstas ultrapassassem os trinta minutos de treino disponíveis. A 

possibilidade de executar circuito com mudança de exercício após uma série 

também não era válida uma vez que o grupo de trabalho continha elementos do 

Grupo B. Deste modo, nesta primeira semana de treino de força explosiva os 

executantes realizaram apenas uma série de cada exercício. 

Durante esta semana o grupo B efetuou treino com a mesma prescrição 

do Grupo A, durante a sua primeira semana de treino hipertrófico. Na semana 

seguinte, havia necessidade de aumentar para três o número de séries entre 

exercícios neste grupo. Como estávamos em pleno período competitivo, 

consciente que as três séries poderiam impor níveis de fadiga consideráveis e 

suscetibilizar os atletas a eventuais lesões no treino de campo, foi tomada a 

opção de distribuir o trabalho dos diferentes grupos musculares pelos dois dias 

de treino de força disponíveis. Deste modo, tínhamos também a possibilidade de 

efetuar o treino de força explosiva com o Grupo A com a inclusão das 

intencionais duas séries por exercício. Apesar desta situação ter sido 

equacionada logo na primeira semana de treino, consideramos que era 

importante para o Grupo B iniciar o trabalho de hipertrofia com dois treinos sobre 

todos os grupos musculares, de modo a acentuar as adaptações ao treino. A 

partir da sexta semana de trabalho, o primeiro treino da semana passou a 

contemplar divisões, do já dividido grupo de trabalho, por grupos musculares. Foi 

definido um circuito composto por um conjunto de quatro a cinco exercícios 

destinados ao treino dos membros inferiores e um outro circuito, com o mesmo 

número de exercícios, direcionado para os restantes grupos musculares. Deste 

modo, dentro do respetivo turno, os elementos eram divididos e efetuavam 

apenas um dos circuitos de treino acima referidos em cada uma das duas 

sessões destinadas ao treino da força.  
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 Seguindo a lógica estrutural até aqui elaborada, os Grupos A e B deixaram 

de existir na sétima semana de trabalho de ginásio. O Grupo B iniciou assim o 

ciclo de treino destinado à força explosiva, uniformizando deste modo todo o 

grupo de trabalho a partir deste momento. A já referida combinação necessária 

entre o treino de potência muscular e o treino de hipertrofia passou a ser a 

prioridade de planeamento. Neste sentido, tendo em conta que o calendário 

competitivo possuía várias interrupções, o treino destinado à hipertrofia 

idealizou-se ser efetuado nas semanas em que não havia momento competitivo. 

No entanto, houve a constante preocupação de nunca ultrapassar as três 

semanas consecutivas de treino de potência muscular. O facto de o grupo de 

trabalho também não competir todo na mesma prova (Campeonato 

Distrital/Campeonato Nacional) e de haver elementos que alternavam entre 

ambas as competições impediria, à partida, o planeamento com base nas pausas 

competitivas.  Quando a situação foi exposta à equipa técnica foi-nos sugerida a 

prescrição de treinos mais exigentes nas semanas de interrupção do 

Campeonato Nacional. Foi deste modo que a alternância entre o trabalho de 

força explosiva e de força resistente passou a ser planeada de acordo com 

conjugação entre o referido calendário competitivo e a preocupação de não 

efetuar largos períodos de treino consecutivos de potência muscular.      

 

 

3.1.1.2- Prevenção de Lesões 

 

 A crença de que um jogador com forte condição física está mais protegido 

das lesões musculares está na génese do plano preventivo que nos foi solicitado. 

De facto, a fisiologia muscular aponta que os músculos fatigados são mais 

suscetíveis a lesões pois os seus fusos neuromusculares e órgãos tendinosos 

de Golgi deixam de intervir atempadamente, traduzindo-se numa superior 

descoordenação neuromuscular (McArdle et al., 2013). Em simultâneo, algumas 

unidades motoras estão inibidas de se contrair, potenciando uma maior tensão 

por área, que resulta numa superior incapacidade estrutural para resistir à tensão 

(McArdle et al., 2013).  

A diminuição da força muscular causada pela fadiga dá superior 

preponderância ao treino da resistência muscular no treino de prevenção de 
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lesões. Nesta perspetiva, toda a prescrição efetuada no treino de musculação 

está enquadrada com este raciocínio uma vez que o trabalho de resistência de 

força esteve sempre presente em todo o planeamento. No entanto, no 

enquadramento preventivo, há outras preocupações a ter em consideração. 

No futebol, as ações específicas privilegiam os músculos extensores do 

joelho em detrimento dos flexores. Assim, o próprio jogo de futebol potencia 

desequilíbrios entre os músculos agonistas e antagonistas, com enfâse dado aos 

membros inferiores (Swinnen, 2016). Os vários gestos técnicos da modalidade 

que implicam uma vigorosa extensão do joelho, remetem grande importância aos 

músculos da zona posterior da coxa, que assumem um papel fulcral na 

estabilidade articular (Swinnen, 2016). Nesta linha de pensamento, os músculos 

antagonistas necessitam de estar preparados para corresponder a esta 

exigência. 

Desta forma, os músculos isquiotibiais são normalmente os mais afetados 

por lesões de sobreuso, com tendência a aumentar à medida que o tempo de 

jogo avança e destacando a fadiga como um elemento potenciador de lesões 

musculares. A melhoria da funcionalidade e desempenho dos músculos 

isquiotibiais tem então de ser uma prioridade na concetualização de programas 

preventivos. Durante os momentos de sprint, os músculos isquiotibiais são 

obrigados a passar de uma contração excêntrica para uma concêntrica de uma 

forma muito rápida e vigorosa (Soares, 2009). A isto que só por si já é assumido 

como um ponto vulnerável deste grupo muscular acrescenta-se ainda o facto de 

os músculos isquiotibiais serem alvo de grandes níveis de tensão em 

alongamento (Soares, 2009). Com o músculo alongado, a capacidade de 

produzir força é menor por existirem menos pontos de contacto entre os 

filamentos de actina e miosina devido à distensão dos sarcómeros (McArdle et 

al., 2013).  

 Tendo em conta as características particulares deste grupo muscular, é 

favorável o seu treino em regime excêntrico, aumentando também a sua 

capacidade de gerar força em alongamento (Swinnen, 2016). No entanto, o facto 

de o treino de musculação anteceder o tempo de treino limitava-nos a prescrição 

de exercícios predominantemente excêntricos, devido à superior fadiga que 

impõem. Perante a situação, os exercícios com caráter excêntrico passaram a 
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ser realizados no decorrer ou no final da sessão de treino no campo, numa 

situação em que a sua supervisão não pertencia às minhas responsabilidades.  

O grupo muscular não deixou ainda assim de ser exercitado na sessão de 

musculação. Tendo em conta a importância de ter os músculos isquiotibiais 

funcionais em fases de fadiga, este grupo muscular passou a ser 

predominantemente alvo de trabalho de resistência de força no treino de 

musculação. Estes músculos, apresentam também duas porções, o que implica 

dois tipos de inervação diferenciados, exigindo assim uma elevada coordenação 

neuromuscular (Soares, 2009). A melhoria da referida coordenação era assim o 

objetivo do treino de resistência de força para este grupo muscular. Enquanto os 

restantes músculos eram alvo de treino hipertrófico e de potência muscular, 

delineados pela repetição falhada ou pela diminuição da velocidade, os 

músculos isquiotibiais eram alvo de um volume maior de repetições pelo treino 

da resistência de força, com prescrição já referida no subcapítulo anterior.  

Revista a preponderância da fadiga nas lesões musculares e o seu 

impacto no sistema neuromuscular torna-se fundamental falar em coordenação 

motora uma vez que o seu treino tem impacto nestas duas vertentes (Swinnen, 

2016). Movimentos eficientes, do ponto de vista metabólico, permitem antes de 

mais uma maior economia de substratos energéticos (McArdle et al., 2013). 

Acresce ainda o facto de o treino da coordenação motora otimizar o aporte dos 

referidos substratos nos músculos envolvidos (Swinnen, 2016).  

Sem entrar no domínio motor dos gestos técnicos específicos da 

modalidade, percebe-se deste modo o impacto que o treino da técnica de corrida 

poderá ter na fadiga e como poderá contribuir para o retardar a mesma. A 

coordenação intramuscular, é potenciada pelo treino de musculação, mas, no 

entanto, a coordenação intermuscular não era desenvolvida de forma otimizada 

com a prescrição utilizada uma vez que havia pouca interação entre os diversos 

grupos musculares. O treino de técnica de corrida permitiria também deste modo 

melhorar a sincronização dos tempos de contração dos diferentes músculos, 

melhorando, embora que de um modo global, a coordenação neuromuscular dos 

futebolistas (Swinnen, 2016).  

Tendo em conta os benefícios e a facilidade de aplicação e integração do 

treino de coordenação motora no plano de treino, considero uma lacuna 

metodológica a diminuída importância que foi dada a este parâmetro. Sendo o 
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treino de musculação também objetivado com princípio preventivo, parece me 

imprescindível estender a intenção preventiva a outros parâmetros além da 

vertente muscular. Prevenir lesões implica intervenção e planeamento num 

contexto abrangente e restringir o trabalho preventivo ao treino de musculação 

é, essencialmente, desconsiderar os outros aspetos inerentes.   

Foi precisamente o relevo e importância da coordenação intermuscular 

que nos levou a refletir a inclusão do treino pliométrico nas sessões de 

musculação. Este tipo de treino, envolve movimentos rápidos e potentes, 

contemplando uma fase de contramovimento, que inclui o ciclo de alongamento-

encurtamento, obrigando a uma contração sequencial dos diferentes grupos 

musculares envolvidos (Soares, 2005). Além de potenciar a referida 

coordenação intermuscular, a pliometria permite aumentar as capacidades 

elásticas do musculo, aumentando assim a quantidade de energia armazenada 

e libertada pelo complexo musculo-tendão (Swinnen, 2016).  

Trata-se assim, essencialmente, de um conjunto de alterações neurais 

que permitem dotar o músculo com capacidades de aproveitamento de energia 

durante o seu ciclo de alongamento-encurtamento enquanto previne em 

simultâneo o excesso de alongamento e lesão muscular através de um mais 

otimizado reflexo miotático (Swinnen, 2016). O ciclo de alongamento-

encurtamento é amplamente utilizado no futebol e a sua maior eficiência irá 

naturalmente permitir um aproveitamento energético superior durante a prática 

da modalidade. A pliometria é caracterizada essencialmente pela produção de 

movimentos potentes, implicando uma rápida produção de elevados níveis de 

força (Soares, 2005). Deste modo, o treino de potência muscular direcionado 

para os membros inferiores, nas sessões de musculação, foi muitas vezes 

executado com recurso a exercícios pliométricos. Numa perspetiva de 

rentabilização máxima do processo de treino, o recurso à pliometria permitia-nos 

acrescentar adaptações neuromusculares e morfológicas superiores no treino 

destinado à potência muscular, contribuindo ainda para a dimensão preventiva 

através da maior eficiência energética dos futebolistas. 

No entanto, a sala de musculação não estava apetrechada de condições 

favoráveis ao treino pliométrico. O espaço existente inibia, antes de mais, a 

seleção vasta de exercícios. Acrescia ainda o problema do material, uma vez 

que apenas tínhamos ao nosso dispor uma caixa de saltos. A comprovada 
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importância do treino pliométrico em futebolistas e a dificuldade em executá-lo 

em sala de musculação deveriam ser um motivo para introduzir a pliometria nas 

sessões de treino no campo. No entanto, este tipo de treino não constou em 

praticamente nenhuma sessão de treino pelo que acabou apenas por ser 

executado de modo condicionado e reduzido, devido às condições existentes na 

sala destinada à musculação.  

A pliometria, além dos benefícios já enumerados, tem na perspetiva 

preventiva um papel importante na estabilidade das articulações. As adaptações 

neuromusculares deste tipo de treino, incluem uma maior e mais rápida pré-

ativação muscular antes do contacto com o solo e consequentemente uma 

superior ativação muscular reativa após o mesmo contacto com a superfície 

(Swinnen, 2016). Esta capacidade melhorada de recrutar unidades motoras, 

torna os futebolistas menos suscetíveis a entorses nas articulações nos 

membros inferiores uma vez que a sua relação entre músculos agonistas e 

antagonistas está melhorada (Swinnen, 2016). A co-ativação otimizada entre 

músculos adutores e abdutores, entre quadríceps e músculos isquiotibiais 

diminui a força e torque sobre a articulação do joelho, resultando num melhor 

alinhamento dos membros inferiores e numa posição mais estável das 

articulações no contacto com o solo (Swinnen, 2016).  

Como foi referido, penso que só o facto de o treino pliométrico permitir 

aumentar a eficiência energética dos futebolistas deveria justificar uma maior 

preponderância na sua inclusão. Acrescentando a esta vertente, que só por si já 

é também preventiva por atenuar a fadiga, os benefícios que os exercícios 

pliométricos têm na prevenção de lesões leva-me a considerar que poderia ter 

sido dado mais enfâse a uma vertente que se assume como um importante fator 

preventivo.  

A reflexão sobre a perspetiva preventiva, leva-me ainda à reflexão acerca 

de mais uma vertente que só era incluída nas fases de reabilitação desportiva, 

prescrita pelo departamento médico. O treino propriocetivo é de facto um 

coadjuvante terapêutico em várias lesões desportivas sendo que a sua inclusão 

no treino de reabilitação dos atletas é pertinente (Soares, 2009). No entanto, a 

propriocetividade é considerada como decisiva em qualquer programa de 

prevenção de lesões.  
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O treino propriocetivo é direcionado aos propriocetores que são na sua 

essência classificados como nervos aferentes que sinalizam impulsos dos 

estímulos provenientes da pele, músculos, articulações e tendões para o sistema 

nervoso central (Soares, 2009). Em termos práticos, são estas estruturas que 

nos transmitem a perceção da posição do nosso corpo e segmentos corporais 

sem contacto visual. Deste modo, os propriocetores têm um papel fundamental 

nas ações de equilíbrio, sejam elas provenientes de movimentos de corrida ou 

de salto. No futebol, o facto de a bola estar permanentemente no campo visual 

dos jogadores durante as suas diversas ações de jogo faz com que sejam os 

propriocetores muitas vezes responsáveis pela informação relativa ao 

posicionamento dos segmentos corporais no espaço (Swinnen, 2016).  

O treino propriocetivo, permite assim uma qualidade superior na 

informação dada pelos propriocetores ao sistema nervoso central e na resposta 

do mesmo. Em termos práticos, este tipo de treino dota os futebolistas com 

capacidades superiores de equilíbrio por haver uma melhor noção do 

posicionamento do corpo no espaço, resultante da referida troca de informação 

entre propriocetores e sistema nervoso central. Assim, este tipo de treino permite 

ao futebolista dar uma resposta postural mais atempada em situações de 

instabilidade e é considerado como fundamental na prevenção de entorses 

articulares (Soares, 2009).  

Apesar de a sala de musculação dispor de várias e distintas plataformas 

de instabilidade destinadas a este tipo de treino, o trabalho já efetuado não nos 

permitia, do ponto de vista logístico, aplicar também o treino propriocetivo. 

Havendo inúmeras formas de efetuar esta vertente de treino, muitas sem auxílio 

de material específico, acredito que este tipo de trabalho deveria ser também 

alvo de maior atenção. A sua inclusão em determinados momentos do treino, ou 

fora do mesmo, deveria ser equacionada e julgo que a perspetiva do treino 

propriocetivo era vista de modo invertido. 

Este treino era executado apenas depois dos futebolistas se lesionarem, 

geralmente com entorses articulares, procurando eventualmente recupera-los e 

dota-los com capacidades para que a referida lesão não voltasse a verificar-se. 

No entanto, a lógica do treino propriocetivo é acima de tudo de um caráter mais 

preventivo do que reabilitativo e a sua inclusão apenas após a ocorrência de 

lesão desportiva inverte a sua lógica. A ideia vigente é a de que é preciso haver 
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lesão para haver prevenção quando, no entanto, a prevenção deverá passar 

desde logo por evitar e atenuar a primeira ocorrência lesiva. A literatura (Soares, 

2009) aponta ainda uma progressão lógica no treino propriocetivo, passando 

pela exercitação com os dois membros, com apenas um, e contemplando a 

inclusão e exclusão da visão. Além de não ser feito no momento adequado o 

treino propriocetivo efetuado não incluía nenhum carater progressivo, não era 

executado com apoio em apenas um membro nem excluía a vertente visual em 

nenhum momento.  

Durante a reflexão do trabalho efetuado na sala de musculação, foi já 

referido que os músculos da região abdominal não constavam nas minhas 

tarefas de monotorização e prescrição. No entanto, a sua preponderância 

preventiva leva-me a refletir sobre o modo como era efetuado. O treino dos 

músculos abdominais era realizado normalmente no campo, nos momentos em 

que o grupo de jogadores estava dividido em exercícios com dinâmica de rotação 

de equipas. A sua aplicação era então entendida como uma ocupação para o 

conjunto de jogadores que estava fora do exercício fundamental.  

Se a mesma estratégia era adotada, de modo metodologicamente correto, 

no trabalho em regime excêntrico dos músculos isquiotibiais o mesmo não se 

passava com o treino dos músculos abdominais. A ideia de que as referidas 

exercitações eram feitas com intuito ocupacional, só por si, já sugere alguma 

desconsideração pela sua importância, mas, no entanto, a linha de pensamento 

e o intuito do trabalho dos músculos isquiotibiais era correta. No trabalho da 

parede abdominal, a diversidade de exercícios é muito maior e a prescrição não 

era, como no caso anterior, detalhada.  

Com isto era revelada alguma despreocupação acerca de uma prática que 

é suportada pela literatura pelo seu importante potencial preventivo. Antes de 

mais, a exercitação destes músculos tinha um propósito preventivo e era então 

solicitado “o desenvolvimento dos músculos abdominais” e não dos músculos da 

região do core, que são os que efetivamente têm potencial preventivo. A região 

do core é então composta pelos músculos abdominais e pelos músculos da 

região lombo-pélvica (Swinnen, 2016). Para suportar uma performance de 

qualidade a região do core precisa de ser solida para evitar perdas de energia 

na cadeia cinética (Swinnen, 2016). O core disfuncional transfere forças de forma 

ineficiente e colocará superior tensão nas extremidades dos músculos dos 
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membros inferiores que têm inserção na cintura pélvica, vendo assim aumentado 

o seu risco de lesão (Swinnen, 2016).  

No entanto, desenvolver a estabilidade do core requer uma grande 

variabilidade de exercícios, para potenciar diferentes planos de ação, diversos 

vetores de força. As exigências inerentes à musculatura da região do core são 

feitas, durante a prática da modalidade, em múltiplas posições e direções pelo 

que o trabalho do core restringido a uma posição/direção irá então revelar-se 

insuficiente (Swinnen, 2016). O nível de ativação e combinação dos músculos 

que proporcionam estabilidade lombo-pélvica varia de acordo com a tarefa e 

postura e o trabalho que era efetuado solicitava, portanto, constantemente a 

mesma ativação muscular, na mesma direção e sentido uma vez que a 

exercitação constava apenas na execução estática de “pranchas” frontais e 

laterais.  

Os exercícios de natureza isométrica efetuados, deveriam então ser 

combinados com exercícios dinâmicos nos quais a amplitude dos movimentos 

tivesse de ser controlada. Com o trabalho efetuado, era apenas melhorada a 

capacidade de resistência dos músculos estabilizadores, obtendo pouca 

adaptabilidade para a prática desportiva. Apesar de a preocupação com os 

músculos do core existir, o trabalho poderia ter sido feito de modo mais completo.   

 Continuando com a linha de reflexão anterior, irei prosseguir a análise 

novamente numa tarefa que não constava nas minhas responsabilidades e 

supervisão. O trabalho na sala de musculação contemplava também a inclusão 

do treino de flexibilidade, com propósito preventivo, uma vez por semana. O 

propósito preventivo solicitado assentava na ideia de proporcionar um maior 

relaxamento muscular aos futebolistas no último treino semanal. Apesar de essa 

perspetiva ser amplamente discutível, a verdade é que o treino da flexibilidade 

se assume como um fator importante na prevenção de lesões do futebolista 

devido à grande solicitação que a modalidade exige dos ciclos de alongamento-

encurtamento muscular (Soares, 2009).  

 Estes ciclos, requerem então uma unidade músculo-tendão 

suficientemente complacente e funcional para libertar e armazenar energia sem 

colocar em risco a integridade das estruturas envolventes (Soares, 2009). O 

treino da flexibilidade é então apontado como um meio ótimo para ver aumentada 

essa complacência, assumindo-se assim como um importante meio preventivo. 



56 
 

Sendo da responsabilidade do tendão a transmissão da energia gerada pelo 

musculo ao aparelho articular, o aumento da flexibilidade consiste 

essencialmente no aumento da viscosidade do tendão, fazendo com que seja 

estruturalmente mais resistente (Soares, 2009).  

No entanto, a literatura referida aponta como frequência semanal ideal a 

execução de quatro a sete sessões de treino numa fase inicial e de três sessões 

numa fase posterior, mais direcionada para a manutenção da flexibilidade 

adquirida. A frequência semanal com que este treino era realizado era então de 

apenas uma sessão. É verdade que no final de todas as unidades de treino havia 

sessão de alongamentos, mas num contexto longe do necessário para potenciar 

adaptações. Além de grande parte dos jogadores não estarem presentes no 

início da sessão, muitos deles não atingiam a sua maior extensibilidade possível, 

nem tinham orientação e feedback nesse sentido. Neste cenário, julgo correto 

considerar que o treino de flexibilidade, na sua essência metodológica, era 

apenas executado uma vez por semana, bastante longe de potenciar as 

adaptações idealmente pretendidas.  

Ainda que a supervisão do treino da flexibilidade não constasse nas 

minhas responsabilidades, participei na fase inicial do seu planeamento e 

prescrição. Este tipo de treino deve então assumir especial incidência nos grupos 

musculares em que a relação entre lesão e flexibilidade está demonstrada, como 

é o caso do aparelho extensor e flexor do joelho (Soares, 2009). Estamos então 

fundamentalmente a tratar dos músculos dos membros inferiores que, como já 

foi revisto, são obrigados muitas vezes a produzir elevados níveis de força em 

alongamento, especialmente os músculos que têm maior desempenho 

excêntrico, como é o caso dos músculos isquiotibiais. Tendo consciência de que 

a sessão semanal de treino teria pouco impacto no aumento da flexibilidade 

propriamente dita, optámos por rentabilizar o treino potenciando precisamente 

situações de produção de força em alongamento enquanto era potenciado o 

aumento da flexibilidade. Eram então utilizados pesos diversos, que obrigavam 

a uma contração muscular num momento de grande amplitude e alongamento 

muscular. Como já justificado, estes exercícios eram fundamentalmente 

aplicados aos músculos isquiotibiais que são muitas vezes são solicitados em 

situações de alongamento.  
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O treino da flexibilidade, pode então ser feito de forma ativa, passiva ou 

através de uma combinação entre ambas (Soares, 2009). Esse método 

combinado consta no treino de flexibilidade com base no PNF (Proprioceptive 

Neuromuscular Facilitation) e por ser caracterizado pela contração isométrica do 

musculo antagonista após o alcance de elevados níveis de alongamento 

muscular (Soares, 2009), pareceu-nos o indicado para o propósito. O treino de 

flexibilidade com base no PNF contempla ainda uma fase de alongamento ativo, 

seguido à fase de contração que deverá ter a duração de cinco a dez segundos 

(Soares, 2009). A utilização de pesos adicionais permitia assim uma melhor e 

mais vigorosa fase de contração muscular isométrica, geralmente feita com 

duração curta (cinco segundos), enquanto aumentava também a amplitude 

articular uma vez que se tratavam de exercícios dinâmicos. Depois da referida 

fase, de flexibilidade passiva, era então promovida a fase de alongamento ativo. 

Esta dinâmica de exercitação era executada com um número de repetições 

situada entre quatro e cinco repetições (Soares, 2009).  

No entanto, esta prescrição esteve vigente durante pouco tempo. O 

departamento médico reportou à equipa técnica o aumento de dores e 

desconfortos musculares por parte dos jogadores nos músculos isquiotibiais, 

sugerindo a tipologia dos exercícios da sessão de alongamentos como 

responsáveis. Confrontados com esta situação, a exposição dos fundamentos 

metodológicos da prescrição descrita não foi suficiente para assegurar a 

continuidade deste trabalho. A sessão de treino de flexibilidade passou assim a 

ser feita exclusivamente de modo ativo, ficando ao critério dos jogadores o grau 

de amplitude executada. Deste modo acredito que a pertinência e utilidade do 

treino de flexibilidade ficou reduzida uma vez que o número de sessões não 

potenciava adaptações evidentes e a sessão não era rentabilizada em nenhum 

outro sentido. 

Analisando a situação de modo global é importante referir que os treinos 

na sala de musculação, que contemplavam a sessão de musculação e de 

flexibilidade, começaram a ser efetuados na semana correspondente ao início 

da competição. Revisto o impacto da fadiga na suscetibilidade a lesões e a 

morfologia e funcionalidade dos músculos isquiotibiais, deveria ser razoável 

apontar o início competitivo como responsável principal pelos problemas 

existentes nos músculos isquiotibiais dos jogadores. Independentemente da 
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metodologia de treino e preparação efetuada, a intensidade e o impacto físico do 

treino, ou dos jogos de preparação, é naturalmente diferente de um jogo oficial. 

Do ponto de vista biológico, todo o tipo de esforço diferente e inabitual requer 

adaptação e impõe fadiga superior (McArdle et al., 2013). Juntando a este facto 

a adaptação também necessária relativamente ao início do treino de musculação 

no mesmo microciclo de treino, cuja pertinência introdutória já foi abordada, 

penso que seria aceitável associar a inadaptação à nova tipologia de esforço 

vigente às queixas apresentadas pelos futebolistas.  

A metodologia do treino inicialmente usada, fugia aos processos de treino 

habitualmente presentes no clube e em particular na equipa técnica e clínica, 

que faz parte dos quadros do clube há várias temporadas desportivas. Penso 

assim que a desconfiança inerente a uma conceptualização diferente, elaborada 

por elementos novos e com pouco crédito no clube, foi a principal razão para o 

sucedido. No entanto, estou certo de que o impacto de quatro ou cinco 

contrações musculares isométricas, com duração de cinco segundos, nos 

músculos isquiotibiais, não se podem comparar com o impacto do número de 

contrações musculares excêntricas durante um jogo oficial de futebol. Seria 

razoável, no mínimo, perceber a necessidade de atenuar o impacto do inicio da 

competição nos futebolistas, acelerando o seu processo adaptativo e priorizando 

uma recuperação mais efetiva, respeitando a vertente biológica dos futebolistas.  

Terminando o capítulo com uma reflexão global acerca de todo o 

planeamento e trabalho preventivo, penso que o ato primordial seria 

precisamente compreender e respeitar o tempo de recuperação e adaptação dos 

futebolistas. A primeira sessão de treino semanal, não contemplava grande 

diferença organizativa e metodológica com as duas sessões, seguintes, por 

exemplo. Quero com isto dizer que a intensidade e volume de treino era igual 

entre o primeiro e o terceiro treino semanal, não havendo gestão da dinâmica 

das cargas a que os futebolistas estavam expostos. O facto de que de os 

músculos necessitam de cerca de três dias para retomar totalmente a 

normalidade funcional (Soares, 2009) não era respeitada. Assim, mesmo com a 

predisposição lesiva proporcionada pela fadiga, a equipa treinava 

permanentemente com índices de fadiga consideráveis uma vez que o momento 

competitivo distanciava cerca de dois dias do primeiro treino semanal.  
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Acrescentando relevo à eventual desconsideração biológica referida, foi 

imposto pela equipa técnica a exercitação de torneios em contexto de jogo 

reduzido entre os futebolistas no primeiro treino semanal após cada vitória em 

contexto competitivo. O torneio contava com a presença de todos os jogadores 

do plantel em simultâneo, havendo pontuações longitudinais pois o grupo de 

trabalho era dividido em três equipas constantes durante toda a época 

desportiva. Naturalmente que este treino tinha um grande caráter competitivo e 

era jogado com elevados níveis de intensidade, num momento em que os 

futebolistas não estavam na plenitude da sua funcionalidade muscular e 

provavelmente com alguma depleção das suas reservas de glicogénio muscular, 

fundamentais no aporte energético em exercícios de alta intensidade.  

A elevada taxa de lesões registada em futebolistas, quando comparada 

com outras modalidades, deverá impor uma preocupação constante a todos os 

agentes relacionados com a modalidade no sentido de reduzir o número de 

lesões e de atenuar as suas consequências (Soares, 2009). O plano preventivo 

tem, antes de mais, que ser pensado numa perspetiva abrangente, tendo em 

conta a grande diversidade e complexidade do mesmo, não se podendo resumir 

somente a trabalho de musculação e flexibilidade. Além disso, intervir na 

prevenção é também intervir no rendimento individual e coletivo e deverá fazer 

parte integrante do trabalho diário de todos os intervenientes. Desintegrar a 

prevenção de lesões do treino futebolístico, como se fossem áreas isoladas, é o 

primeiro passo para a ineficiência do mesmo. O cuidado e intenção preventiva 

começa, antes de mais, no planeamento do treino de futebol e não pode acabar 

no momento em que é suposto começar.    

 

 

3.1.2- Análise e Observação de Jogo 

 

 A análise e observação de jogo constituía uma grande parte das minhas 

competências funcionais dentro da equipa técnica. O facto de ser o único 

elemento da equipa técnica envolvido neste âmbito atribuía-me efetivamente 

uma superior margem de intervenção. Além disso, as minhas competências de 

análise eram aplicadas em dois momentos distintos durante o microciclo 
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competitivo da equipa de Juniores A (sub-19) estendendo-se numa outra 

perspetiva à equipa de Juniores B (sub-17).  

Estas competências, embora todas inseridas no âmbito da observação e 

análise futebolística, tinham conteúdos e propósitos diferenciados entre si. Esta 

diferença obrigou-me a distinguir com clareza os objetivos inerentes às 

diferentes perspetivas da observação e análise do rendimento. O sucesso 

futebolístico é cada vez mais visto como resultado de conhecimentos e 

intervenções multidimensionais, nas mais diferentes áreas de intervenção 

(Carvalhal, 2014). Desse modo, os treinadores procuram conhecer e controlar o 

maior número de variáveis que possam influenciar o rendimento (Pinheiro et al., 

2018). A análise e observação de jogo está inserida nesta perspetiva uma vez 

que preconiza a recolha de informação que aumente o caráter qualitativo do 

treino e, consequentemente, o desempenho na competição.  

No entanto, também a própria análise de jogo parece ter vários domínios, 

uma vez que a procura de informações por parte das equipas técnicas não é 

restrita. O desempenho das equipas no momento competitivo está associado 

naturalmente ao rendimento da própria equipa e da equipa adversária.   

 

 

3.1.2.1-   Análise e Observação da Própria Equipa 

 

 A observação e análise da própria equipa implica, antes de mais, a 

existência de padrões de conduta coletivos e de princípios norteadores de uma 

ideia e estilo de jogo (Ventura, 2013). É deste modo que se assume como 

imprescindível a definição objetiva e delineada de tudo aquilo que o treinador 

quer para a equipa, para a sua forma de jogar, para o seu modelo de jogo. O 

conceito de modelo de jogo é de facto muitas vezes utilizado no futebol mas, no 

entanto, nem sempre é utilizado de forma correta e nem sempre contempla toda 

a complexidade inerente ao mesmo (Carvalhal, 2014).  

 Enquanto analista do rendimento da equipa em contexto competitivo, senti 

muitas vezes dificuldade em identificar e catalogar momentos de jogo como 

corretos ou incorretos precisamente pelo modelo de jogo não ser detalhado e 

objetivo em algumas das suas vertentes. Analisando de modo superficial e 

global, a equipa não tinha uma tipologia de jogo vincada, sendo que o modelo 
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de jogo era de tal forma abrangente que não permitia analisar alguns aspetos 

específicos. 

A grande flexibilidade da ideia de jogo vigente retirava deste modo vários 

parâmetros para análise. No entanto, haviam evidências e comportamentos de 

caráter menos complexo que eram exigidos aos jogadores e nas quais passei a 

centrar as análises de jogo efetuadas. Apercebi-me que a análise de jogo 

passaria, no entanto, a ser muito reduzida e pouco proveitosa se fosse apenas 

balizada no sentido de identificar o cumprimento ou não de comportamentos 

simplistas. Mediante aprovação técnica, comecei assim a estender a análise ao 

jogo fundamentalmente aos momentos que antecediam golos e jogadas de 

perigo, incidindo muitas vezes a avaliação em aspetos mais individuais do que 

coletivos. Deste modo, entendi que seria mais impactante para a perceção dos 

jogadores a confrontação com lances que efetivamente influenciam o desfecho 

do jogo do que a identificação de processos singulares que com o decorrer das 

competições eram regularmente efetuados com êxito. Penso que a análise de 

jogo da própria equipa passou com isto a perder a sua preconizada essência e, 

em termos funcionais, passou de facto a ser substituída por uma análise de 

momentos chave do jogo. 

Apesar da situação descrita, fui sentindo um crescimento sustentado por 

parte dos jogadores nas diversas nuances de jogo que eram analisadas e 

apresentadas. Com a tipologia de análise descrita, os lances apresentados 

incidiam num grupo reduzido de jogadores que com o passar dos momentos 

competitivos iam corrigindo as diversas situações apresentadas. Tendo a análise 

um caráter mais restrito, acabou assim por potenciar uma diminuição 

considerável de erros individuais, principalmente no processo defensivo e em 

dinâmicas setoriais, contribuindo para uma maior potenciação do valor individual 

que só depois se foi traduzindo num rendimento coletivo acrescido. No decorrer 

e final da exposição das análises era frequentemente solicitado pelos jogadores 

envolvidos, com o intuito de perceber melhor a situação e o contexto do erro, 

procurando interpretar e interiorizar condutas efetivas para remediação do 

processo. Esta dinâmica proactiva dos intervenientes destacou, acima de tudo, 

as suas intenções de evolução permanente pelo reconhecimento da importância 

da análise de jogo nesse processo. Esta foi naturalmente uma situação que me 
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motivou e que me fez ter uma noção mais ajustada da responsabilidade e 

preponderância da tarefa no desenvolvimento dos jogadores e da equipa.  

As situações de jogo que eram analisadas e identificadas como positivas 

eram também apresentadas. O intuito que era o de potenciar repetição de 

movimentos de sucesso ao longo dos jogos, acabou por não ser tão impactante 

como o pretendido. O caráter individual da análise, que incidia em lances chave, 

acabava muitas vezes por se traduzir em dribles e finalizações de sucesso, 

acabando objetivamente por servir para o jogador apenas observar o que fez, 

numa outra perspetiva. Foram retirados apenas alguns dividendos em ações 

individuais com impacto coletivo, nomeadamente nos momentos de transição 

ofensiva, que eram aqueles em que a equipa se apresentava mais capaz. No 

entanto, a variação da tipologia de jogo da equipa na competição, provocada 

pela maior abrangência do modelo de jogo, fazia com que o momento 

competitivo nem sempre potenciasse a repetição das situações positivamente 

analisadas de modo continuado. Assim, havia uma maior dificuldade na 

potenciação de movimentos de sucesso uma vez que a distância entre a sua 

análise e oportunidade de execução era por vezes alargada.  

A visão da equipa técnica era essencialmente a de que a minha análise 

era destinada aos jogadores, não tendo deste modo impacto no seu 

entendimento do jogo e na orientação da evolução individual e coletiva. O 

propósito principal da unidade de treino passa naturalmente por introduzir 

mudanças mensuráveis nos comportamentos dos jogadores e da equipa 

(Carneiro, 2018). É nesta perspetiva que a análise do jogo da própria equipa 

fornece informações determinantes para o treinador alcançar a forma de jogar 

que pretende. Os comportamentos apresentados durante o momento 

competitivo traduzem muito o resultado das adaptações provocadas pelo treino 

(Ventura, 2013). Ao mesmo tempo, a orientação do processo de treino deverá 

também sustentar-se na informação recolhida no jogo (Ventura, 2013).  

Deste modo, a competição assume-se como uma fonte privilegiada de 

informação para o treinador em dois sentidos. A identificação das as ações em 

competição que vão ao encontro do plano de jogo definido e preparado durante 

a semana torna-se possível através da análise do momento competitivo. A 

identificação de pontos fortes, de movimentos que devem ser potencializados, e 

de debilidades e fraquezas a retificar é também reconhecida na mesma análise. 
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Acredito então que o momento competitivo deve ser interpretado como um guia 

informativo para o treinador, uma vez que contém informações práticas e 

mensuráveis acerca do trabalho desenvolvido e do trabalho a desenvolver. 

Quando a análise do jogo da própria equipa é superficial e pouco detalhada, os 

treinadores correm o risco de perder o acesso a muita dessa informação 

relevante (Carneiro, 2018). Na equipa técnica onde estava inserido, a análise 

competitiva acabava remetida ao momento de observação direta ocorrido no 

decorrer do jogo, com todos os riscos que isso remete, faltando muitas vezes 

sustentabilidade qualitativa na análise e havendo reduzida relação entre a 

análise de jogo e o conteúdo das unidades de treino.  

Numa outra perspetiva, a análise do jogo da própria equipa permite aos 

treinadores, antes de mais, um superior e sustentado conhecimento sobre a 

realidade da sua equipa. Esse conhecimento, a noção dos pontos fortes e fracos, 

permite consequentemente aos treinadores uma leitura mais efetiva e ajustada 

no momento competitivo (Carneiro, 2018). Com o conhecimento que têm sobre 

a sua equipa e sobre o próprio jogo os treinadores estarão previsivelmente mais 

preparados para antecipar e provocar momentos críticos no decorrer da partida, 

uma vez que a perceção do que querem potenciar e prevenir está facilitada 

(Carneiro, 2018). Concluindo, a análise da própria equipa não se limita a ser uma 

fonte de informação para sustentar o processo de treino, podendo também ter 

repercussões decisivas no decorrer do momento competitivo. 

Numa reflexão crítica global a esta tarefa, penso, portanto, que de facto 

se poderiam ter retirado mais dividendos da análise ao momento competitivo. A 

possibilidade que o clube tem de facultar material de filmagem e de potenciar 

uma equipa técnica com responsáveis para a análise competitiva possibilitava 

um enfâse superior a esta vertente. No entanto, além da já falada ideia de jogo 

da equipa, que permitia grande liberdade de decisão e movimento aos jogadores, 

a verdade é que a análise em questão perderia algum virtuosismo também por 

não se ajustar à planificação dos microciclos semanais. Neste sentido, e dadas 

as circunstâncias penso que o trabalho efetuado acabou por se ajustar às 

circunstâncias e ao enfâse que era dado a esta tipologia de análise. 
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3.1.2.2- Análise e Observação da Equipa Adversária 

 

 Analisando as minhas funcionalidades na equipa de Juniores A (sub-19) 

não é totalmente correto assumir-me como observador de adversários. O 

escalão tinha então um observador designado, que não estava integrado na 

equipa técnica e que produzia um relatório semanal sobre o adversário, para 

toda a equipa técnica. A minha função passava por selecionar e filtrar a 

informação relevante no referido relatório e elaborar uma apresentação para os 

jogadores e equipa técnica.  

 A elaboração da apresentação sobre o adversário implicava uma grande 

procura e análise de informação de modo a divulgar apenas o conteúdo 

fundamental aos jogadores. O relatório sobre o adversário incluía obviamente os 

seus padrões de conduta coletivos, movimentações e características do 

adversário que permitissem identificar o estilo de jogo e descodificar o seu 

modelo. No entanto, além de o referido relatório incidir apenas num momento de 

observação, com todos os riscos que isso acarreta, o observador em questão 

não era parte integrante da equipa técnica. Preconiza-se que a observação seja 

executada por alguém da confiança da equipa técnica, a quem seja reconhecida 

qualidade, existindo diálogo permanente de modo a transmitir e esclarecer todos 

os detalhes que eventualmente não constem no relatório de observação 

(Ventura, 2013). Estas condições não eram, no entanto, verificadas uma vez que 

o observador estava deslocado da equipa técnica, não convivia de perto com a 

realidade da mesma e praticamente articulava apenas com um elemento, que 

era eu.  

 Toda esta conjuntura, é ainda acentuada com a desconfiança da equipa 

técnica relativamente a várias das informações que eram fornecidas e à emissão 

de opiniões pessoais que muitas vezes constavam no relatório em detrimento da 

idealizada descrição de factos (Pinheiro et al., 2018). São vários os casos em 

que as equipas variam os seus padrões de jogo em função do opositor, sendo 

necessário verificar se o adversário observado se consegue impor dentro do seu 

padrão de normalidade, com um comportamento estável, ou se modifica a sua 

prestação coletiva (Ventura, 2013). As observações, para além de se remeterem 

a um único momento, eram também elaboradas por vezes de modo indireto. 

Quando o opositor a analisar jogava com os clubes de maior dimensão, o jogo 
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tinha emissão nos diversos meios de informação e a observação era feita através 

da mesma. Se o treinador já corre riscos desnecessários ao analisar e observar 

o adversário num só jogo, uma vez que a estrutura e tipologia de jogo 

apresentada pode fugir aos seus padrões de normalidade (Ventura, 2013), 

penso que neste caso a situação é agravada. A culturalmente conhecida 

discrepância de valores existentes entre os clubes do topo da classificação e os 

restantes obriga com naturalidade muitas equipas a efetuarem alterações das 

mais diversas ordens. O facto de uma grande fonte de informação, 

principalmente via vídeo, ser recolhida precisamente nesses jogos penso faz 

carecer de validade muitas das informações recolhidas. 

Assentando na ideia de que dispor de muita informação não é estar bem 

informado, as minhas funções neste âmbito não se limitavam, portanto, à 

elaboração de uma apresentação. Perante o cenário descrito, toda a informação 

recebida era analisada, confirmada e completada por mim, através dos mais 

diversos meios disponíveis de modo a que a apresentação aos jogadores 

descrevesse e retratasse o adversário da maneira mais fiel possível. No entanto, 

nem sempre existia forma de confrontar e corroborar a informação reunida no 

relatório de observação. A internet era o principal meio usado para o efeito pela 

facilidade na forma como os dados sobre o desempenho das equipas e 

jogadores são transferidos e disponibilizados para consulta. Mas a verdade é 

que a generalidade das equipas não continha, por exemplo, registos de vídeo ao 

dispor o que resumia a utilidade deste meio informativo a um caráter 

predominantemente quantitativo. Desta forma, principalmente na fase inicial da 

época, houve muita informação que não teve possibilidade de ser confirmada. 

Ainda assim, como análise complementar, fui reunindo sempre 

informação de caráter mais quantitativo ao longo do tempo. Procurei estar 

sempre informado sobre a regularidade do onze inicial, as substituições que 

normalmente eram efetuadas e alguma mudança estrutural inerente, definir 

informações de rendimento de acordo com o local do jogo (casa/fora) e procurar 

os jogadores com mais minutos, dando mais enfâse à sua descrição individual 

que constava no relatório de observação. Procurei também reunir sempre 

alguma informação pertinente, junto de pessoas que de alguma forma 

conheciam de modo mais íntimo o adversário. Situações como quantificação dos 



66 
 

cartões acumulados, jogos de castigo, eventuais lesões ou conflitos eram 

também averiguadas.  

No entanto, ao longo do tempo essa informação começou a ser 

complementada. A acumulação de registos das transmissões televisivas, de 

resumos e jogos disponibilizados online, de gravações de todos os nossos jogos 

realizados e de relatórios de observação foi possível, ao fim de alguns meses, 

verificar comparar informações e prestações coletivas de todas as equipas do 

campeonato. Deste modo considero que, passadas algumas semanas de 

competições, estava totalmente identificado com o processo de reconhecimento 

de qualquer adversário pois com toda a informação procurada a fronteira do 

desconhecimento era cada vez menor.   

 Entrando agora no domínio da informação que era passada aos 

jogadores, é pertinente afirmar que muitos dos dados obtidos não eram 

transmitidos. Para Ventura, 2013, todos os conhecimentos que possam ser 

dados aos nossos jogadores, em relação ao adversário, são fundamentais. No 

entanto, não era essa a lógica definida pela equipa técnica e com a qual 

concordo (tendo em conta o contexto) uma vez que a informação recolhida 

continha imensos dados, referentes a vários aspetos.  

No entanto, é importante a assimilação desses dados pela equipa técnica, 

mesmo que não sejam transmitidos. Tal como na análise do jogo da própria 

equipa, também a análise do jogo do adversário facilita a prestação da equipa 

técnica durante o jogo uma vez que contribui de igual forma para uma melhor 

interpretação do que se está a passar dentro do campo (Carneiro, 2018). 

Infelizmente, grande parte da equipa técnica não se revia neste contexto pelo 

que muita da informação que era recolhida não era assimilada com 

preponderância. Apesar de eu conhecer e identificar muitos dos padrões e 

contextos dos adversários, a minha reduzida preponderância no seio da equipa 

técnica nunca permitiu que isso se materializasse numa mais valia, 

inclusivamente em contexto de jogo. Neste sentido, devo confessar que ao longo 

do tempo comecei por descorar de muitas das informações que recolhia uma vez 

que senti que não eram uteis e potenciadas.  

 No que diz respeito à apresentação propriamente dita, procurei garantir 

que a informação passada era pertinente e objetiva. Ao contrário do que é 

apontado pela literatura (Pinheiro et al., 2018), a própria observação não possuía 
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objetivos definidos à priori, pelo que fica percetível que o mesmo se passaria 

com a apresentação aos jogadores. Era-me então solicitado apenas uma 

apresentação de caráter expositivo, sem qualquer apresentação de soluções ou 

opiniões, com o intuito de os jogadores conhecerem, em termos muito gerais, a 

equipa que iriam enfrentar no momento competitivo. Com a análise expositiva do 

adversário pretendia identificar e simplificar a organização do jogo do adversário, 

descodificando parte do seu modelo de jogo e eliminando fatores de natureza 

causal, reconhecendo assim importância apenas aos aspetos de ordem 

organizacional reconhecidos nos cinco momentos de jogo (serão descriminados 

no subcapítulo seguinte). 

 Em termos práticos, a informação adquirida sobre o adversário não deve 

alterar o número de treinos semanal previsto. Ainda assim, os dados sobre o 

oponente devem ser oportunamente utilizados na planificação de exercícios 

específicos durante a semana (Carneiro, 2018). A informação deve assim ser 

usada para criar e recriar situações de jogo identificadas em contexto de treino, 

antecipando eventuais cenários e preparando os seus jogadores para esses 

acontecimentos, retirando alguma imprevisibilidade ao jogo através de um 

adequado e melhorado programa de treino (Carneiro, 2018). Penso que não se 

trata, no entanto, de treinar ou jogar em função do adversário, como muitas 

vezes era apontado pela equipa técnica. Acredito que a medida em que o modelo 

de jogo é influenciado pelas características do adversário poderá, isso sim, ser 

interpretado como tal. 

 No entanto, influenciar o processo de treino não se trata necessariamente 

de influenciar o modelo de jogo. Preparar a equipa para ocorrências chave do 

jogo, retirando vantagens através da antecipação dos problemas que o 

adversário possa criar e/ou das debilidades que possa evidenciar não se trata 

de treinar em função do adversário, trata-se essencialmente de treinar em função 

das características do jogo que se vai ter pela frente. A medida e proporção em 

que essa situação é verificada, penso que já depende do treinador, das suas 

ideias e da metodologia de trabalho. O treinador é naturalmente quem seleciona 

o conteúdo e a preponderância que a informação recolhida vai ter na unidade de 

treino e a decisão passa pela análise e conjugação de vários fatores. Desde a 

preferência pelo condicionamento dos pontos fortes do adversário à preferência 
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pela exploração dos pontos fracos, passando pelo no número de sessões e/ou 

exercícios de treino destinados ao efeito. 

 No seguimento desta linha de pensamento, a transmissão de informação 

aos jogadores deveria constar no início do microciclo semanal, de modo a que 

depois se procedesse a sua operacionalização em campo (Ventura, 2013). 

Como já foi referido, a apresentação tinha um caráter unicamente expositivo e 

era efetuada no último treino semanal, reforçando a ideia de uma lógica invertida 

neste processo. No entanto, tendo em conta que as informações sobre o 

adversário não tinham qualquer impacto no planeamento do microciclo, a 

calendarização da apresentação num momento mais aproximado da competição 

parece-me ajustada. De acordo com o propósito de transmitir as ideias globais 

do adversário no plano teórico, um momento mais próximo do confronto com o 

mesmo certamente que será benéfico para os jogadores uma vez que será 

captada e transportada mais informação para o dia da competição.  

A maior captação de ideias pelos jogadores implicava que a apresentação 

não se estendesse no tempo e que contemplasse alguma dinâmica de modo a 

captar atenção. As apresentações eram preparadas para corresponder à 

referência temporal de dez minutos e continham vídeos diversos, imagens 

editadas e animações que permitissem combater a monotonia oral e estimular 

desse modo os jogadores. No entanto, havia em todas as sessões uma palestra 

exclusivamente oral no momento antecedente à minha apresentação. Essa 

palestra era efetuada pelo Treinador Principal e a sua duração era habitualmente 

bastante superior à apresentação que se seguia, falando em tópicos sobre o 

adversário que se tornariam repetitivos posteriormente. Todo este cenário 

dificultava a minha tarefa seguinte, uma vez que muitos dos intervenientes já não 

tinham a mesma disponibilidade para captar informação. Perante esta situação 

procurei alternar o modo como efetuei a apresentação ao longo das semanas. 

Alternei tópicos, fui interagindo com os jogadores, e introduzi novas dinâmicas e 

métodos de apresentação para que seja sempre expectável algo de diferente 

nas apresentações, de modo a que esse facto despertasse curiosidade e 

captasse maior atenção. 

Já foi revisto que a análise do adversário não alterava o conteúdo das 

sessões de treino nem era integrado nas estratégias definidas para o momento 

competitivo, tendo o trabalho efetuado pouca preponderância junto da equipa 
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técnica. No entanto, segundo permissão prévia da mesma, o meu conhecimento 

sobre o opositor foi-me permitindo dar feedbacks e instruções aos jogadores, 

novamente com caráter individual. Através dessa situação, os jogadores foram-

me reconhecendo ao longo do tempo como responsável pelo conhecimento do 

adversário, o que fez com que me abordassem repetidas vezes nomeadamente 

nos dias da competição. O onze inicial do adversário, as características do 

opositor direto e a procura de informação de índole tática eram os principais 

temas da abordagem individual que ia recebendo. Senti deste modo que os 

jogadores foram gradualmente reconhecendo pertinência e importância à 

informação sobre o adversário, acreditando cada vez mais na validade da 

informação transmitida e percebendo que o processo de análise os faria ter 

desempenhos competitivos superiores.  

É através desta forma que senti repercussões e impacto no trabalho 

efetuado neste âmbito. O que inicialmente começou por ser um procedimento 

expositivo, de mera apresentação do opositor, acabou por se tornar num 

processo ativo de alteração de padrões comportamentais. Além de sempre ter 

sentido, através das apresentações elaboradas, adaptações coletivas à tipologia 

de jogo do adversário ou de determinadas individualidades do mesmo, passei 

também a interpretar que a adaptação se foi expandindo para o plano individual. 

As instruções e feedbacks que eram sempre passados aos jogadores, fora do 

contexto da apresentação do adversário, foram deixando de acontecer através 

da minha iniciativa, para se verificarem por iniciativa dos futebolistas. Este 

comportamento, mais uma vez, contribuiu para um aumento da minha 

responsabilidade enquanto analista do adversário, reforçando a necessidade de 

procura de informação fidedigna uma vez que o meu trabalho foi tendo cada vez 

mais impacto no desempenho individual.   

 A forma de explorar a análise ao adversário vigente no grupo de trabalho 

enquadra-se na perspetiva de acentuar a preocupação com a própria equipa em 

detrimento da equipa adversária. Assim, era referido de modo permanente que 

o mais importante era o modelo de jogo da equipa e a forma como era 

automatizado, procurando apostar e potenciar aquilo que era efetivamente 

“nosso”.  Este processo é, no entanto, comum em equipas técnicas com 

pretensão e tipologia de jogo dominador em contexto competitivo, onde 

procuram subjugar o adversário ao jogo da sua equipa (Ventura, 2013), o que 
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nem sempre acontecia.  Além disso a postura adotada implicaria, para ser 

coerente, um maior enfâse, detalhe e exigência da análise do jogo da própria 

equipa algo que, como foi apresentado no subcapítulo anterior, nem sempre se 

verificava.    

 

 

3.1.2.3- Observação de Adversários 

 

 A reflexão do trabalho desenvolvido nesta tarefa tem naturalmente ligação 

íntima com a anterior. Se na funcionalidade anterior me assumia mais como um 

analista do jogo do adversário em detrimento de um observador nesta nova 

tarefa os papeis estão invertidos. Faz parte da lógica interna do clube existir um 

observador destacado para cada uma das equipas que competem nos 

campeonatos nacionais, neste contexto, funcionei também como observador de 

adversários da equipa de Juniores B (sub-17). Portanto, se no âmbito da equipa 

de Juniores A (sub-19) recebia e analisava o relatório de observação, nesta nova 

tarefa tinha a funcionalidade de o produzir, segundo uma estrutura previamente 

disponibilizada pelo clube. Este facto revelou-se determinante para mim como 

auxílio na produção do relatório de observação uma vez que no momento da 

interpretação do mesmo, enquanto interveniente técnico da equipa de Juniores 

A, efetuava reflexões críticas constantes que me ajudaram a elaborar relatórios 

com superior qualidade. 

A observação e análise do adversário era agora feita de forma direta, na 

maior parte das vezes. É verdade que este tipo de observação permite obter um 

conhecimento mais rigoroso sobre alguns dados referentes ao ambiente 

envolvente no local onde se desenrola a competição (Pinheiro et al., 2018). O 

tipo e estado do piso de jogo, o temperamento e reações do público, os 

feedbacks do treinador e a própria perceção real das dimensões do campo e sua 

consequente influência ou não nas ações de jogo, são informações que 

procurava obter e que ficam privilegiadas com a observação direta. Há também 

aspetos do próprio jogo que se evidenciam quando percecionados com recurso 

a este tipo de observação, como é o caso da análise ao comportamento dos 

jogadores que estão mais distantes do centro de jogo e que muitas vezes não 

são acompanhados com, por exemplo, o recurso a filmagens (Pinheiro et al., 
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2018). Além disso, a perceção otimizada do enfâse que a equipa dá a 

determinados momentos do jogo, o já falado feedback do treinador, as interações 

e diálogos entre os próprios jogadores e até algumas “conversas de bancada” 

constituíram muitas vezes um suporte importante no reconhecimento e 

descodificação do adversário.  

No entanto, a observação indireta tem também benefícios importantes 

pelo que o recomendado (Pinheiro et al., 2018) será ,naturalmente, que a análise 

conjugue os dois tipos de observação (observação mista). Efetuar a análise dos 

registos de vídeo dos momentos competitivos permite assim uma interpretação 

mais sistematizada e sustentada das equipas e dos jogadores (Pinheiro et al., 

2018). Há deste modo informações que podem escapar ou não ter sido 

recolhidas aquando da observação direta e que se tornam passíveis de ser 

decifradas com o recurso a este tipo de observação (Pinheiro et al., 2018). A 

observação indireta constitui também um suporte a muitas situações que já 

foram identificadas na observação direta por possibilitar uma maior convicção na 

análise efetuada e uma superior qualidade da mesma, uma vez que permite a 

repetição de lances e momentos de jogo (Ventura, 2013). Acrescenta ainda a 

possibilidade de realização de montagens e edição de vídeos para apresentar 

aos jogadores, facilitando a perceção da informação (Ventura, 2013). 

Perante os revistos benefícios das duas observações, procurei efetuar 

uma observação mista. Tal como no contexto do observador da equipa de 

Juniores A, também não era parte integrante da equipa técnica para a qual 

efetuava observação pelo que julgo que o auxílio do vídeo, com gravações 

alongadas do jogo, permitia reduzir a desconfiança naturalmente existente com 

a informação contida no relatório. Em simultâneo, o vídeo acarreta em si uma 

visão mais real dos momentos do jogo, o que facilitaria, na minha opinião, a 

compreensão mais contextualizada com a prática por parte da equipa técnica. 

Além disso, o vídeo constituía um suporte importante para mim, a nível da 

identificação de jogadores, da sua análise individual, na análise de bolas paradas 

e como suporte ao reconhecimento coletivo identificado no momento de 

observação.  

A maior dificuldade surgiu precisamente nos procedimentos necessários 

para assegurar os dois tipos de observação. Nos estádios, com certeza que não 

seria bem entendido ao efetuar gravações de vídeo, com o telemóvel, de modo 
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despreocupado. Mas, no entanto, a observação direta exige que o meu foco 

atencional esteja fundamentalmente no decorrer da partida. Uma vez que 

efetuava as observações sozinho, não se afigurou tarefa fácil estabelecer este 

equilíbrio. No entanto, com o decorrer das observações fui desenvolvendo 

estratégias que permitiram que a situação fosse ultrapassada com naturalidade. 

Comecei então a efetuar gravações apenas no início de cada parte, que são os 

momentos onde, por experiência, as equipas apresentam maior organização e 

no final da partida, onde grande parte das conclusões já estavam tiradas. 

Passada esta fase, comecei a conseguir gravar e analisar em simultâneo, o que 

me permitiu retirar vídeos com duração superior e abdicar por vezes das 

gravações em fases iniciais das partes, onde aproveitava para retirar 

informações mais detalhadas através da observação direta. 

Quanto ao conteúdo a observar, também nesta tarefa não tinha definido 

nenhum objetivo específico indicado. Faria eventualmente sentido analisar o 

modo como o adversário explora uma debilidade que sabemos que a nossa 

equipa tem ou inversamente, perceber como defende uma situação que a nossa 

equipa faz com frequência (Pinheiro et al., 2018). No entanto, o único parâmetro 

que me foi solicitado foi a descrição do modo como o adversário pressionava 

a(s) fase(s) de construção, tentar decifrar a existência de um padrão nesse 

momento e/ou a zona onde o iniciava e o espaço que ficava mais desocupado 

para sair em apoio dessa zona pressionante. Além de existirem equipas sem 

esse padrão definido, acrescia o facto de muitas delas defenderem 

preferencialmente em locais mais recuados do terreno de jogo, impossibilitando 

essa recolha de informação. Tendo a observação um caráter livre e sabendo que 

a nossa equipa se posicionava numa estrutura de 1-4-2-3-1, procurei ao longo 

do tempo dar ênfase na análise da exploração por parte do adversário do espaço 

entre a linha defensiva e intermédia do seu opositor. Isto porque é um espaço 

difícil de controlar na estrutura vigente. Como a equipa de Juniores A jogava 

nesta estrutura também no momento de análise ao adversário senti muitas vezes 

necessidade de obter esse tipo de informações que, agora como observador, 

procurei transmitir. 

A estrutura do relatório de observação, sugeria para melhor conhecimento 

das particularidades da equipa adversária a descrição segundo a análise de 

cinco momentos de jogo: organização ofensiva, organização defensiva, 
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transição ofensiva, transição defensiva e esquemas táticos, definidos como 

bolas paradas e fragmentos constantes do jogo. Na descrição de todos estes 

momentos, tive sempre o cuidado de transmitir informação detalhada e precisa 

e com a maior veracidade e fidelidade possível, exatamente por saber que a 

mesma pode influenciar a tomada de decisão de uma equipa técnica (Ventura, 

2013). Procurei também auxiliar a descrição dos momentos de jogo com imagens 

representativas, elaboradas a partir de programas de edição, de modo a 

representar objetivamente as características de jogo da equipa.  

Tendo em vista facilitar a consulta de informação posterior, tentei seguir 

sempre raciocínios lógicos, perante uma estrutura sequencial dos momentos e 

acontecimentos de jogo. Reforçando o caráter descritivo do relatório de 

observação, tive a preocupação permanente de nunca emitir qualquer tipo de 

opinião ou sugestão pessoal, procurando somente descrever acontecimentos 

que acreditava que se iriam verificar no confronto entre as equipas. Numa fase 

inicial tomei a iniciativa, por achar benéfico, de transmitir ideias pessoalmente à 

equipa técnica correspondente, potenciando a oportunidade de transmitir os 

inevitáveis detalhes e pormenores que não constam no relatório, ao mesmo 

tempo que permitia esclarecer as situações mais dúbias ou complexas do 

mesmo. No entanto, com o passar do tempo fui interpretando que essa ação não 

era considerada prioritária e foi automaticamente deixando de se verificar.  

É neste sentido que se torna difícil de perceber o impacto que o processo 

de observação efetuado tinha junto do grupo de trabalho da equipa técnica e dos 

próprios jogadores. O facto de não conhecer os métodos de transmissão da 

informação ao plantel, de não ter ideia da importância dada ao processo de 

reconhecimento pela a equipa técnica e de não ter tido nunca acesso a 

feedbacks qualitativos sobre o relatório elaborado não me permite transmitir 

como gostaria a influência que o meu desempenho teve no grupo de trabalho.   

Apesar de não estar em permanente diálogo com a equipa técnica, com 

o decorrer das observações foi-me solicitada um maior desenvolvimento da 

análise individual dos jogadores adversários. Devo confessar que esta situação 

me deixou algo desconfortável, por não acreditar numa análise individual 

extensa e viável com base na observação de um só jogo. É difícil, observando 

um só jogo, perceber até que ponto o rendimento de uma equipa ou jogador não 

é influenciado pelo opositor e pelo contexto envolvente (Pinheiro et al., 2018). 
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Além disso, grande parte das observações eram feitas com recurso à 

observação direta o que limitava ainda mais o procedimento. No entanto, face a 

esta situação, optei por introduzir análises individuais mais extensas, mas 

apenas dos jogadores que me pareciam mais importantes na forma de jogar das 

equipas. A preocupação com os aspetos organizacionais coletivos, obrigava 

muitas vezes a leitura dos comportamentos individuais com mais preponderância 

nos mesmos. Com isto, mesmo através da observação direta, era possível ter 

algumas informações individuais desses jogadores que, como tinham grande 

relevância nas manobras coletivas, estavam mais vezes no meu âmbito de 

análise e me permitiam elaborar um relatório individual mais detalhado. 

Um único registo de observação não parece ser de facto suficiente para 

ter informação fidedigna e proceder a análise quer coletiva, quer individual 

(Ventura, 2013). Idealiza-se assim que o registo de observação seja feito várias 

vezes. Não há na verdade um número de referência no que diz respeito à 

quantidade de observações ideais, mas, no entanto, a repetição do 

procedimento deve ser feita no sentido de perceber se aquilo que acontece 

ocasional ou se é um comportamento característico (Ventura, 2013). Relevante 

de facto, pela mesma fonte, é observar o maior número de vezes possível de 

forma a possibilitar uma caracterização tática, técnica física e psicológica. 

Observar repetidas vezes não é ainda assim suficiente para ter informação com 

validade. As observações, devem ainda ser executadas perto do momento do 

jogo em causa, sob pena de as equipas alterarem a sua forma de jogar devido a 

vários fatores, desde à inclusão de um novo treinador, a uma posição diferente 

na tabela classificativa, entre tantas outras condicionantes que se podem 

verificar (Ventura, 2013). O local onde decorre a observação é também um fator 

decisivo na validade da informação recolhida e idealiza-se que o jogo deve ainda 

ser observado preferencialmente em condições idênticas e no local em que se 

irá realizar o confronto (Ventura, 2013). 

 Neste sentido, tendo em conta o contexto envolvente e a cultura do clube 

acredito que a oportunidade de observar o adversário, mesmo que num só 

momento, já é um grande benefício. É verdade que há riscos inerentes, que 

procuravam ser reduzidos com a execução da observação num momento perto 

do confronto e no mesmo local em que viria ocorrer, mas penso ainda assim que 

uma observação possibilitará maiores vantagens do que nenhuma.      
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3.1.3- Tarefas em Contexto de Treino 

 

 No momento de operacionalização do treino as minhas funcionalidades 

eram reduzidas. Apesar de o treino ser dirigido para um elevado número de 

jogadores, a extensa equipa técnica e a simplicidade e globalidade dos 

exercícios geralmente efetuados contribuíram para uma diminuída intervenção. 

Como já foi referido num dos subcapítulos anteriores, os treinos contemplavam 

geralmente a mesma forma e estrutura ao longo de toda(s) a(s) semana(s), o 

que também proporcionou a que a minha margem de intervenção não se 

alterasse ao longo do tempo. As minhas responsabilidades passavam, acima de 

tudo, por auxiliar o momento de aquecimento da equipa, quando necessário, 

orientar em conjunto com outro treinador o primeiro exercício da sessão e depois 

variava entre o auxilio aos exercícios complementares e o auxilio aos exercícios 

fundamentais.  

A fase de aquecimento geral não passava inicialmente pela minha 

monotorização, exceto quando não se verificava a presença em treino do 

responsável. No entanto, em determinados momentos e situações a 

complexidade dos exercícios em questão era superior, com o objetivo de 

diversificar a fase de aquecimento e combater a monotonia da mesma. Foi dentro 

desta perspetiva que acabei por participar várias vezes na monotorização do 

aquecimento geral, uma vez que a diversidade de exercícios implicava muitas 

vezes a presença de dois responsáveis da equipa técnica. A fase de 

aquecimento era usualmente executada de modo analítico, consistindo muitas 

vezes numa exclusiva exercitação articular em corrida. Independentemente de 

ser executada com ou sem bola. O aquecimento era também uma das minhas 

funções de monotorização durante o momento competitivo pelo que a sua 

abordagem reflexiva ficará destinada ao capítulo em questão, permitindo-me 

efetuar um contraste entre o período de aquecimento das unidades de treino e 

da competição.  

O primeiro exercício contextual do treino era visto como um exercício que 

visava a transição entre a fase de aquecimento anterior e a fase de exercitação 

fundamental que viria a ser feita depois. Constava em jogos muito reduzidos de 

posse de bola, com evidente superioridade numérica e limitação de toques, em 

que os jogadores que efetuavam recuperação de bola passavam, após uma 
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ordem lógica, a fazer posse de bola em superioridade numérica enquanto que 

quem perdia a bola seguia o sentido inverso. Esta tipologia de exercícios era 

verificada em todos os treinos efetuados, alterando somente a sua configuração 

numérica, o número de toques e o correspondente ajuste de espaço.  

Há várias objetivações destinadas a estes exercícios, dependendo 

daquilo que o treinador pretende priorizar e potenciar. No entanto, eramos 

normalmente dois responsáveis para quatro ou cinco grupos de exercitação, o 

que implicava desde já dificuldade em assegurar dinâmica e cumprimento de 

eventuais objetivos. Com a habituação dos jogadores a esta tipologia de 

exercício, a dinâmica inerente à posse de bola foi-se degradando, transformando 

esta situação de treino numa contextualização mais lúdica. Os jogadores 

começaram então a interpretar a exercitação como um jogo de “meínhos” em 

detrimento de uma posse de bola, ou de um exercício operacionalizado para sair 

de zonas de pressão adversárias. Os intervenientes da posse de bola foram 

reduzindo progressivamente a sua mobilidade sem bola, limitando-se a 

preencher exclusivamente a zona do campo que acabariam por identificar como 

sua. Assim, um exercício que idealizava a manutenção da posse de bola passou 

a executar-se sem a intervenção e procura de apoios interiores ao portador da 

bola, ficando cada jogador remetido a um espaço específico. Esta temática da 

repetição de exercícios, não era só verificada nesta exercitação introdutório pelo 

que a sua reflexão será abordada mais à frente, neste mesmo subcapítulo. 

Nos exercícios considerados de caráter fundamental, o meu 

posicionamento e foco de intervenção não estavam definidos com clareza na 

maior parte das vezes. Estes exercícios eram dirigidos a um grupo variável e, 

normalmente, decorriam ou em dinâmica de rotação de equipas, com o grupo 

dividido em dois/três conjuntos iguais, ou em dinâmica de troca pontual de 

jogadores, sendo o exercício dirigido a um grupo aproximado de vinte e dois 

jogadores que trocavam posicionalmente com os restantes. 

Na dinâmica de rotação de equipas, existia normalmente um exercício de 

caráter complementar e um de caráter fundamental (que era executado por duas 

equipas). Quando existiam dois exercícios de caráter fundamental eram 

definidos apenas dois grupos de trabalho. Na dinâmica de rotação com três 

grupos de trabalho eu não era diretamente designado como responsável pela 

monotorização do exercício de tipologia complementar, nem do exercício 
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fundamental o que me permitia intervir junto da situação onde entendia ser mais 

ajustável. Na tipologia de rotação com dois grupos de trabalho os treinadores 

eram divididos pelos grupos, ficando três elementos técnicos responsáveis por 

cada um deles e tendo uma margem de intervenção mais definida. 

No entanto, quando o exercício era direcionado apenas a um grupo de 

trabalho, haviam sempre elementos sobrantes. Os jogadores restantes faziam 

trabalho complementar de reforço muscular, de situação de jogo reduzida, de 

finalização ou simplesmente trabalho de caráter lúdico, sendo posteriormente 

trocados com os jogadores que efetuavam a exercitação principal. Nesta 

tipologia de exercitação, que era a mais frequentemente utilizada, também não 

tinha normalmente intervenção definida. Os exercícios destinados aos jogadores 

sobrantes não passavam pela minha responsabilidade e verificava-se 

novamente o mesmo com o exercício fundamental, uma vez que tinha 

quatro/cinco treinadores a monitorizar o mesmo, sem orientação de intervenção 

definida.  

Em qualquer uma das dinâmicas que contemplassem exercícios 

complementares estavam normalmente presentes, durante a maior parte do 

tempo, jogadores frequentemente utilizados no contexto competitivo da equipa 

de sub-18. Apesar de por vezes os exercícios serem concretamente definidos 

para a minha intervenção, mesmo quando não o eram, acabava por prestar 

maior auxílio aos exercícios complementares no sentido de rentabilizar a minha 

funcionalidade do treino. Acabei assim por intervir numa maior proporção junto 

dos jogadores envolvidos no contexto coletivo de sub-18, apesar do meu 

acompanhamento no momento de competição ser relativo à equipa de sub-19. 

Ainda assim, foram várias as situações em que os exercícios complementares 

eram simples de monitorizar, quer pelo objetivo do mesmo, quer pelo número 

reduzido de intervenientes. Foi nestas situações que senti maior dificuldade no 

enquadramento de funcionalidades uma vez que não tinha margem de 

intervenção em qualquer exercício que estivesse a decorrer e limitei-me muitas 

vezes apenas a observar e analisar o decorrer do processo de treino.  

Independentemente de o contexto de monitorização incidir em exercícios 

fundamentais ou complementares a falta de definição prévia de feedbacks, de 

incidência específica de intervenção e a maior subjetividade dos objetivos do 

exercício dificultou a tarefa interventiva. Os planos de treino só eram 
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apresentados à equipa técnica cerca de trinta minutos antes de cada sessão, 

sendo, por vezes, elaborados nesse período, em que por diversas ocasiões não 

estava presente devido à operacionalização das tarefas referidas nos 

subcapítulos anteriores. Esta situação fazia assim com que houvesse um 

reduzido reconhecimento da minha parte do plano de treino no seu todo. Além 

disso, os exercícios tinham como objetivação primordial a sua própria execução, 

sem grandes prioridades e comportamentos definidos de modo específico, 

sendo perspetivados sempre num contexto mais geral, com elevada abrangência 

de conceitos. Não estavam também atribuídas funções muito específicas aos 

treinadores intervenientes durante a supervisão e, no meu caso, nem sempre 

tinha a minha área e espaço de intervenção definidos.  

O facto de existir uma base recorrentemente utilizada de dez a doze 

exercícios foi importante para ultrapassar esta dificuldade inicial uma vez que 

com o passar das unidades de treino, apesar do pouco tempo disponível para 

análise do plano das mesmas, passei a reconhecer os exercícios com facilidade. 

No entanto, o que se idealiza na preparação de uma equipa de futebol é que seja 

coerente e que induza adaptações que possibilitem uma eficácia superior de 

processos na competição. É deste modo que se torna importante potenciar a 

diversidade em contexto de treino, potenciando diversas possibilidades de ação 

e desenvolvendo conhecimentos e competências que possibilitem aos jogadores 

saber organizar-se nos diferentes momentos do jogo (Garganta et al., 2013). É 

então fundamental que os jogadores sejam conduzidos a reconhecer distintos 

cenários de prática, organizando as suas ações de jogo em contextos próximos 

ao contexto competitivo, que é de previsibilidade reduzida (Garganta et al., 

2013). A repetição sistemática de exercícios pode esbater então com esta linha 

de pensamento uma vez que pode contemplar uma uniformização de métodos, 

uma padronização rígida de ações de jogo e retira progressivamente a 

imprevisibilidade que é característica do jogo.  

Os exercícios de treino devem deste modo ser delineados segundo uma 

avaliação do seu impacto na equipa e em jogo, devendo ter como propósito 

ajudar os intervenientes a mapear a organização do jogo, promovendo 

adaptabilidade a partir da compreensão e aplicação dos princípios do jogo 

(Garganta et al., 2013). Para que tal seja possível é necessário exercitar ações 

e princípios repetidos, mas em contextos diferenciados, encontrando situações 
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que façam sentido para quem joga pela sua analogia com os problemas que o 

jogo coloca. A imprevisibilidade da exercitação aumenta certamente os 

processos aquisitivos da equipa e dos jogadores, sendo também necessário um 

sentido progressivo e um aumento da complexidade dos conteúdos de treino 

(Garganta et al., 2013) que é, também, previsivelmente dificultada com a 

repetição frequente de exercícios de treino. 

A minha intervenção era mais globalizada, sendo importante o 

reconhecimento dos exercícios para potenciar uma intervenção ajustada. No 

entanto, os exercícios complementares nem sempre eram especificamente 

definidos no plano de treino. Esta foi de resto uma situação que se foi agravando 

ao longo do tempo. Embora por vezes os exercícios complementares fossem 

prescritos, com o passar das semanas começou a ser usual a indicação apenas 

da tipologia do esforço/exercício pretendido, passando depois para uma situação 

de escolha livre de exercício por parte dos treinadores envolvidos na supervisão. 

Foi uma situação difícil de contornar, uma vez que não era possível de prever 

quando iria ser preciso criar ou recriar exercícios, se havia ou não tipologia de 

esforço/exercício pretendido, nem quantos jogadores, tempo e espaço estariam 

destinados aos mesmos. Apesar de ter dificuldades neste parâmetro na fase 

inicial, com o passar do tempo fui reconhecendo os exercícios normalmente 

utilizados e assimilando as ideias de treino do Treinador Principal, procurando 

entender e recriar a tipologia de exercícios usada. Foi deste modo que me 

consegui adaptar gradualmente a esta situação, prontificando-me mais 

rapidamente para uma intervenção ajustada nos exercícios que me iam sendo 

designados e melhorando a capacidade de improviso e criação de exercícios de 

acordo com a estrutura organizacional do Treinador Principal. 

Além da verificada replicação efetiva de exercícios de treino, já foi referida 

também ao longo do trabalho a repetição estrutural das unidades de treino ao 

longo da semana. Com a exceção do último treino da semana, não existiam 

diferenças significativas na tipologia de esforço e de exercitação ao longo da 

semana de treino, tendo o plano semanal um caráter uniforme em praticamente 

todas as unidades de treino. O microciclo padrão idealiza a aquisição e 

desenvolvimento do modelo de jogo em diferentes regimes de esforço, 

distribuídos semanalmente de acordo com uma matriz de desempenho para 

cada dia da semana (Carvalhal et al., 2014). A sua operacionalização permite a 
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habituação a um padrão semanal que contempla toda a dialética de esforço do 

futebolista, sem condicionar a evolução do modelo de jogo da equipa, impondo-

se a compreensão da dinâmica das contrações musculares. A tensão, duração 

e velocidade das contrações musculares são parâmetros que devem ser 

respeitados nos morfociclos, devendo haver exercitações direcionadas a cada 

uma delas na perspetiva de uma preparação global para a tipologia de esforço 

que a modalidade exige (Carvalhal et al., 2014). 

O jogo assume deste modo um papel importante na definição do plano 

semanal uma vez que é sobre ele, e em conformidade com a concetualização 

estratégica do jogo, que se irá projetar a planificação. Independentemente de o 

trabalho dos diferentes parâmetros de contração muscular estar integrado na 

mesma sessão de treino ou destinado a sessões de treino especificas, o 

importante para a adaptação morfológica dos futebolistas é que o mesmo se 

verifique. Assim, idealiza-se que a exercitação contemple três tipos de 

exigências físicas específicas: regime de contração muscular de tensão muito 

elevada, de velocidade de contração elevada e de duração reduzida; regime de 

contração muscular com maior duração e com tensões e velocidades mais 

reduzidas; regime de contração com elevada velocidade, curta duração e tensão 

não máxima (Carvalhal et al., 2014). 

Perspetivando uma análise reflexiva do microciclo padrão vigente no 

grupo de trabalho, a mesma será efetuada tendo como base de comparação o 

exemplo de morfociclo padrão apresentado por Carvalhal et.al., 2014, num 

momento em que orientava a equipa principal do Besiktas J. K., em 2011/2012. 

Incidindo a analogia apenas às quatro sessões de treino correspondestes, os 

autores referem uma atribuída importância ao primeiro treino semanal como 

meio de recuperação muscular. Está presente a ideia de solicitar as mesmas 

estruturas morfológicas que o próprio jogo solicita, verificando-se a abordagem 

a subprincípios de jogo em situações descontinuas. Apesar de os exercícios 

serem perspetivados para intensidades altas, os tempos de pausa frequentes e 

longos permitem recuperações acentuadas dos futebolistas e há uma grande 

redução em relação à velocidade, tensão e duração das contrações musculares. 

O microciclo padrão vigente no nosso grupo de trabalho apenas partilhava a ideia 

de potenciar recuperação em contexto de jogo, com intensidades altas. O treino 

correspondente, era efetuado sem consideração pelos tempos de recuperação 
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havendo, dependendo das sessões de treino, exercícios que solicitavam pelo 

menos um dos componentes de contração muscular de modo elevado.  

Ao contrário do exemplo apresentado por Carvalhal et al., 2014, que 

destina os três treinos seguintes ao já referido a dinâmicas de contração 

específicas, a equipa trabalhava em regimes de esforço aleatórios nos três 

primeiros treinos semanais, variando entre o enfâse dado à dinâmica de tensão 

e duração das contrações musculares. O próprio espaço destinado à 

exercitação, que é um fator fundamental na tipologia de esforço 

predominantemente solicitada, era definido em conformidade com o exercício e 

a sua plena execução, não com a tipologia de esforço inerente. Com isto, julgo 

ser percetível que a tipologia de esforço nos três primeiros treinos semanais 

variava consoante os exercícios selecionados. O último treino semanal tinha um 

propósito idêntico ao exercitado pelos autores, no entanto a configuração do 

treino era também distinta. A unidade de treino era, de facto, estruturada em 

consideração com o desgaste semanal e com a proximidade ao jogo, sendo 

idealmente destinada à exercitação da dinâmica de contração muscular de 

velocidade. No entanto Carvalhal et al. (2014) dirige a execução à maximização 

da velocidade, preterindo da tomada de decisão e procurando potenciar o 

mínimo desgaste possível.  

Apesar da última sessão de treino semanal da equipa ser catalogada 

como sessão de velocidade a mesma era somente potenciada num exercício, de 

caráter analítico e executado sem bola, situado depois do período de 

aquecimento. Esse exercício, no entanto, dificilmente potenciava a maximização 

da velocidade de contração muscular. A exercitação era feita com distâncias 

consideravelmente reduzidas, geralmente de modo lúdico, não estimulando 

desta forma o alcance da velocidade máxima. Independentemente das 

condições verificadas na tipologia de exercitação referida, a restante unidade de 

treino não contemplava a integração de exercícios correspondentes à dinâmica 

de velocidade. Era deste modo que o treino da referida componente acabava por 

se resumir à execução de três/quatro sprints individuais de curta duração. Em 

contraste com a referência de Carvalhal et al. (2014) a tomada de decisão era 

por vezes ampliada a larga escala no resto da sessão de treino. Eram então 

incluídos na sessão exercícios de finalização e foram várias as situações em que 

realizou também situação de jogo formal. Esta sessão de treino tinha, também, 
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diversas situações de prática destinada a esquemas táticos, obedecendo de 

modo congruente à ideia de minimizar o desgaste dos jogadores durante a 

unidade de treino.    

Debatendo-me agora acerca do conteúdo das sessões de treino, julgo ser 

pertinente refletir acerca da modelação do jogo através do treino. A 

concetualização tática ganha forma em comportamentos observáveis que 

decorrem através de um processo decisional que, por sua vez, num modelo de 

jogo concreto, tem obrigatoriamente que ser regido por orientações (Dias, 2009). 

Tais orientações não podem, no entanto, surgir somente do plano teórico. Por 

definição, o modelo de jogo consta num conjunto de princípios, regras de ação 

e de gestão que orientam e possibilitam a regulação de todo o processo de 

treino, permitindo ao treinador e aos futebolistas conceber o planeamento a 

seguir, em alinhamento com os objetivos formulados (Azevedo, 2011). Esta 

situação, permite-me deduzir que não é só o jogador de futebol e o jogo coletivo 

que devem ser “modelados”, para que tal aconteça impõe-se que o próprio 

processo de treino também o seja. As suas ideias devem ser transmitidas à 

equipa muito para além das palavras. As ideias devem ser também transmitidas 

no próprio planeamento do treino, com a criação de exercícios específicos para 

que os comportamentos coletivos desejados sejam potenciados (Azevedo, 

2011), os objetivos é que devem criar os exercícios, não o contrário. Mais do que 

treinar exercícios, devemos então treinar princípios, treinar ideias de jogo.  

Como já foi referido em capítulos anteriores a ideia de jogo da equipa tinha 

de facto um caráter muito global. Neste seguimento é possível deduzir que 

também os treinos e o seu planeamento estavam emersos na mesma situação. 

As unidades de treino não vincavam situações e ideias específicas de jogo, 

incidiam sobre os vários momentos e preconizavam o sucesso ou insucesso do 

exercício, não dos momentos de jogo nele contidos. Deste modo, apesar de o 

conteúdo de exercitação estar de acordo com a caráter amplo do modelo de 

jogo, as unidades de treino acabavam por residir na prática de exercícios, tendo 

a sua própria execução como objetivo. A já abordada repetição das formas de 

exercitação e a falta de definição de feedback específico acabaram por reforçar 

e contribuir para a descontextualização dos exercícios da prática do jogo 

propriamente dita, traduzindo-se por vezes numa reduzida repercussão das 

situações de treino no contexto competitivo. Outra particularidade, prendia-se 
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com a pertinência das exercitações, muitos dos exercícios elaborados 

correspondiam a dinâmicas de manutenção de posse de bola. No entanto, com 

o decorrer da competição, a equipa foi-se revelando mais capaz de ser 

caracterizada pelas transições ofensivas, obtendo inclusivamente um grande 

número de finalizações de sucesso, do que pelos momentos de organização 

ofensiva. Além disso a equipa não foi estável com posse de bola na resolução 

de problemas ao longo dos jogos, chegando a evidenciar dificuldades excessivas 

em fases adiantadas da competição.  

Os vários sistemas táticos e modelos de jogo estão sempre dependentes 

da dinâmica que os jogadores lhe conseguem dar, mediante as suas 

características e sobretudo mediante a dinâmica que o treinador quer incutir 

dentro do sistema (Dias, 2009). Cabe deste modo ao treinador moldar a sua 

equipa com base nos seus conhecimentos, convicções e avaliações, conforme 

os recursos humanos ao seu dispor. Assim, assume-se como importante que a 

escolha do modelo de jogo tenha como base as características dos jogadores, 

uma vez que deve estar assegurada a capacidade necessária ao cumprimento 

das funções no sistema. É então fundamental compreender as características 

individuais para definir as características coletivas. Os jogadores, no entanto, 

podem modelar-se ao modelo de jogo e ser também modelados pelo mesmo. 

Deste modo, torna-se imperativo rentabilizar o processo de treino de acordo com 

o modelo de jogo definido, potenciando os jogadores dentro da dinâmica coletiva 

definida e considerar todos os fatores possíveis na definição dessa mesma 

dinâmica. Deste modo, acredito que só a total integração de todos os 

intervenientes no ideal de jogo pretendido permitirá desenvolver em conjunto 

uma ideia que tem de ser comum e que só o será se for ajustável a todos. 

 

   

3.1.4- Tarefas em Contexto de Jogo 

 

 Tal como no subcapítulo anterior, também as minhas tarefas no contexto 

competitivo tinham preponderância reduzida. Em termos globais as tarefas que 

me estavam endereçadas acabaram por não se verificar na sua totalidade e, em 

termos práticos, acabei apenas responsabilizado pela monotorização de uma 

parte do aquecimento e pela recolha de vídeo do momento competitivo. 
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O aquecimento no seu entendimento concetual tem como propósito 

permitir adaptações graduais à prática do exercício físico. Um aquecimento 

insuficiente proporciona um trabalho muscular com temperaturas inferiores, com 

os músculos mais rígidos e pouco resistentes a tensões provocadas por 

movimentos rápidos, uma vez que as suas capacidades elásticas estão 

diminuídas e com menor capacidade para suportar tensão (Bangsbo, 2009). É 

então importante perceber que o aquecimento deve potenciar o alcance e 

estabilização de uma temperatura muscular ótima como meio de aumentar a 

capacidade dos músculos produzirem energia e resistirem às tensões.  

Neste sentido, a temperatura muscular só atinge um valor estável e 

apropriado para tensões musculares elevadas após cerca de dez minutos de 

exercitação, podendo os jogadores beneficiar do aumento de temperatura só a 

partir desse período temporal (Bangsbo, 2009). A mesma fonte refere que a 

intensidade de exercitação deve então ser controlada durante esta fase de 

adaptação muscular ao esforço, devendo começar por ser reduzida na fase 

inicial e aumentar de modo gradual. É também considerado importante que o 

trabalho seja realizado com bola por possibilitar a execução de uma fase de 

aquecimento mais motivante, enquanto se potenciam adaptações propriocetivas 

específicas da modalidade e do seu contexto. Esta fase não deve então ser 

considerada uma atividade isolada com propósito único de aumentar a 

temperatura muscular e corporal, devendo assim rentabilizar-se o tempo de 

exercitação com a associação a elementos técnicos e táticos (Bangsbo, 2009).  

A fase inicial do aquecimento do momento competitivo era 

operacionalizada por mim. Em conformidade com as orientações já 

apresentadas, esta fase de exercitação era efetuada maioritariamente com bola, 

promovendo exercícios de passe com dinâmica aumentada de modo 

progressivo. Procurei sempre seguir rigorosamente os dez minutos estimados 

pela literatura, com o respetivo aumento gradual da intensidade de exercitação. 

Esta fase inicial de aquecimento contemplava também uma exercitação sem 

bola direcionada para a mobilidade articular. No entanto, o contraste do suporte 

literário apresentado com a metodologia verificada no aquecimento em contexto 

de treino permite identificar algumas diferenças. Dependendo das situações e da 

planificação da unidade de treino, foram várias as vezes que os jogadores 

efetuavam exercitações com intensidades elevadas sem a temperatura muscular 
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indicada para o efeito. A fase de aquecimento inicial nem sempre contemplava 

os dez minutos de exercitação, iniciando exercícios de intensidade elevada com 

reduzida adaptação muscular ao esforço. Era também comum a fase de 

aquecimento ser iniciada com exercícios em espaços reduzidos, solicitando 

elevados níveis de tensão muscular, sem ser verificada qualquer exercitação 

prévia, suscetibilizando assim os jogadores a eventuais problemas de ordem 

muscular. O aquecimento de treino era quase todo executado com bola e, 

quando não era iniciado com os referidos exercícios em espaços reduzidos, 

continha o ideal aumento progressivo de intensidade. 

Após a conjetura referida na fase inicial de aquecimento do jogo 

competitivo, os jogadores iniciavam uma fase de alongamento muscular que não 

passava pelas minhas responsabilidades e efetuavam de seguida um exercício 

de posse de bola. Os grandes grupos musculares eram exercitados e alongados 

antes de iniciar a exercitação com oposição. Bangsbo (2009) refere que os 

exercícios de flexibilidade devem ser feitos de modo ligeiro e podem ser 

introduzidos a partir dos cinco minutos de ativação muscular, referindo a 

introdução de intensidades elevadas após o procedimento. Era então 

desenvolvida uma sequência de alongamentos antes de uma exercitação de 

posse de bola, que contemplava duas ou três séries com uma duração toral de 

aproximadamente cinco minutos. O alongamento muscular pressupõe uma 

ativação antes e depois da sua execução, de modo a que esteja assegurado que 

os músculos mantenham a temperatura durante o programa de alongamento 

(Bangsbo, 2009). O facto de os alongamentos serem executados de modo 

dinâmico garantia assim o cumprimento da situação referida. O grau de 

alongamento muscular, não deve também ser elevado sob o risco de potenciar 

dano muscular com grandes amplitudes, a flexibilidade efetuada era então 

exercitada de modo reduzido e pouco amplo (Bangsbo, 2009).  

A posse de bola era executada em superioridade numérica uma vez que 

incluía dois jogadores aptos a jogar por ambas as equipas. Era a partir desta 

situação que se começava a especificar o aquecimento. Os jogadores que 

jogavam pelas duas equipas eram os jogadores mais ofensivos da disposição 

tática, procurando potenciar a articulação com os mesmos a todos os 

intervenientes, encaixando assim na ideia vigente de ter a bola no meio campo 

ofensivo o máximo de tempo possível. A intensidade de exercitação era 
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normalmente progressiva neste exercício, uma vez que se iam introduzindo 

condicionantes nesse sentido ao longo da execução das séries. A fase final do 

exercício de posse era deste modo executada normalmente com grande 

intensidade. No aquecimento elaborado em contexto competitivo, a intensidade 

deve passar por níveis elevados uma vez que não é possível controlar o nível de 

intensidade e impacto que o esforço do jogo vai ter. Esta é de resto uma grande 

diferença entre o aquecimento de treino e de jogo. Na unidade de treino, o 

treinador e os jogadores têm relativa facilidade em controlar as intensidades dos 

exercícios seguintes, podendo ajustar o aquecimento em função disso mesmo 

(Bangsbo, 2009). No entanto no aquecimento competitivo o caráter imprevisível 

do jogo impõe um aquecimento completo, capaz de preparar o jogador para 

qualquer tipologia de esforço e desgaste de ordem física, assumindo-se como 

preponderante a inclusão de exercícios de elevada intensidade (Bangsbo, 2009). 

 O aquecimento de treino não era, no entanto, executado em 

conformidade com a exercitação seguinte. Independentemente disso, a 

intensidade de exercitação era geralmente alta, pelo menos em determinada 

fase, o que acabava por permitir uma preparação adequada para uma grande 

tipologia de esforços e aí sim, acabava por se enquadrar perante a exercitação 

seguinte.  Ainda assim, é necessário ter cautela com a quantidade e duração dos 

esforços de intensidade, principalmente em contexto de jogo. O que se idealiza 

é que a sessão de aquecimento tenha intensidade suficiente para aumentar a 

temperatura e desempenho muscular sem potenciar fadiga nem diminuir as 

reservas energéticas. O glicogénio muscular, por exemplo, tem um desempenho 

importante em exercícios de alta intensidade (McArdle et al., 2013) e uma 

depleção aumentada das suas reservas em contexto de aquecimento ira 

naturalmente diminuir o seu contributo no momento competitivo. O que em 

contexto de treino se poderá eventualmente considerar oportuno, se houver 

objetivação de potenciar adaptações fisiológicas nos jogadores, em contexto de 

jogo certamente que se traduzirá numa diminuição da performance individual 

e/ou coletiva.  

O aquecimento competitivo, contemplava de modo global o referido 

incremento de intensidade de modo controlado. A exercitação seguinte à posse 

de bola passava pela execução de situações de finalização diversas e com 

pausas frequentes entre as exercitações. No entanto, nesta fase o bloco 
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defensivo continuava o aquecimento sob a minha monotorização e de modo 

distinto dos restantes, efetuando um exercício objetivado ao controlo da 

profundidade. Nesta exercitação, eram solicitados diversos movimentos de 

tração, com mudanças de direção sucessivas e com impulsões verticais 

frequentes. Tendo em conta que os referidos jogadores tinham relativamente 

pouco tempo de paragem entre o exercício anterior, que acabava com solicitação 

de intensidades elevadas, acredito que esta tipologia de esforço demarcava em 

demasia um período alongado de exercitação em intensidade elevada. Esta 

situação, sujeitava eventualmente os jogadores a decréscimo de reservas 

energéticas importantes. No final do exercício descrito, os jogadores envolvidos 

voltavam a efetuar o aquecimento com o restante grupo, incluídos nos referidos 

exercícios de finalização. 

 O programa de aquecimento contemplava no seu todo exercícios que 

enfatizavam sistemas e autonomias da equipa, de acordo com a intenção da 

especificidade do mesmo, com aumento dessa mesma especificidade ao longo 

de todo o período. Além da situação já referida na posse de bola, os jogadores 

eram alinhados logo na fase inicial, na formação de duplas com o colega de 

articulação mais direta em contexto de jogo. Nesta fase de finalização, as 

dinâmicas coletivas eram então mais aproximadas ao jogo, representando 

posicionamentos e tipologias de esforço mais aproximadas do contexto de 

exercitação seguinte, que era a competição propriamente dita. Deste modo era 

assim considerada as diferenças entre as posições dos jogadores no jogo e a 

sua relação com a tipologia de esforço, procurando nesta fase adaptar o 

programa de aquecimento a cada individualidade (Hoppe et al., 2017). No 

entanto esta exercitação acabava por ter duração de cinco minutos, ficando 

dúbia a concretização de uma adaptação individual eficiente.  

Entrando na reta final do aquecimento, a última exercitação incluía 

exercícios de finalização de um para zero, estimulando capacidade reativa a um 

exercício de velocidade, fazendo um total de aproximadamente cinco minutos. A 

exercitação da velocidade passava também pela minha responsabilidade e era 

efetuada de modo simplista e reduzido. O objetivo passava pela execução de 

três a quatro sprints de curta duração, de modo a não induzir consumos de 

substratos importantes. Procurava que os jogadores não ultrapassassem os 

cinco segundos em cada sprint, balizando o esforço o máximo possível dentro 
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da solicitação predominante da via anaeróbia alática (McArdle et al., 2013). 

Potenciava ainda o alcance de velocidades sub-máximas, principalmente na 

execução do último sprint, de modo a preparar os jogadores para uma (sempre 

eventual) situação semelhante de contração nas fases iniciais do jogo.  

 Com esta estrutura o aquecimento contemplava então uma exercitação 

aproximada de vinte e cinco minutos. Bangsbo (2007) aponta uma sessão de 

aquecimento ideal com trinta minutos de duração enquanto que (Towlson et al., 

2013), afirma que a fase de aquecimento não deve ultrapassar os mesmos trinta 

minutos. Neste seguimento acredito que o tempo de exercitação estava 

condizente com as duas perspetivas. Apesar de a norma apontar para os vinte 

e cinco minutos de exercitação o que de facto ditava o tempo efetivo de 

aquecimento era a hora limite do seu final que tinha de ser cumprida 

impreterivelmente. As indicações eram impostas no sentido de os jogadores 

terminarem o aquecimento cerca de quinze minutos antes da hora inicial do jogo, 

de modo a poderem estar prontos para a chamada oficial dez minutos antes da 

hora agendada. 

 Este cenário acabava por inviabilizar um pouco o efeito do aquecimento. 

A temperatura dos músculos previamente exercitados decresce rapidamente, 

demorando aproximadamente quinze minutos a voltar à temperatura pré-

aquecimento (Bangsbo, 2009). A referência temporal apontada é a mesma que 

distanciava habitualmente o fim do aquecimento com o início do jogo. Com isto, 

é possível referir que provavelmente vários dos benefícios alcançados no 

aquecimento eram perdidos e desaproveitados. Esta situação era difícil de ser 

corrigida, dado o contexto, uma vez que seria necessária a aproximação 

temporal do final do aquecimento com o início do jogo ou uma ativação de menor 

rigor durante o tempo entre os dois acontecimentos. Esta situação era também 

verificável no intervalo do momento competitivo, que tinha a mesma duração de 

quinze minutos. Em virtude deste facto é aconselhável a execução de uma 

pequena ativação antes do início da segunda parte (Ribeiro, 2017). No entanto, 

apesar de a situação ser eventualmente mais fácil de contornar essa fase de 

reaquecimento não era operacionalizada. Esta reativação é de resto apontada 

pela literatura como potenciadora do aumento da capacidade e disponibilidade 

para efetuar sprints no início da segunda parte e na distância percorrida no 

mesmo período (Bangsbo, 2009).  
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 Por fim, o clima e a temperatura têm também de ser considerados na 

prescrição do aquecimento. Com o ar e temperaturas elevadas, é percetível que 

a temperatura muscular e corporal aumenta de modo mais rápido, sendo 

necessário menos tempo na execução da fase de aquecimento (Bangsbo, 2009). 

A temperatura pode, no entanto, apresentar valores baixos, o que leva a um 

maior cuidado. Em contraste com a situação anterior, a temperatura muscular e 

corporal deverá aumentar de um modo mais gradual e controlado quando 

confrontado com temperaturas atmosféricas mais diminuídas. É então 

aconselhável que os jogadores efetuem a sessão com mais roupa de treino, com 

maior agasalho, de modo a diminuir a perda de calor corporal, possibilitando que 

a temperatura muscular aumente de modo mais rápido (Bangsbo, 2009). O 

aquecimento da equipa era de menor duração quando confrontado com altas 

temperatura. No entanto, não havia preocupação diferenciada com a situação 

inversa. Os jogadores aqueciam normalmente com roupa do clube, ficando ao 

seu critério a escolha da mesma. Isto levava a que muitas vezes fosse 

necessária uma fase de aquecimento mais prolongada ou mais contínua, pelo 

menos para muitos dos intervenientes. No entanto, nesta situação a 

configuração da sessão acabava por não sofrer alteração. 

 Em relação às ações durante o jogo, estava estipulado, inicialmente, que 

teria a funcionalidade de fornecer informação em tempo real aos treinadores que 

se encontravam no banco de suplentes acerca, fundamentalmente, da 

componente tática e estratégica do jogo. Como estava responsabilizado por 

assegurar a gravação do jogo, procurava posicionar-me em pontos elevados que 

permitissem uma gravação de um ponto de vista diferente e uma melhoria 

significativa da qualidade do processo de análise posteriormente efetuado. O 

objetivo passava por conseguir introduzir na filmagem grande parte dos 

intervenientes e das suas ações, independentemente da sua distância para o 

centro de jogo. Através desta situação acabava, também, por usufruir de uma 

perspetiva de análise privilegiada que aliada ao conhecimento que me competia 

ter sobre o adversário era vista como uma oportuna a interação com o banco de 

suplentes em tempo real. Era então idealizado que a minha intervenção incidisse 

com especial foco sobre a prestação do adversário e o modo como o mesmo 

condicionava a nossa equipa nos diferentes momentos do jogo, de modo global 

e sem observação a situações específicas.   
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 No entanto, com o passar dos momentos competitivos esta situação 

acabou por se resumir apenas a uma intencionalidade. Em termos práticos, senti 

desde o início algum descrédito e desconfiança em relação aos feedbacks que 

iam sendo passados, fundamentalmente através do reduzido relevo e 

preponderância que acabavam por ter. O sentimento de que a informação era 

descredibilizada e de que não era utilizada como suporte ao entendimento do 

decorrer do jogo fez-me diminuir ao longo do tempo a quantidade de feedbacks 

passados. Com o decorrer da competição a equipa acabou por entrar numa fase 

menos positiva, consumando resultados que não iam de encontro com o 

perspetivado por todos. É então perante um momento mais delicado que começa 

a surgir maior envolvência de outros intervenientes do clube, aumentando 

também a quantidade de feedbacks fornecidos durante o jogo para o banco.  

 Foi fácil depreender que esta situação minimizou a já reduzida 

preponderância da minha referida funcionalidade e foi com normalidade que 

acabei por gradualmente me restringir unicamente ao propósito de recolha de 

vídeo do momento competitivo. Esta recolha, por sinal, por força das alterações 

climatéricas e pela reduzida preponderância da minha perspetiva de análise 

passou também a ser efetuada de planos com altitude mais reduzida.  O 

conhecimento que possuía sobre o adversário, resultado de uma das minhas 

funcionalidades já descritas, acabava por ser aplicado apenas na análise da 

constituição inicial do adversário, sem qualquer repercussão em nenhuma outra 

componente. 

 Uma análise efetuada de um plano superior ao campo de jogo pode 

constar numa importante forma de facilitar o trabalho do treinador (Ventura, 

2013). Apesar da dificuldade de efetuar a gravação em simultâneo com a ação 

de análise preconizada, tenho consciência de que o trabalho que efetuava incidia 

em informação pertinente e era feito no sentido referido, sem que, no entanto, 

fosse aproveitado da melhor forma. Esse suporte à capacidade de análise do 

treinador só passou a existir de modo verdadeiramente vigente numa altura 

menos positiva da equipa, onde havia vários parâmetros a dificultar a prestação 

da mesma e onde a ajuda referida apesar de importante revelava-se muitas 

vezes incapaz de solucionar os problemas de jogo.  

 É importante realçar que de pouco serve o recurso à observação e análise 

se não houver interpretação e execução correta por parte dos intervenientes 
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(Pinheiro et al., 2018). O impacto da análise futebolística no momento 

competitivo pressupõe um conjunto de procedimentos que incluem o modo como 

a análise do jogo da própria equipa e do adversário é usada em contexto de 

treino e em contexto de jogo (Ventura, 2013). O facto de as informações 

recolhidas pela análise de jogo não terem repercussões no conteúdo das 

sessões de treino dificultava a tarefa. A tentativa de cumprimento de nuances de 

jogo através das informações transmitidas pela análise efetuada em tempo real 

teve consequências diminuídas por serem idealizados comportamentos 

(individuais e coletivos) com reduzida preparação e execução prévia dos 

mesmos. 

 No intervalo do momento competitivo era efetuada uma reflexão global 

por parte de todos os responsáveis técnicos pelo escalão, onde se procurava 

definir os feedbacks a passar aos jogadores através da leitura do decorrer do 

jogo por parte de cada um. Independentemente de a leitura ser mais ou menos 

ajustada, o número elevado de intervenientes gerava, por vezes, conflitos de 

ideias que, com o tempo reduzido disponível para o efeito, contribuíram para a 

falta de ilações conclusivas. Esta situação acabava presumivelmente por ter 

repercussões no feedback passado aos jogadores, uma vez que a reflexão geral 

pouco conclusiva acabava naturalmente por levar o Treinador Principal a incidir 

o discurso para os jogadores na perceção e leitura que tinha no banco. Através 

desta situação acabou por se reduzir um possível impacto da informação 

proveniente de planos de análise privilegiada num momento importante para 

acerto de padrões comportamentais coletivos como é o intervalo. No final da 

partida disputada, o procedimento de reflexão era também o mesmo, geralmente 

com a presença do mesmo número de intervenientes. 

 

 

3.2- Alterações Funcionais 

 

 A configuração das funcionalidades descritas no subcapítulo anterior 

esteve vigente durante vários meses. No entanto, com o decorrer do tempo a 

logística interna de funcionamento foi sendo alterada e ajustada em vários 
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momentos e de distintas formas. Esta situação verificou-se essencialmente 

devido a duas situações concretas e diferenciadas.  

A falta de resultados desportivos condizentes com o perspetivado pelos 

responsáveis técnicos levou a um clima de suspeição sobre o trabalho efetuado, 

surgindo a necessidade de alterar parâmetros funcionais nos vários aspetos 

multidisciplinares da preparação futebolística. A título pessoal, acredito que o 

facto de estar contextualizado como Treinador Estagiário, juntamente com um 

colega, foi determinante para que recaíssem maiores dúvidas nas tarefas que 

nos eram destinadas uma vez que nas restantes vertentes, onde existia reduzida 

preponderância da nossa parte, não surgiu qualquer alteração de relevo. No 

seguimento da referida fase o clube optou por promover alterações na 

constituição da equipa técnica, ao fim de sete meses, substituindo dois 

elementos e estando entre os cargos referidos o de Treinador Principal. 

Naturalmente que com a chegada de um novo treinador, com diferentes ideais e 

visões futebolísticas, houve nova alteração de funcionalidades e perspetivas de 

intervenção.  

Por este motivo, muitas das tarefas que me foram endereçadas acabaram 

por sofrer alterações ao longo da época, chegando algumas delas a ser alvo de 

mudança por mais do que uma vez. Este capítulo tem então um caráter 

especialmente descritivo, com menor suporte literário, procurando expor e 

descrever as mudanças estruturais e concetuais que foram sendo verificadas na 

operacionalização das tarefas já apresentadas. No que diz respeito às tarefas 

onde tinha destinada intervenção, todas elas sofreram mudanças. Embora as 

alterações tenham sido feitas em proporções diferenciadas, não foram todas 

operadas no mesmo momento, o que me fez conviver com diversas dinâmicas 

funcionais distintas num curto espaço de tempo.  

Depois da alteração verificada na equipa técnica foi obtida estabilidade 

funcional até ao final da temporada para todos os intervenientes. Assim, este 

capítulo tem como propósito descrever as dinâmicas funcionais verificadas até 

esse momento, onde não foi registada mais nenhuma alteração. 
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3.2.1- Modelo de Jogo da Equipa 

 

 O modelo de jogo da equipa sofreu alterações estruturais claras com a 

mudança técnica. Com a introdução deste subcapítulo pretendo, antes de mais, 

apresentar de modo específico os dois modelos de jogo que estiveram vigentes 

no jogo da equipa. Num capítulo que está destinado à descrição das alterações 

funcionais que a minha intervenção sofreu, assumindo o modelo de jogo como o 

orientador de todos os processos associados ao treino, penso que é importante 

estar exposto de modo a que, também através da sua exposição, seja possível 

reforçar o contraste existente entre dois períodos distintos deste estágio. A 

caracterização do modelo de jogo irá ser feita através de uma descrição das 

particularidades da equipa nos cinco momentos de jogo, já anteriormente 

citados, e comumente aceites por toda a comunidade futebolística.  

 O modelo de jogo correspondente à primeira metade da temporada 

assumirá a designação de “Modelo de Jogo 1” e o modelo vigente depois da 

alteração técnica será apresentado como “Modelo de Jogo 2”. Com o propósito 

de enquadrar corretamente esta temática de caráter mais técnico enquanto 

procuro respeitar alguma confidencialidade inerente aos processos de jogo da 

equipa, a respetiva descrição terá um caráter simplista e global, evitando a 

exposição profunda e específica dos diferentes componentes. 

 

 

Modelo de Jogo 1 

 

Sistema Tático: 1-4-2-3-1 

 

Organização Ofensiva  

A configuração deste momento de jogo assentava em procedimentos 

muito simples e a sua elaboração dependia em muito do comportamento do 

adversário e das dificuldades que este causava. A equipa procurava assim, 

sempre que possível, concretizar uma primeira fase de construção a partir do 

guarda-redes, inclusivamente nas suas reposições de bola e idealmente a partir 

de passes curtos. No entanto, a equipa apresentava muitas dificuldades na 
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concretização de todas as fases de construção através do passe curto, pelo que 

quer na entrada para a segunda fase de construção quer quando o adversário 

defendia numa zona mais avançada ou quando aumentava a intensidade 

defensiva a equipa utilizava o passe longo como principal recurso. A ideia 

principal constava na minimização do risco no momento de posse de bola e na 

variação rápida do centro de jogo, independentemente da tipologia de passe 

utilizado. O jogo da equipa era predominantemente centrado nos corredores 

laterais ou na procura direta do avançado centro, que pelas suas características 

individuais conseguia geralmente dar continuidade às jogadas. 

Na execução da primeira fase de construção, a equipa tinha alguns 

princípios norteadores que, de resto, não se estendiam às restantes fases. A 

primeira fase de construção era executada com os defesas centrais 

posicionados à largura da área, idealizando a projeção ao longo do corredor 

apenas do defesa lateral mais próximo de defesa central com bola. Os dois 

médios interiores procuravam também prestar apoio à construção inicial, sendo 

apontados como referência de transição para a fase de construção seguinte. 

Mediante o sistema referido, o posicionamento dos médios mais recuados era 

também norteado pelo posicionamento da bola, sendo que o jogador idealizado 

para procurar bola no espaço entre as linhas defensiva e média da equipa era o 

médio mais distante do defesa central com bola. Este médio, de resto, tinha 

liberdade para quando entendesse pertinente agrupar posicionamento no meio 

dos dois defesas centrais, sendo preconizado uma projeção no terreno de jogo 

dos dois defesas laterais em simultâneo, apenas neste momento. A restante 

componente delineada relativa aos procedimentos de organização ofensiva em 

apoios curtos dependia do pé preferido dos extremos e era uma situação que 

variava com frequência na equipa. Quando o extremo jogava no corredor lateral 

correspondente ao seu pé preferido, o propósito era explorar o corredor através 

do mesmo, dando mais liberdade de movimentos ao médio ofensivo e menor 

ímpeto ofensivo ao defesa lateral correspondente. Quando o extremo jogava no 

corredor lateral que não era correspondente ao seu pé preferido era idealizado 

que este procurasse movimentos predominantemente interiores, com e sem 

bola, de modo a libertar o defesa lateral ao longo do corredor e remetendo o 

médio ofensivo a uma dinâmica mais posicional. 

  



95 
 

Organização Defensiva  

A organização defensiva da equipa era um momento onde era atribuído 

grande ênfase pelo treinador. Em primeiro lugar, a equipa procurava evitar a 

entrada neste momento em todas as reposições de bola do adversário, 

procurando obrigar o mesmo a efetuar saídas de bola com tipologia mais direta 

de modo a possibilitar a conquista da primeira e segunda disputas de bola. 

Quando tal não se verificava a equipa ocupava um inicialmente um 

posicionamento de 1-4-4-2, agrupando os extremos no bloco dos médios 

interiores e fazendo uma dupla ofensiva constituída pelo médio ofensivo e pelo 

avançado centro. Com o decorrer da época a estrutura passou a apresentar uma 

disposição diferente, fazendo com que o médio ofensivo ocupasse uma zona 

vertical distinta do avançado, personificando um posicionamento de 1-4-4-1-1. 

Neste momento de organização, era idealizado um reduzido espaço entre 

os diferentes setores e uma distribuição espacial média no terreno de jogo. O 

avançado (e médio ofensivo no sistema inicial) era o único elemento responsável 

pelo condicionamento da primeira fase de construção do adversário. A partir daí, 

preconizava-se, também, uma distancia reduzida entre os elementos de ambas 

as linhas de quatro jogadores, de modo a impedir a progressão do adversário 

pela zona central. Nos momentos em que a bola chegava aos corredores 

laterais, a equipa tinha definido um momento de pressão, conforme o 

posicionamento do portador da bola. Esse momento de pressão era executado 

pelo extremo ou defesa lateral correspondente sendo que apenas um deles tinha 

como comportamento previsto a oposição direta ao portador da bola, enquanto 

o restante procurava potenciar uma ocupação de espaço em zona interior, perto 

do centro de jogo.  

 

Transição Ofensiva  

A equipa tinha como objetivo iniciar momentos de transição ofensiva o 

maior número de vezes possível. Qualquer recuperação de bola, 

independentemente da zona de recuperação, tinha como objetivo a chegada 

rápida a zonas de finalização. Apesar de não existir grande preocupação 

comportamental com este momento, a equipa variava a sua progressão rápida 

no terreno entre a utilização do passe curto para sair das zonas de pressão 

adversárias e o batimento direto e pouco racional. 
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O foco de exploração da transição ofensiva não era muito delineado, 

havendo apenas a grande preocupação de efetuar uma variação rápida do 

centro de jogo, no sentido de fazer a bola chegar aos três jogadores do setor 

ofensivo. A tipologia da progressão rápida no terreno de jogo variava entre a 

procura do espaço na retaguarda do bloco defensivo do adversário, através de 

passes de rutura, e o serviço aos referidos jogadores com passes simples, 

direcionados ao próprio local onde se encontra o jogador. Sendo perspetivado 

um maior número de recuperações de bola nos corredores laterais, como 

resultado da estrutura do momento de organização defensiva da equipa, a 

prioridade de objetivação da transição ofensiva acabava por ser o extremo do 

lado oposto, ou o avançado centro. 

 

Transição Defensiva 

 A equipa não idealizava muitos comportamentos para além da forte 

reação à perda de bola, por parte dos jogadores mais próximos do centro de 

jogo. Era então preconizado que todos os jogadores envolvidos procurassem 

executar oposição ativa ao portador da bola adversário de modo a recuperar a 

posse de bola o mais breve possível. No entanto, estando este momento 

associado também à organização ofensiva da equipa, a equipa no referido 

momento contava permanente com a presença de três jogadores ao longo da 

linha defensiva. Deste modo, um grande foco da transição defensiva constava 

na ocupação do espaço em falta (referente à linha defensiva de quatro 

elementos) por parte dos jogadores mais distantes do centro de jogo. Era 

também idealizado que no momento da perda de bola, na impossibilidade de a 

recuperar novamente, a reação dos jogadores envolventes passasse pela 

inibição do momento de transição ofensiva do adversário, sendo prioritário 

conduzir o mesmo a atacar permanentemente sob o momento de organização 

ofensiva. 

 

Esquemas Táticos Ofensivos  

 Os princípios norteadores deste momento de jogo não iam muito além do 

posicionamento específico que era requerido aos jogadores. Havia um grupo de 

jogadores definidos para o batimento e para a ocupação racional dos espaços 

de finalização, em conformidade com a tipologia do esquema tático específico. 
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As bolas paradas ofensivas, nomeadamente cantos e livres laterais próximos da 

baliza adversária, eram executadas com pé aberto e fechado de modo 

intercalado e sem grande ordem específica. As zonas de batimento eram 

especificamente definidas em alguns jogos, mediante o posicionamento do 

adversário não sendo, também nesta variante, uma obrigação específica. A 

equipa procurava precaver-se do momento seguinte, de uma eventual transição 

ofensiva do adversário, com posicionamentos específicos adotados para o 

efeito. 

 

Esquemas Táticos Defensivos 

Os princípios norteadores deste momento de jogo não iam muito além do 

posicionamento específico que era requerido aos jogadores. Todos os jogadores 

tinham destinada uma ocupação racional e específica dos espaços defensivos, 

dentro e fora de área. A equipa defendia deste modo as bolas paradas através 

de uma tipologia zonal, com configuração pouco flexível. No entanto, existia um 

espaço de especial atenção, traduzida por um posicionamento cuidado, que era 

a zona correspondente ao primeiro poste. A equipa remetia bastante ênfase a 

um possível momento de transição ofensiva consequente, através da colocação 

de jogadores dotados de velocidade em zonas específicas do terreno de jogo.  

 

 

Modelo de Jogo 2 

 

Sistema Tático: 1-4-3-3 

 

Organização Ofensiva 

 A organização ofensiva da equipa era fundamentalmente executada com 

recurso à posse de bola e com concretização efetiva de todas as fases de 

construção. Era idealizada uma tipologia de jogo fundamentalmente apoiada, 

com o intuito de desgastar, desequilibrar e desorganizar a equipa adversária, 

procurando controlar o jogo através das ações desenroladas com bola. Era 

assim idealizado um aproveitamento racional dos espaços que iam sendo 

consentidos pelo adversário, variando o centro de jogo com frequência. 
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A dinâmica da equipa na primeira fase de construção implicava uma 

projeção constante do defesa lateral direito, enquanto o defesa lateral do lado 

oposto procurava manter a linha de jogo dos defesas centrais. O extremo direito 

tinha idealizado, com este movimento, uma procura do espaço interior, 

procurando uma aproximação ao avançado centro e transformando o sistema de 

jogo fundamentalmente num 1-3-5-2 ao longo do ataque posicional. Esta 

situação era, no entanto, versátil, uma vez que era alternada com a projeção 

comedida de ambos os laterais, estimulando uma dinâmica de corredor lateral 

protagonizada por dois jogadores, fazendo com que houvesse uma variação 

constante na forma como a equipa efetuava este momento.  Deste modo, a 

equipa também desenvolvia o momento sob a estrutura de 1-4-3-3.  

O jogo interior da equipa era caracterizado essencialmente pela procura 

do espaço entre a linha média e defensiva do adversário. Os dois médios 

interiores tinham como comportamento ideal a procura do referido espaço, em 

conformidade com o defesa central que tinha posse de bola. O médio interior do 

lado correspondente ao central com bola, procurava assim uma projeção no 

terreno, estimulando a receção de bola numa zona adiantada do terreno. Quando 

não havia possibilidade de explorar o referido espaço do modo descrito, era 

previsto o preenchimento da zona por parte do extremo correspondente ou do 

avançado centro. Com as duas dinâmicas estruturais e com automatismos 

dinâmicos nos três corredores de jogo a equipa estava preparada para dar 

continuidade aos momentos de posse de bola em qualquer zona do campo, 

concretizando o ataque posicional como o principal recurso ofensivo da equipa. 

 

Organização Defensiva 

A organização defensiva da equipa foi um momento que não registou 

alterações severas. A equipa continuou a ter a iniciativa de evitar a entrada neste 

momento em todas as reposições de bola do adversário, idealizando as 

reposições adversárias através do passe longo. Nos momentos em que essa 

situação não se verificava a equipa ocupava um posicionamento de 1-4-1-4-1, 

agrupando os extremos na linha dos médios interiores, com um jogador a ocupar 

o espaço entre os dois blocos mais recuados. O avançado centro continuou a 

ser o único elemento responsável pelo condicionamento da primeira fase de 

construção do adversário, procurando estimular a lateralização do jogo do 
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adversário de modo a que a equipa protagonizasse os momentos de pressão 

idealizados, que eram nos corredores laterais. Os momentos de pressão não 

contemplaram alterações na sua estrutura e forma, uma vez que a equipa 

continuou com a configuração de dois blocos de quatro elementos nos setores 

defensivo e intermédio, possibilitando a ocupação das referidas zonas com dois 

jogadores.  

Todo este enquadramento era executado com uma disposição intermédia 

no terreno de jogo, de modo a não deixar demasiado espaço na retaguarda do 

setor defensivo enquanto se idealizava um posicionamento agrupado e 

compacto de toda a estrutura. No entanto, a equipa alterava esta disposição 

perante adversários que apresentassem dinâmicas elaboradas na concretização 

da primeira fase de construção, nomeadamente quando existia uma disposição 

composta por três elementos na zona central. Quando a referida situação se 

verificava, o adversário executava a etapa inicial de construção com uma 

superioridade numérica de três para um na zona do centro de jogo. Esta situação 

era assinalável como evitável uma vez que permitia uma construção mais 

racional ao adversário. Deste modo, a equipa defendia segundo uma estrutura 

de 1-4-4-2 perante o cenário descrito, abdicando da ocupação do espaço entre 

o setor intermédio e defensivo, com o deslocamento do médio mais defensivo 

para a zona dos médios interiores. O elemento que completava a configuração 

de dois elementos no setor ofensivo variava de acordo com o posicionamento da 

bola, sendo idealizado que fosse sempre um dos dois jogadores que 

desempenhavam a função de médio interior. Com isto, quando a bola chegava 

aos elementos adversários com disposição mais lateral da linha de três, o médio 

interior correspondente tinha como propósito enquadrar a sua oposição com um 

posicionamento convidativo ao desenvolvimento da jogada pelo corredor lateral, 

onde a equipa possuía a dinâmica de pressão já referida.  

 

Transição Ofensiva  

 Este momento era executado essencialmente segundo um critério 

específico. O objetivo da equipa passava por chegar rápido às zonas de 

finalização de forma racional. Era solicitada, deste modo, uma saída rápida das 

zonas de pressão dos adversários após a recuperação de bola, de modo a que 

a bola chegasse aos jogadores posicionados ofensivamente de modo assertivo, 



100 
 

com condições para efetivar desequilíbrios individuais e coletivos, mediante o 

espaço disponível. Este momento era idealizado de modo essencialmente 

apoiado, através da execução de passes curtos numa fase inicial, para depois 

existir superior qualidade na eventualidade de execução de um passe longo 

posterior. 

 No entanto, a equipa tinha a indicação de não forçar a concretização do 

momento, uma vez que o adversário poderia não permitir condições ideais para 

tal. Nessa situação, a equipa procurava, após as saídas das zonas 

pressionantes, retomar o momento de organização ofensiva, segundo as 

dinâmicas definidas. A ideia era a de jogar, fundamentalmente, em função do 

espaço consentido pelo adversário e a dinâmica de estimular impreterivelmente 

o momento de transição ofensiva potenciaria situações eventuais de exploração 

de zonas equilibradas pelo opositor, transformando-se num potencial momento 

efetivo de perda de bola.  

 

Transição Defensiva 

 A equipa atribuía grande enfâse à reação à perda de bola por parte dos 

jogadores mais próximos do centro de jogo, existindo também uma reação 

coletiva direcionada para esse objetivo. Naturalmente que sempre dependente 

da zona de perda de bola e do posicionamento da equipa no memento, a ideia 

passava por reduzir o espaço existente em toda a estrutura da equipa e a zona 

da bola, diminuindo as possibilidades de o adversário decidir o rumo da jogada 

sem oposição e com mais qualidade. A equipa procurava uma aproximação 

global à zona de perda de bola, com o intuito de o portador da bola adversário 

se encontrar sempre pressionado, implicando uma reação à perda de bola por 

parte de todos os jogadores, embora através de ações diferentes. Os jogadores 

mais adiantados tinham, também, referenciado o seu recuo no terreno de modo 

a libertar a zona correspondente à construção inicial do adversário, convidando 

o mesmo a explorar essa possibilidade, entrando em organização ofensiva 

enquanto permitia que a equipa se organizasse posicionalmente.  

 Este procedimento, de resto, não evitava todas as transições ofensivas do 

adversário. Como era preconizada a presença do guarda-redes na retaguarda 

do bloco defensivo, com orientação central, o espaço mais desprotegido e 

explorado pelos adversários residia nas zonas laterais. A equipa tinha 
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automatizada a defesa deste movimento com a deslocação do defesa central do 

lado correspondente, quer com execução de cobertura defensiva ou oposição 

ativa, mediante o desenrolar da jogada, defendendo o espaço em conjunto com 

o defesa lateral correspondente. Neste momento o jogador que preenchia o 

espaço libertado pelo defesa central é o médio com posicionamento mais 

defensivo, que idealmente se posicionava em dupla com o defesa central 

restante. 

 

Esquemas Táticos Ofensivos 

 Existia sempre um jogador destinado ao batimento específico, e um grupo 

de jogadores objetivados a uma ocupação racional dos espaços de finalização, 

em conformidade com a tipologia do esquema tático. As bolas paradas ofensivas 

sob a forma de cantos e livres laterais próximos da baliza adversária, eram 

executadas sempre com pé fechado. As zonas de batimento não eram definidas, 

existindo somente um conjunto de jogadores de referência identificados como 

alvos do batimento. Havia alguma preocupação com a ocupação estratégica do 

primeiro poste, de modo a poder sempre dar correspondência a um batimento 

menos conseguido. A equipa continuava a precaver-se da eventual transição 

ofensiva do adversário, através de posicionamentos específicos. 

 

Esquemas Táticos Defensivos 

A defesa praticada ao longo deste momento assumia novamente a tipologia 

de zonal, onde todos os jogadores tinham a exigência de uma ocupação 

específica dos espaços defensivos. A organização da equipa neste momento de 

jogo não ia muito para além do referido posicionamento. No entanto, esse 

posicionamento contemplava normalmente a presença de todos os jogadores da 

equipa em fase defensiva, não existindo referências fixas com um 

posicionamento mais ofensivo para prosseguir um eventual momento de 

transição ofensiva. Ainda assim, a equipa tinha dentro dos seus posicionamentos 

específicos postos estratégicos e rotinas coletivas para dar resposta ao referido 

momento, no caso de se verificar. 
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3.2.2- Monitorização do Treino de Ginásio 

 

 Os treinos na sala de musculação com a descrição efetuada estiveram 

vigentes até ao final do mês de novembro, sensivelmente. Tendo em conta que 

o trabalho de musculação e flexibilidade começou a ser efetuado no início do 

período competitivo, o funcionamento da tarefa tal como descrito anteriormente 

teve duração de aproximadamente três meses e meio. Numa altura em que a 

distância temporal entre competições foi pontualmente mais curta por duas 

ocasiões, havendo também algumas alterações no calendário competitivo como 

causa, as sessões na sala de musculação foram diminuindo, como meio de 

atenuar estados de fadiga dos futebolistas e promover uma recuperação mais 

eficiente.  

 Essa diminuição gradual acabou por ser utilizada como meio para 

terminar com o trabalho efetuado de modo permanente. Esta decisão foi tomada 

pelos principais responsáveis da equipa técnica com base na ideia de que o 

trabalho de ginásio continuado no tempo potenciaria uma “fadiga acumulada” 

superior com o decorrer da competição, traduzindo-se numa suposta diminuição 

dos índices de rendimento da equipa. Outra ideia que suportava a decisão era o 

facto de evitar uma sobrecarrega a nível mental, diminuindo assim as exigências 

requeridas aos jogadores.  

Assentando a justificação apenas nos aspetos referidos, descortino, a 

título pessoal, uma eventual preocupação existente com um dilema muito 

observado no futebol, que é o de que a hipertrofia muscular acentuada diminui 

os índices de velocidade e agilidade dos jogadores, diminuindo também o seu 

desempenho. Antes de mais, a fase do treino em que os futebolistas estavam 

passava pela otimização da sua potência muscular, tendo o treino efetuado no 

momento reduzido caráter hipertrófico. Sendo o treino direcionado para a 

estimulação essencialmente das fibras musculares rápidas, torna-se uma 

incongruência suportar tal pensamento. No entanto, compreendo que o relativo 

desconhecimento pelo trabalho efetuado poderia permitir tal interpretação. 

 Relegando a referida suposição para segundo plano, o futebol não é um 

desporto com relação linear entre a força muscular e o rendimento do jogador. 

No entanto, o facto de não existir uma ligação direta entre os componentes, não 

significa que esta capacidade deva ser desconsiderada da preparação integral 
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do treino futebolístico (Soares, 2005). A performance em competição é 

usualmente remetida para a capacidade tática e técnica do jogador, 

negligenciando a componente física que é muitas vezes entendida como uma 

aptidão de suporte (Soares, 2005). No entanto, são necessárias qualidades 

físicas para um comportamento tático eficiente, ou para que um gesto técnico 

seja mais impactante no jogo. O futebol é efetivamente um desporto 

multidimensional, onde não se devem dissociar componentes uma vez que todos 

eles, em conjunto, traduzem e suportam o desempenho do futebolista (Soares, 

2005).  

A força e potência muscular, como já foi revisto, têm um contributo 

importante para um jogador de futebol e foi precisamente nesse contributo que 

residiu a indicação inicial de prescrever e efetuar treinos de musculação com a 

equipa. A gestão da dinâmica das cargas tem naturalmente de ser tida em conta, 

especialmente em microciclos competitivos curtos, mas, no entanto, são várias 

as maneiras de o fazer. Com isto, acredito que a gestão de esforço do plantel 

tem naturalmente de ser feita de uma forma ponderada, não confundindo a 

gestão dos recursos físicos com a exclusão do treino de determinadas 

capacidades.  

A ideia inicial passava por promover uma pausa pontual no trabalho de 

ginásio durante um período que, sendo indefinido, era apontado entre os dois e 

três meses.  A perda de adaptações e processos fisiológicos, e da consequente 

performance muscular, ocorre rapidamente quando o trabalho de força é 

interrompido de modo regular (McArdle et al., 2013). A privação do treino por 

uma ou duas semanas reduz tanto a capacidade metabólica como a capacidade 

de exercício das diversas adaptações verificadas em vários meses (McArdle et 

al., 2013). As adaptações musculares ocorridas nos futebolistas com o trabalho 

desenvolvido demoram assim mais tempo a adquirir que a deixarem de se 

verificar. A ideia do regresso posterior ao treino de musculação acabou até por 

não se verificar, mas a sua eventual concetualização entraria em contradição 

com o processo descrito. Essa situação levaria, eventualmente, à repetição dos 

processos de treino de força iniciais, como forma de introdução à tipologia de 

esforço uma vez que as adaptações musculares anteriores já não estavam 

vigentes. Com isto, estaríamos constantemente a adaptar e desadaptar os 
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jogadores a nível muscular, não desenvolvendo as suas capacidades de modo 

a terem repercussões efetivas e longitudinais na sua performance desportiva.  

Os jogadores de um modo global procuraram continuar a treinar, 

questionando permanentemente a equipa técnica acerca dessa possibilidade. 

Este é de resto um indicador de que o trabalho efetuado constituía um estímulo 

à capacidade de trabalho dos intervenientes e não propriamente uma obrigação 

que acarretasse desconforto mental.  Perante este cenário foi permitido o treino 

de musculação aos jogadores interessados, de modo livre, sem restrições e sem 

prescrição específica. Esta situação verificou-se até à chegada da nova equipa 

técnica. Deste modo, os jogadores efetuavam treino sem qualquer indicação e 

supervisão, correndo o risco de treinarem em âmbito futebolístico sobre fadiga, 

de efetuarem uma má condução da evolução muscular, de efetuar sessões 

direcionadas a dimensões do treino de força diferentes dos que estavam 

idealizados, entre muitos outros. Com a alteração técnica, os jogadores 

passaram a ter de pedir autorização e prescrição específica para treinar de modo 

individual. Os treinos de musculação passaram deste modo a ser feitos sob uma 

logística idêntica à anteriormente descrita, mas com um controlo ligeiramente 

superior sobre o trabalho que era efetuado, o que diminuiria alguns dos riscos 

referidos.  

A perspetiva preventiva acabou por sofrer alterações metodológicas e 

concetuais. Grande parte do plano preventivo, como visto, assentava no treino 

de ginásio que, com o termino das sessões correspondentes, acabou por deixar 

também de se verificar. A sessão semanal destinada ao treino da flexibilidade 

deixou também de existir. Visto que a exercitação desta capacidade também não 

ocorria de forma livre, pelos jogadores, o seu treino acabou por deixar de se 

verificar. Com o passar do tempo, já com a equipa técnica remodelada, o clube 

instaurou um programa preventivo junto do departamento médico da formação, 

com o objetivo de testar a validade do mesmo, perspetivando uma inclusão futura 

no seio da equipa sénior. É deste modo que na última metade da época volta a 

existir uma maior preocupação com o trabalho preventivo dos jogadores, sendo 

que desta vez era operacionalizado pelo departamento médico, deixando, 

portanto, de estar incluído nas minhas funcionalidades. 
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3.2.3- Análise e Observação de Jogo 

 

 As tarefas inerentes à análise e observação do jogo foram as que 

sofreram mais permutas funcionais ao longo da temporada. O funcionamento e 

logística apresentados anteriormente foram operacionalizados durante cerca de 

cinco meses. No final desse período temporal, o primeiro âmbito da análise de 

jogo a sofrer alteração foi aquele que recaía sobre as equipas adversárias.  

Apesar de ter sido a tarefa onde me senti mais incentivado e valorizado, 

através dos diversos feedbacks que ia recebendo, foi solicitada, a partir do 

momento referido, uma maior simplicidade na apresentação expositiva que era 

realizada para todo o grupo. O pedido teve como origem a perceção dos 

principais responsáveis técnicos de alguma repetição de conteúdos durante esta 

prática. Era então apontado que a uniformização dos padrões gerais de jogo por 

parte das equipas adversárias levava a que muitos conteúdos fossem repetidos 

e, com isso, afincou-se a ideia de que a situação retirava dinamismo ao processo 

expositivo. De facto, havia parâmetros no relatório de observação que eram 

comuns nas mais diversas equipas. Os momentos defensivos, nomeadamente 

o momento relativo às transições, eram usualmente reconhecidos de forma 

idêntica. Sendo a observação centrada apenas num jogo e com caráter global, 

as particularidades que muitas vezes distinguiam as equipas acabavam por não 

se evidenciar. Foi deste modo que as apresentações passaram a ser ainda mais 

reduzidas e objetivas, procurando descrever um número menor de fatores 

relativo ao adversário. 

 No entanto, com decorrer da competição e com o aumento gradual de 

equipas observadas rapidamente se implementou a ideia de que as 

apresentações relativas ao adversário estavam a confundir os jogadores, por 

potenciarem demasiado ênfase à equipa adversária em detrimento dos 

processos inerentes à nossa própria equipa. O problema deixou de ser a 

repetição de conteúdos e o foco atencional dos jogadores, para passar a ser a 

inclusão do processo em si. É desta forma que a tarefa deixou de existir no final 

de dezasseis momentos de analise e apresentações ao grupo de trabalho. O 

relatório de observação produzido pelo observador passou então a ser uma fonte 

de informação exclusiva para os treinadores e, na verdade, o enfâse dado ao 

mesmo acabou por ser muito reduzido uma vez que passou a ser praticamente 
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excluído das dinâmicas de trabalho, sendo acedido apenas por um número 

reduzido de elementos. 

Perante o sucedido, passei apenas a elaborar uma apresentação 

expositiva, sobre a prestação da nossa equipa, embora esta situação se tenha 

verificado por tempo reduzido. Esta prática era a utilizada há mais tempo, no que 

diz respeito à analise e observação de jogo, estando operacionalizada desde a 

primeira semana de trabalhos. Ainda assim, também esta prática começou a 

perder credibilidade junto da equipa técnica por alegada falta de proveito da 

mesma por parte dos jogadores. Era transmitida a ideia de que os jogadores não 

estavam focados na dinâmica de apresentação e que a mesma estava a ter 

reduzida preponderância junto do grupo de trabalho. Foi com base nesta ideia 

que, numa fase inicial, me foram apenas solicitados pequenos recortes de vídeo, 

referentes a lances isolados do jogo, com a ideia de serem transmitidos 

posteriormente num contexto mais informal e endereçado apenas aos jogadores 

envolvidos. Essa transmissão era feita pelo Treinador Principal pelo que a minha 

função durante esta fase de operacionalização não era mais do que captar e 

elaborar os recortes de vídeo que me eram solicitados. Na totalidade foram 

assim efetuadas dezanove análises da prestação da própria equipa, sendo estas 

distribuídas por apresentações coletivas e individuais.  

A fase referida, no entanto, acabou por ter uma duração muito reduzida, 

passando-se rapidamente para um contexto em que não existia nenhum tipo de 

análise e observação pós-jogo.  Quando terminou a tarefa de apresentação da 

equipa opositora foi transmitido à equipa a ideia de que o foco de trabalho estava 

agora na nossa equipa e nos processos inerentes. A título pessoal, julgo que 

esta postura final acaba por entrar em conflito com essa ideia uma vez que na 

verdade o que se verificou foi uma diminuição do enfâse atribuído a qualquer 

uma das vertentes de análise de jogo. É de certo modo incongruente sustentar 

preocupação com o desenvolvimento da própria equipa quando há uma 

interrupção na analise à sua própria prestação.  

Torna-se assim necessário enquadrar este cenário com os resultados 

competitivos. Todas estas alterações foram verificadas num espaço temporal 

alargado, em que a equipa não registou qualquer vitória, numa série com total 

de dez jogos consecutivos, totalizando quase uma volta competitiva completa, 

na primeira fase da competição. Penso acima de tudo que todas estas alterações 
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foram resultado de uma tentativa de alterar o rumo dos acontecimentos. Numa 

fase delicada, em que se idealizou a necessidade de mudança, ficou então 

passível de alteração todo o conjunto de variantes funcionais que não eram 

endereçadas aos responsáveis técnicos principais. Analisando de modo global 

as alterações consumadas, parece existir uma progressão gradual e sequencial 

na redução e termino das tarefas referidas, apontada para a objetivação final de 

finalizar as tarefas destinadas a análise. Deste modo, fica possível a 

interpretação de que esta sequência de alterações foi feita no sentido de atenuar 

o impacto da exclusão das práticas de análise de uma vez só.  

As tarefas referidas, acabaram por sofrer nova alteração com a 

reestruturação da equipa técnica. O novo responsável técnico, tinha 

perspetivada e idealizada uma logística de funcionamento da vertente de análise 

e observação pelo que foi rapidamente colocada em ação de modo contínuo, até 

ao final da temporada, sem sofrer qualquer tipo de alteração. A ideia passava 

por efetuar apresentações ao grupo de trabalho, com informações relativas ao 

desempenho da própria equipa e ao reconhecimento do adversário. Havia, no 

entanto, duas ideias vigentes que se traduziram num diferente modo de 

abordagem relativamente à metodologia anterior.  

Era idealizada apenas a execução de uma apresentação semanal, com o 

intuito de não sobrecarregar demasiado os jogadores com informação. Como os 

planos de treino semanais eram agora suportados pelas informações recolhidas 

no âmbito da análise, era importante que os jogadores tivessem oportunidade de 

operacionalizar durante a semana de treino a informação que era transmitida. 

Deste modo a apresentação semanal ao grupo de trabalho era realizada no dia 

do segundo treino semanal, que era o momento a partir do qual era começado a 

ser transmitido conteúdo específico ao grupo, onde eram conjugados com 

detalhe e rigor as particularidades do adversário e os aspetos relativos à 

prestação da nossa equipa.  

A informação contida nesta nova apresentação era debatida e definida por 

toda a equipa técnica. Depois de sugeridos os temas de apresentação pelos 

responsáveis da análise do jogo, que eram agora dois elementos e nos quais eu 

estava incluído, o conteúdo era selecionado em conjunto, elegendo os temas 

mais pertinentes a abordar e a forma como seriam expostos. Depois da referida 

definição dos objetivos de apresentação, eu e o restante elemento responsável 
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distribuíamos as tarefas de apresentação pelos dois, ficando cada um de nós 

responsável pela captação e produção de imagens e vídeos para apresentar os 

conteúdos definidos. As nossas fontes de informação eram, geralmente, os 

registos de vídeo dos momentos competitivos já existentes, e que eram 

continuamente gravados, e o relatório de observação de adversários. A ideia de 

haver dois responsáveis pela apresentação de conteúdos de jogo veio, também, 

por parte do novo Treinador Principal. A base de sustentação é a de que dois 

elementos diferentes, alternando tempos e temas de apresentação entre si, com 

formas distintas de operar a exposição de informação, contribuiriam para uma 

apresentação mais dinâmica e cativante, sendo mais fácil transmitir ideias aos 

jogadores através de uma exposição mais fluida.  

O relatório de observação também sofreu ligeiras alterações. Este 

continha agora mais registos de vídeo do que anteriormente e era mais 

direcionado para jogos de caráter equilibrado, contribuindo também para isto 

uma fase distinta da competição, em que os quatro primeiros classificados da 

fase anterior não competiam neste âmbito. Além do alargado registo de vídeo, a 

informação escrita era também mais sustentada através de esquemas e 

animações informáticas, sendo mais claro e percetível as ideias que eram 

passadas pelo observador.  

Este novo panorama funcional, aliado a uma definição mais objetiva da 

ideia de jogo coletiva e às informações recolhidas sobre o adversário, permitia 

uma identificação mais facilitada dos processos de jogo, ficando os movimentos 

a potenciar e a evitar muito mais claros e passíveis de análise, bem como a 

seleção dos conteúdos com maior relevo acerca do adversário. A definição 

menos abrangente do modelo de jogo da equipa e a objetividade agora presente 

nos planos estratégicos das competições permitiram impulsionar 

qualitativamente o processo de análise, conferindo-lhe uma maior pertinência e 

impacto junto do grupo de trabalho. Foi deste modo que se tornou 

essencialmente mais mensurável a relação da performance em jogo com a 

ideologia de jogo definida, permitindo uma melhor orientação de conteúdos na 

operacionalização do treino. 

Também se verificaram alterações no que diz respeito ao meu papel de 

observador de adversários do escalão de Juniores B. Apesar de não ter recebido 

instruções ou justificações de qualquer ordem, a tarefa foi terminada no final da 
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1ª Fase do Campeonato Nacional de Juniores B (sub-17). Todas as semanas 

era confirmada a distribuição dos jogos a observar pelos observadores do clube. 

Havia um calendário de observações, perspetivado para todos os observadores, 

que era confirmado todas as semanas pelo responsável máximo. O meu 

calendário de observação estava definido até ao final da fase competitiva referida 

e quando se verificou o seu final não recebi nova calendarização ou ordem de 

análise.  

Entrando no âmbito da suposição, a equipa de Juniores B (sub-17) estava 

objetivada à presença na fase seguinte da competição, ocupando na tabela 

classificativa os lugares destinados ao efeito durante um grande período de 

tempo. No entanto, acabou por ser preterida dos lugares cimeiros, ficando a 

competir na Fase de Manutenção do Campeonato Nacional da categoria. 

Acredito que este facto terá levado o clube a prescindir de um observador 

destinado à equipa. Tendo em conta o crédito dado internamente à qualidade 

individual e coletiva do escalão, a luta pela despromoção não seria um cenário 

expectável pelos responsáveis e, nesta perspetiva, acredito que a exclusão de 

um observador permitiria uma melhor gestão de vários recursos. Tanto quanto 

me apercebi, a equipa prosseguiu a competição sem relatórios de observação 

dos adversários e classificando-se, como perspetivado, no topo da classificação 

da respetiva série competitiva.    

 

 

3.2.4- Tarefas em Contexto de Treino 

 

 As tarefas dirigidas ao treino não sofreram grandes alterações, do ponto 

de vista funcional, ao longo da temporada. O panorama de mudança incidiu na 

organização e lógica global do processo de treino, na sua conceção e na 

importância que passou a ser remetida a todos os intervenientes técnicos e a 

todos os momentos do próprio processo. Esta transformação significativa 

ocorreu apenas no momento da alteração verificada na composição da equipa 

técnica, sendo que todas as alterações apontadas serão referentes a esse 

momento concreto. 

 No que diz respeito à operacionalização do treino, continuei a não ser 

responsável pela fase da sessão destinada ao aquecimento, sendo igualmente 
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incluído nas fases seguintes, de diversas formas. O aquecimento continuou, no 

entanto, a ter estrutura e conceção idêntica ao que era feito anteriormente. O 

treino estava normalmente dividido em fases distintas. Numa primeira fase, os 

jogadores estavam todos incluídos e executavam a mesma exercitação, por 

vezes até replicada em vários espaços de execução idênticos, sendo que nesta 

fase todos os treinadores eram responsáveis pela monotorização do exercício, 

quer em conjunto quer de modo individual, estando destinados a um grupo de 

trabalho em concreto. Nesta fase o Treinador Principal efetuava uma supervisão 

mais distante, observando e intervindo de modo global nos vários grupos de 

trabalho.   

Na segunda fase de organização do treino, existia apenas uma 

exercitação principal, onde os responsáveis técnicos tinham funções de 

intervenção distintas e onde o Treinador Principal orientava o processo de modo 

global. Tal como na dinâmica de operacionalização anterior, também neste tipo 

de exercitação o grupo era dividido, ficando elementos a efetuar exercitações 

secundárias. A diferença reside na composição dos grupos de trabalho, que 

eram divididos de modo homogéneo e igualitário, sem discrepâncias no que diz 

respeito ao plano competitivo em que estavam usualmente inseridos. Nesta 

perspetiva, a minha posição era um pouco alternada, mas passou, no entanto, a 

estar definida com mais clareza relativamente à situação anterior. Normalmente 

a minha intervenção estava relacionada com a monotorização dos exercícios 

secundários. No entanto, mediante a dinâmica e condições impostas no 

exercício principal, o meu plano interventivo passou, também, diversas vezes 

pela monitorização do exercício principal, em conjunto e com definição prévia. 

Os exercícios de caráter secundário e complementar eram todos definidos com 

clareza numa fase inicial. No entanto, com o passar das semanas a sua 

prescrição deixou de existir, ficando a mesma na maior parte das vezes ao 

critério dos treinadores responsáveis, mediante objetivações gerais e tipologias 

de esforço definidas. 

Em conformidade com a informação referida no início do capítulo em 

termos funcionais não foram registadas alterações de relevo. No entanto, todo o 

processo de treino passou a ser direcionado num sentido mais claro, tendo deste 

modo a mudança um caráter essencialmente mais conceptual. A ideia de jogo 

coletiva passou a ter uma organização mais rigorosa e detalhada, apontada num 



111 
 

sentido mais objetivo e na existência de um conjunto de princípios e 

subprincípios de jogo partilhados por todos. Essa alteração era visível e 

percecionada logo na elaboração do plano de treino. Este era partilhado para 

toda a equipa técnica com antecedência e contemplava uma delineação 

específica para cada treinador, ao nível das funções e parâmetros de 

intervenção, incluindo a tipologia de feedback idealizada, e ao nível da 

objetivação específica de cada um dos exercícios. Esta situação permitia que 

todos os treinadores envolvidos soubessem exatamente onde e como tinham de 

intervir, traduzindo-se naturalmente numa melhor preparação para o processo 

de treino e num apelo a um superior índice de responsabilidade nas 

monitorizações definidas. Foi deste modo que todos os treinadores passaram a 

partilhar uma ideia comum e global de jogo, uniformizando toda a informação 

transmitida aos jogadores.  

O processo de treino passou a ser visto de uma maneira diferente, 

procurando ter uma relação íntima com a forma de jogar da equipa que era 

potenciada com um caráter mais específico. No entanto, a procura pela 

especificidade não se limitou à aproximação do plano de treino com o modelo de 

jogo. Verificou-se também uma preocupação com a especificidade da 

modalidade do ponto de vista do desempenho físico. Deste modo, passou a 

verificar-se o cumprimento de um morfociclo, com dinâmicas de contração 

muscular e tipologias de esforço concretos nos diferentes treinos semanais, 

numa proximidade metodológica com a referida por Carvalhal et al., 2014, já 

anteriormente apresentada.    

Nos dias de hoje o treinador tem inúmeras formas de organizar a sua 

equipa em campo, regendo-se pelos distintos princípios e subprincípios, criando 

diversas rotinas e movimentações através das inúmeras distribuições espaciais 

possíveis. Explorando uma visão mais pessoal do processo de treino, acredito 

que perante tamanha diversidade de opções não é de todo correto o treinador 

exigir aos seus jogadores algo que não foi devidamente desenvolvido no treino, 

suscetibilizando-se a que os jogadores interpretem uma forma de organização 

diferente da idealizada. A preparação dos jogadores faz-se essencialmente 

através do treino. O treino deve ser o mais específico possível, de modo a 

provocar as alterações necessárias aos jogadores, sujeitando-os a uma tipologia 

de esforço idêntico ao que posteriormente serão sujeitos na competição, ao 
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mesmo tempo que é melhorada a relação com a forma de jogar específica da 

equipa (Azevedo, 2011). O carácter específico do treino implica uma simulação, 

em termos gerais e em termos particulares, dos princípios do modelo de jogo 

(Azevedo, 2011) assumindo por isso grande protagonismo no transfere de 

processos do treino para a competição. O processo de treino, quando específico, 

contribui de modo mais efetivo para que a forma de ação e organização dos 

jogadores seja o mais próxima possível da idealizada (Azevedo, 2011).  

O princípio da especificidade deve ser assegurado pelo treinador, estando 

inerente ao mesmo a responsabilidade de incutir o referido princípio no seu plano 

de treino, selecionando e criando exercícios de modo a que apresentem uma 

ligação o mais próxima possível com a forma de jogar da equipa. Contudo, não 

é suficiente o exercício possuir um carácter específico para assegurar essa 

mesma valência. Só a adequada intervenção do treinador é capaz de tornar um 

exercício completamente especifico (Azevedo, 2011). Treinar bem implica mais 

do que treinar especificamente, treinar bem é o resultado de comunicações 

eficientes. O treinador deve ser capaz de explicar de forma clara e sucinta tudo 

o que ambiciona para a equipa, quanto mais clara for a explicação melhor será 

a compreensão dos jogadores e, consequentemente, melhor será a sua resposta 

(Azevedo, 2011). Essa resposta é a que materializa verdadeiramente a 

especificidade do treino. Para introduzir mudanças efetivamente mensuráveis 

nos jogadores, segundo a ideia de jogo coletiva, é necessário que a 

especificidade do processo de treino seja assegurada na sua globalidade porque 

para o alcançar não basta treinar muito, é necessário essencialmente treinar em 

função dos objetivos pretendidos. 

É deste modo que acredito que a grande alteração verificada em contexto 

de treino residiu na especificidade da operacionalização do mesmo. Além de 

todos os exercícios apontarem à execução de ideias objetivas, de serem 

desenhados com base nas mesmas e de constarem numa reprodução do 

modelo de jogo coletivo, havia, também, preocupação com o cumprimento dessa 

especificidade a nível prático. A definição concreta de feedbacks a introduzir e 

das áreas de intervenção em cada exercício e em toda a unidade de treino 

permitiam que cada treinador fosse capaz de contribuir de forma ativa para o 

caráter específico do treino. O próprio processo de análise e de exposição de 

conteúdos, com a sua nova logística e espaço temporal de apresentação, era 
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unificado pelos princípios de jogo coletivos, passando a estar integrado e incluído 

numa perspetiva comum, assumindo-se como mais um importante meio para 

potenciar o caráter específico do processo de treino. Toda esta nova conjuntura 

de operacionalização contribuiu para a formação de uma identidade comum a 

todo o grupo de trabalho, que foi afincada com o tempo, com o decorrer das 

competições, traduzindo-se numa melhoria gradual e muito significativa do 

rendimento qualitativo e quantitativo em contexto competitivo. 

 

 

3.2.5- Tarefas em Contexto de Jogo 

 

 Tal como as tarefas endereçadas ao contexto de treino, também as 

minhas funcionalidades em contexto de jogo sofreram alterações de caráter 

fundamentalmente conceptual com a chegada do novo líder técnico. Continuei a 

ser um dos responsáveis pela fase de aquecimento da equipa, especialmente na 

fase inicial. O conteúdo de exercitação desta fase de ativação é que sofreu uma 

ligeira alteração. A lógica funcional manteve-se, sendo alterado apenas o 

anteriormente referido período em que havia uma divisão do grupo de trabalho 

após a exercitação de posse de bola.  

Com o intuito de entrar numa fase de aquecimento mais contextualizada 

com as funções de cada jogador no jogo, o quarteto defensivo tinha 

anteriormente uma exercitação diferente dos restantes que, como já foi referido, 

poderia potenciar alguma diminuição de reservas energéticas importantes com 

a tipologia de esforço vigente. Foi precisamente sobre essa nuance que incidiu 

a alteração efetuada, passando a estar integrado todo o grupo na referida fase 

de exercitação. Como o objetivo desta fase de aquecimento passava pela 

preparação dos jogadores para o desempenho mais específico que iriam ter em 

campo, foi introduzido um exercício em que o quarteto defensivo participava em 

regime de oposição ao restante grupo, que tinha, por sua vez, o objetivo era criar 

e concretizar situações de finalização. O quarteto defensivo tinha também a 

objetivação de procurar ultrapassar, em posse de bola, a linha de fundo definida 

para o exercício. Todos os jogadores envolvidos estavam estruturalmente 

dispostos em campo de acordo com o cumprimento das funções que iriam 
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desempenhar no contexto competitivo, conferindo uma maior especificidade a 

esta fase de aquecimento. 

 Toda a logística da restante prática de exercitação na fase de ativação 

não sofreu alteração. Entrando agora no âmbito do decurso do momento 

competitivo, as minhas funcionalidades passaram a ter outra preponderância. A 

recolha de vídeo e o ponto de análise de jogo passou novamente a sofrer 

alteração, especialmente nos jogos em que a equipa se encontrava na condição 

de visitada. Por procurar efetivamente sensibilizar as pessoas para a pertinência 

e benefícios da situação referida, a zona de análise presencial e recolha de vídeo 

passou a estar situada num plano ainda mais elevado relativamente ao anterior.  

 Toda esta situação vem no seguimento de uma maior importância 

atribuída ao momento de análise em tempo real. Passei, deste modo, a ter uma 

responsabilidade superior no momento, na qual se enquadrou a necessidade de 

posicionamento num nível de altura superior. A referida análise passou a ser 

efetuada por dois elementos, com indicações de observação distintas. O facto 

de a tarefa ser executada em conjunto com outro elemento contribuía para uma 

superior qualidade da informação transmitida, uma vez que a partilha de ideias 

sobre a avaliação de situações de jogo era feita de modo permanente. Os 

feedbacks que eram passados no decorrer do jogo passaram também a incidir, 

fundamentalmente, em situações estratégicas, com utilidade prática. Esta é de 

resto a diferença concetual relativamente ao panorama anterior. As orientações 

vindas por parte dos responsáveis de análise eram recebidas e aplicadas de 

modo instantâneo, promovendo uma articulação positiva entre toda a equipa 

técnica. A importância superior dada ao processo de análise era percetível com 

a aplicabilidade prática e imediata das informações que eram passadas, 

conferindo deste modo um maior estímulo aos analistas com a nova 

preponderância dada ao processo. 

 O facto de a equipa possuir um modelo de jogo mais solidificado, com 

comportamentos idealizados como resposta aos diversos momentos do jogo 

facilitava, também, o processo de análise em tempo real. Como o conteúdo das 

unidades de treino estava intimamente relacionado com o desempenho no jogo, 

a identificação dos aspetos a observar acabava por estar facilitada uma vez que 

o convívio contextual com essas situações era recorrente. O treino era então 

perspetivado em função do momento competitivo e o próprio momento 
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competitivo era visto como um resultado do processo de treino. Todo o treino 

procurava preparar os futebolistas para o maior número possível de solicitações 

que o jogo viria a exigir. Em sentido inverso, residia também no próprio jogo uma 

forma de treino específica.  

O treino é de facto um meio de preparação competitiva, no entanto, a 

competição também se constitui como meio de preparação e, deste modo, como 

treino (Azevedo, 2011). Perante as numerosas opções que o treinador tem para 

montar a sua equipa, as escolhidas vão implicar um tipo de desenvolvimento 

concreto aos jogadores, dentro da forma de jogar específica da equipa e dentro 

forma de jogar especifica individual (Azevedo, 2011). Assim, mais do que ser o 

próprio jogo a moldar o desenvolvimento dos futebolistas, o que o deverá fazer 

é próprio modelo de jogo. O modelo de jogo específico não obedece 

obrigatoriamente a conceitos gerais, nesse caso, deixaria de ser específico. Os 

comportamentos idealizados só ganham forma quando associados a um 

determinado modelo de jogo (Azevedo, 2011).  

Mais do que treinar como se joga, procurava-se jogar como se treina, e 

essa simbiose entre os dois processos era fundamental nos procedimentos 

relativos à análise e observação de jogo. Quando os processos que são alvos 

de análise em jogo são praticados de modo frequente em contexto de treino fica 

facilitado o processo de intervenção e execução da própria análise. Este é 

também simultaneamente mais aceite por todos os intervenientes técnicos uma 

vez que a “linguagem” e os parâmetros de análise passam a ser comuns e 

percetíveis entre todos. Era deste modo que as conversações técnicas ocorridas 

quer no intervalo, quer no final do jogo, apontavam para uma direção geralmente 

partilhada por todos, onde a partilha de ideia e opiniões tinha sempre como eixo 

de referência um modelo de jogo e um conjunto de ideias reconhecidas por 

todos.  
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Desenvolvimento Profissional 

 

 O facto de o meu âmbito de intervenção ter incidido em várias áreas 

enriqueceu naturalmente o meu desenvolvimento profissional com a execução 

deste estágio. É deste modo que considero relevante que a reflexão acerca deste 

capítulo seja também dirigida a cada uma das funcionalidades, à semelhança do 

restante relatório. Tendo em conta o desenvolvimento multidisciplinar que julgo 

ter usufruído, acredito que fará todo o sentido individualizar as distintas áreas de 

desenvolvimento profissional antes de efetuar uma reflexão global.   

O desenvolvimento retirado de todo o processo e todas as competências 

e aquisições adquiridas será generalizado numa análise final ao meu 

crescimento como treinador. A aquisição de competências profissionais em 

áreas concretas contribui certamente para o meu desenvolvimento global e 

intrínseco como treinador que é uma tarefa que implica o domínio de várias áreas 

de intervenção. A própria experiência adquirida com a realização do estágio 

implicou também, só por si, desenvolvimento humano e, portanto, profissional 

em outras vertentes que também serão alvo de reflexão e exposição. 

 

 

4.1- Monotorização do Treino de Ginásio 

 

 O convívio com tarefas desta tipologia não era uma novidade no meu 

percurso profissional. No entanto, a minha relação com a monotorização de 

treino de ginásio visava contextos amplamente distintos, centrados na 

monitorização prática de treinos de musculação numa perspetiva distante do 

suporte e potenciação de rendimento em âmbito desportivo. Foi deste modo que 

esta tarefa me levou a um convívio com uma realidade prática diferente. Embora 

já tivesse contactado com a prescrição de treinos de musculação para 

desportistas, esta foi sempre feita num sentido orientado pelos objetivos de treino 

dos próprios. A diferença residiu na operacionalização de objetivos de treino 

definidos por mim, segundo uma lógica idealizada para o desenvolvimento 

muscular dos futebolistas, num ambiente que permitia uma monitorização mais 

próxima, assegurando um maior cumprimento do plano de treino idealizado. 
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 O próprio contexto de treino, que envolvia muitos jogadores num espaço 

relativamente reduzido, monitorizado por apenas dois responsáveis técnicos, 

potenciou um desenvolvimento das capacidades e técnicas de supervisão neste 

contexto. A criação de regras claras, a perceção e entendimento dos jogadores 

que dispensavam acompanhamento permanente, o agrupamento por duplas 

delineado com intuito estratégico e a ordenação do treino por circuitos foram 

fatores muito relevantes para que a supervisão fosse feita com sucesso. A fase 

inicial do trabalho de ginásio passou por algumas dificuldades no sentido 

referido, deixando as primeiras sessões incompletas no cumprimento do 

planificado, uma vez que existia tempo específico para a sessão. É assim que 

interpreto a ultrapassagem deste problema e o cumprimento de praticamente 

todo o planeamento estipulado nas sessões seguintes como um indicador de 

crescimento e competência adquirida. 

 O facto de o grupo de trabalho ser heterogéneo, no que respeita aos níveis 

de desenvolvimento muscular e à prática e domínio das técnicas de musculação 

constituiu também um desafio diferente das minhas experiências anteriores. A 

importância da procura de um programa de treino adaptado ao estado de 

desenvolvimento dos praticantes foi uma prioridade das planificações neste 

âmbito. Devido às condições logísticas, todo o grupo de trabalho efetuava 

situações de treino similares, o que me deixou desconfortável desde o primeiro 

momento. Houve, como já descrito, uma tentativa de atenuar o problema com a 

divisão do grupo de trabalho segundo o nível de força e prática de musculação. 

Esse procedimento permitia enquadrar os jogadores num estado de 

desenvolvimento muscular, mas, no entanto, não considerava os pontos de 

desenvolvimento específicos dos jogadores.  

 Foi neste contexto que alguns jogadores com características específicas, 

e em contextos diferenciados dos restantes, acabaram por muitas vezes efetuar 

um treino mais ajustado à sua individualidade, com uma utilidade prática que se 

viria a comprovar como superior com o decorrer do tempo. Toda esta conjetura 

fez-me naturalmente consolidar a importância da vertente do treino mais 

individualizada, como meio de potenciar o rendimento desportivo, de um modo 

verdadeiramente mais ajustado, respeitando a individualidade e características 

de cada um. 
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A execução desta atividade implicou desde logo a definição de um plano 

de desenvolvimento muscular que permitisse rentabilizar os jogadores. Esta 

situação, aliada à vontade de executar as tarefas com grande rigor e coerência 

levou-me desde cedo à procura de informação e conhecimento adicional. 

Procurei alargar os meus conhecimentos práticos e científicos acerca da 

pertinência do tema, desenvolvendo uma atitude mais proativa à qual 

correspondeu um superior domínio teórico da temática. Esta procura de 

informação foi sendo contínua durante a operacionalização desta tarefa, 

revelando-se como parte fundamental das competências adquiridas nesta área 

de intervenção. 

 As competências teóricas adquiridas ao longo de todo o meu percurso 

académico permitiram-me distinguir as diferentes formas de manifestação da 

força, a diferenciação e sustentação metodológica do treino correspondente a 

cada uma delas, bem como desmistificar as relações que têm entre si. No 

entanto, nunca tinha estado em confronto com a prescrição e monitorização de 

planos de musculação que estimulassem a sua interação, nem que fossem 

dirigidos a determinadas manifestações de força em concreto. A necessidade de 

definir um plano de desenvolvimento muscular a médio/longo prazo obrigou-me 

a conviver com as dinâmicas de interação entre os diferentes tipos de treino de 

força num contexto prático. A operacionalização de treinos direcionados ao 

desenvolvimento da potência muscular, com a frequência que era efetuada foi, 

também, uma realidade nova para mim. A capacidade de assegurar o 

cumprimento metodológico inerente à referida tipologia de treino constituiu uma 

importante valência adquirida.  

 Referi ao longo do presente relatório que o timing em que era efetuado o 

treino de musculação implicava especiais cuidados com o índice de fadiga dos 

jogadores. Esta foi uma situação que se veio a confirmar como delicada, 

especialmente no treino destinado aos membros inferiores. Tal contexto, 

implicou uma distribuição coerente das cargas aplicadas, reguladas por uma 

progressão lógica no incremento das cargas, com grande respeito pelo processo 

de adaptação muscular dos jogadores à tipologia de esforço. O tempo de pausa 

entre séries e entre exercícios foi, também, estudado e aplicado muito 

criteriosamente, constituindo-se como um grande desafio o cumprimento 

metodológico planeado no contexto vigente. Além dos benefícios adquiridos com 
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o convívio com uma situação deste tipo, a sensibilização com as repercussões 

do treino de musculação no treino futebolístico acrescentou-me um maior 

respeito pela gestão correta das cargas impostas aos futebolistas.  

Esta situação consciencializou-me para a responsabilidade deste tipo de 

monotorização, uma vez que os responsáveis técnicos ficam diretamente 

suscetibilizados a ideia de associar o trabalho efetuado com eventuais contextos 

lesivos.  É acima de tudo necessário operacionalizar corretamente, com 

convicção metodológica relativamente ao trabalho executado de modo a 

consciencializar as pessoas envolvidas acerca do critério e seriedade que estão 

envolvidos na prescrição. A articulação mais próxima com o departamento 

médico constituiu também uma experiência nova para mim, precisamente pelo 

seu envolvimento no contexto anteriormente referido, nalgumas prescrições de 

treino individual e na exercitação de jogadores em período pós-lesão. É certo 

que há áreas de intervenção e cuidados comuns naquilo que é a 

responsabilidade do departamento clínico e técnico, no entanto, a confrontação 

real com esta situação veio alertar-me para os seus cuidados e para a 

importância da definição prévia e clara das áreas e contextos de intervenção. 

Percebo com naturalidade que a prescrição de exercícios e respetiva 

análise dos responsáveis clínicos será normalmente feita tendo em conta essa 

mesma perspetiva, clínica, orientada para a recuperação e reabilitação de 

pessoas segundo um ponto de um individuo comum. No entanto, acredito que a 

recuperação, reabilitação e prescrição dos desportivas tem de ser feita nesse 

mesmo sentido, numa perspetiva de rentabilização e execução da prática 

desportiva e não clínica, porque o objetivo é reabilitar, recuperar e treinar um 

futebolista para o desempenho da sua própria prática, não para o seu quotidiano. 

Independentemente da perspetiva mais correta, esta situação alertou-me para 

um confronto de ideologias que não me era desconhecida no plano teórico, mas 

que estava distante de estar consciente das reais componentes que lhe estão 

inerentes. Fica sem dúvida uma perceção mais ajustada desta realidade da qual 

confesso que desconhecia os seus contornos práticos.  

Desde cedo me apercebi da diferença patente entre o contexto teórico e 

a aplicação prática. A execução desta tarefa acabou por contribuir 

essencialmente para um conhecimento empírico superior enquanto me 

potenciava em simultâneo um suporte teórico mais abrangente. O contacto 
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anterior com esta realidade nunca me levou a refletir de modo profundo sobre a 

relação e preponderância do treino de força no desempenho e performance de 

futebolistas. A execução de uma tarefa com responsabilidade e consequências 

diretas no rendimento dos futebolistas tornou-me acima de tudo mais reflexivo 

acerca do processo, tornando-me hoje num profissional com grande 

sensibilização para a importância do treino de força no futebol. A possibilidade 

de potenciar o rendimento dos futebolistas através do estímulo de adaptações e 

configurações musculares específicas tem hoje um papel muito mais claro 

naquilo que são as minhas conceções metodológicas acerca do tema.  

O treino de força aplicado à perspetiva preventiva levou-me, também, a 

interrogar acerca dos melhores métodos de prevenção de lesão, como meio de 

maximizar as potencialidades do treino de musculação, procurando tirar o 

máximo de dividendos e consequências do mesmo. Foram vários dos conteúdos 

abordados ao longo deste ciclo de estudos que me consciencializaram para a 

grande importância do aspeto preventivo, potenciando em mim alguma 

perplexidade quando confrontado com a reduzida diversidade do plano 

preventivo vigente no clube. A aprendizagem neste domínio residiu então na 

tentativa de procurar encontrar soluções e de idealizar contextos de treino que 

poderiam ter sido introduzidos, mesmo sabendo que não o seriam. 

Confesso que poderia ter existido mais iniciativa da minha parte, 

potenciando alguma sensibilização para a importância no processo, no entanto, 

fica a aquisição da importância da diversidade de um plano preventivo. A própria 

execução deste relatório foi muito importante na clarificação de ideias 

relativamente ao tema, permitindo-me percecionar distintas áreas de intervenção 

preventiva e a sua importância. Um plano preventivo diversificado e competente 

está ao alcance de qualquer nível competitivo uma vez que apenas está 

dependente no nível de importância que lhe é atribuída pelos responsáveis 

técnicos.  Sou hoje mais consciente de que o plano preventivo não está sequer 

dissociado da performance futebolística, podendo até potenciá-la.  
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4.2- Análise e Observação de Jogo 

 

 Em toda a minha contextualização funcional a prática inserida no âmbito 

de funcionamento de um departamento de scouting era a única que me era 

totalmente desconhecida. Todos os contextos competitivos em que estive 

inserido no meu percurso a realidade da observação e análise era uma prática 

quase inexistente, não fazendo parte assídua do contexto cultural das 

organizações desportivas. Neste sentido, a intervenção nesta área assumiu-se 

como uma realidade nova para mim, assumindo de modo intrínseco uma 

associação direta a uma importante fonte de aprendizagem.  

Como responsável principal de equipas de formação durante cinco anos 

consecutivos, fui desenvolvendo competências de análise de modo natural, mas 

nunca foram contextualizadas numa funcionalidade específica. Sempre alimentei 

o hábito de recolher registos de vídeos de momentos competitivos e de efetuar 

a sua análise e exposição ao grupo de trabalho, com recurso a tratamentos 

informáticos simples. No entanto, através de uma análise retrospetiva consigo 

agora percecionar a diferença dos contextos envolvidos e a diferença vigente no 

modo de operar. 

A tipologia de análise anteriormente efetuada era feita de modo quase 

inconsciente, uma vez que nunca me apercebi da entrada num domínio de 

competências específico e diferenciado. O procedimento era então feito num 

sentido global, conjugando análises de processos da própria equipa, com 

processos do adversário, sem qualquer discriminação e noção das diferenças 

efetivas e da importância da seleção de informação. Observar e analisar a 

própria equipa em contexto de jogo e pós-jogo, o adversário em contexto global 

e específico são naturalmente processos distintos. Com isto, quero dizer que 

esta experiência permitiu-me passar a distinguir com grande clareza os 

diferentes domínios de observação e análise de equipas e muitos dos processos 

de intervenção inerentes a cada um deles. Estou hoje consciente de que o 

processo de análise não é propriamente um processo unificado em todas as 

vertentes, havendo necessidade de intervir adequadamente sobre cada uma 

delas. Só este conhecimento multidisciplinar, dentro do domínio da análise 
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futebolística, é que permite uma interação correta entre as vertentes e tipologias 

de análise referidas, através de uma articulação correta e coerente.   

 Este delineamento concetual otimizado foi potenciado pelas diversas 

áreas de intervenção que tinha no âmbito da análise e observação de jogo. O 

facto de executar tarefas distintas que incidiam isoladamente no desempenho do 

adversário e no desempenho da nossa equipa contribuiu naturalmente para o 

sucedido. No entanto, as diferenças entre os processos não se resumem ao 

plano teórico e concetual. As características dos diferentes planos e formas de 

análise naturalmente que impõem uma forma de intervenção diferenciada. É 

deste modo que a execução das referidas tarefas, mais do que me permitir 

distinguir claramente os diferentes âmbitos de análise de jogo, possibilitou-me 

adquirir um modo de operar diferente para cada uma delas.  

A experiência de análise de adversário em contexto presencial, com 

produção posterior de relatório, obriga a procedimentos e focos distintos de uma 

análise do mesmo tipo em contexto de vídeo. A elaboração de um relatório de 

observação destinado a um reconhecimento do adversário por parte de uma 

equipa técnica envolve naturalmente preocupações diferentes de quando é 

destinado aos próprios jogadores. As prioridades de análise da própria equipa 

em contexto real de jogo são naturalmente diferentes da perspetiva de análise 

posterior ao jogo. Estas tarefas implicavam assim um modo de intervenção 

diferente para cada situação que, com o tempo, foi sendo otimizado. A 

capacidade de perceber o contexto e prioridades relativas à cada tarefa de 

observação e análise é fundamental para o seu cumprimento efetivo uma vez 

que são esses fatores que vão determinar o modo de intervenção ajustado. Esta 

experiência contribuiu para um maior domínio e variabilidade interventiva nas 

distintas perspetivas de análise e observação de jogo.  

O convívio com esta realidade sensibilizou-me naturalmente para a 

grande importância do processo. Acumulei a noção, ao longo do meu percurso, 

de que a perspetiva da análise e observação era um fator amplamente explorado 

por várias instituições desportivas. Embora a sua execução, no âmbito em que 

estava inserido, assumisse um caráter mais simplista foi o suficiente para me 

potenciar uma grande reflexão sobre a pertinência do processo. Mais uma vez, 

é o caráter empírico do conhecimento nesta área que me consciencializa da 

importância real da mesma. Fica, acima de tudo, a noção da grande 
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responsabilidade do observador e analista de jogo na execução de uma tarefa 

que cada vez mais se assume como complexa. A importância da veracidade nas 

informações recolhidas e transmitidas é agora um conceito efetivamente mais 

esclarecido e desmistificado para mim.  Essas informações podem ter grandes 

repercussões no rendimento dos jogadores e da própria equipa técnica, quer em 

contexto de jogo, quer em contexto de treino.  

A dimensão da influência das informações oriundas da prática de análise 

e observação de jogo ganha ainda mais preponderância quando estas são 

aproximadas da operacionalização prática. Acredito hoje que o processo de 

análise só é efetivamente potenciado quando é incorporado e aproveitado nos 

planos e processos de treino. A relação das informações recolhidas com a 

prática é uma noção que já não me era desconhecida. No entanto, o modo como 

as duas equipas técnicas vigentes ao longo da época utilizavam as informações 

recolhidas pela prática da análise de jogo vincou ainda mais as minhas 

convicções. O contraste existente, quando comparado com a evolução da equipa 

dentro do seu modelo de jogo e com a correção de comportamentos em contexto 

competitivo, possibilitou-me percecionar com clareza a importância da prática e 

do treino na operacionalização das informações recolhidas. Transmitir 

informações é de facto importante e será sempre melhor do que não haver 

feedback e sensibilização para aspetos com influência no rendimento coletivo. 

No entanto, vejo hoje a prática e o processo de treino como a ferramenta 

necessária para materializar realmente o processo de análise e observação. 

Saber é efetivamente diferente de saber fazer.        

Independentemente da vertente anteriormente falada, o processo de 

análise e observação é um processo que tem de estar ao serviço do treinador, 

das suas ideias. Tem, portanto, de funcionar e ser utilizado segundo a 

importância que este lhe atribui, segundo a sua forma de pensar. Fica com isto 

difícil de dizer que o processo de análise tem de se adaptar e estar disponível 

para servir as exigências do Treinador Principal quando, na verdade, quem tem 

de o fazer são os observadores e analistas responsáveis. A mudança técnica foi 

algo que me permitiu posicionar melhor o papel do observador e analista no 

contexto futebolístico. Neste sentido, é preciso que o processo de análise e 

observação esteja acima de tudo estruturado com o propósito de potenciar as 

ideias vigentes no modelo de jogo da equipa. É assim importante que seja este 
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o elemento balizador de todas as objetivações correspondentes ao processo de 

análise.  

O conhecimento dos parâmetros de jogo onde a equipa é menos capaz, 

a capacidade de analisar o adversário perspetivando o seu confronto com a 

forma de jogar da equipa, a capacidade de insistir na observação de padrões 

comportamentais definidos e de incidir a análise no cumprimento do plano de 

jogo proposto são procedimento que impõem articulação direta com o modelo de 

jogo da equipa. Mais uma vez a diferença metodológica verificada com a 

mudança técnica foi muito importante no esclarecimento desta situação. O facto 

de a ideia de jogo passar a ser mais clara e objetiva, obrigou-me a captar e 

interpretar com grande precisão todas as informações relativas ao novo modelo 

de jogo da equipa como meio de guia ao processo de análise. Além de mais 

esclarecido, saio desta tarefa com a noção de que o sucesso desta tarefa 

depende muito da importância que lhe é atribuída pelos responsáveis técnicos e 

da forma como os intervenientes são capazes de centralizar e adaptar o 

processo segundo as ideias de jogo definidas pela equipa técnica.  

A unificação do processo de observação e análise com as restantes 

vertentes da preparação desportiva é uma prioridade conceptual para mim 

depois desta experiência. Perceber que não se trata de uma área isolada, mas 

sim integrada, em todo o processo que visa o desenvolvimento do rendimento 

coletivo foi uma importante noção adquirida. Refletindo sobre a complexidade do 

processo, esta é uma área que está ao serviço da equipa e que, como qualquer 

uma das outras áreas, tem de ser desenvolvida em função da mesma. As 

distintas formas de explorar e analisar as também diferentes áreas da análise e 

observação de jogo conferem uma grande complexidade ao processo que 

pensei, antes desta experiência, não existir.  

De facto, sempre olhei para a análise e para os seus responsáveis como 

parte isolada da equipa técnica, com funcionalidade exclusiva de fornecer 

informações de auxílio. Com esta experiência passei, acima de tudo, a 

compreender que os processos de análise só são efetivamente rentabilizados 

com a articulação entre os distintos intervenientes e certamente que não olharei 

novamente para a área como parte desintegrada da preparação futebolística. 

Como já referi, esta experiência foi toda ela nova para mim e expandiu sem 

qualquer dúvida os meus horizontes no que toca aos procedimentos de 
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preparação e desenvolvimento futebolístico, bem como me forneceu uma grande 

sensibilização para a intervenção e domínio multidisciplinar requerido no 

desempenho das funções de treinador da modalidade. 

Aliado ao cumprimento desta tarefa onde desenvolvi competências 

específicas de intervenção futebolística desenvolvi também competências que, 

apesar de terem um caráter mais descontextualizado, constituem um suporte 

importante para a intervenção como treinador. As apresentações efetuadas, a 

recolha de vídeo e todos os outros processos de recolha de informação 

permitiram-me contactar com programas informáticos de diferentes tipologias, 

desenvolvendo amplamente o meu domínio em distintas plataformas digitais. A 

necessidade de expor informação com clareza e dinâmica, fez com que me 

transcendesse na procura do melhor meio para o fazer. Antes do desempenho 

da tarefa tinha naturalmente algum domínio de técnicas e softwares informáticos 

que, embora de forma simples e singular, me permitiam corresponder às minhas 

necessidades.  

Com este aumento de exigência, o meu domínio tecnológico revelou-se 

insuficiente e potenciei a partir daí um grande crescimento nesta vertente. Deste 

modo, domino hoje programas informáticos que nunca tinha contactado e 

aumentei o conhecimento sobre as funcionalidades de outros que até achava 

que dominava, até então. Avalio esta nova bagagem informática com grande 

satisfação uma vez que a minha forma de estar e de operar a funcionalidade de 

treinador assenta muitas vezes no uso de tecnologias como auxílio. Perante um 

ambiente humano de evolução tecnológica constante, sinto-me agora mais 

atualizado dentro das competências informáticas. Comecei o desempenho da 

tarefa com a consciencialização de que possuía um repertório informático 

suficiente para o desempenho da mesma e termino agora ciente de que estava 

errado e convicto de que apesar de ter verificado um grande desenvolvimento 

nesta vertente há ainda muito domínio que é desconhecido para mim. 

A tarefa orientada para a exposição de conteúdos, nas condições em que 

era feita, potenciou também um desenvolvimento de competências nesse 

domínio. O facto de efetuar apresentações com uma frequência muito superior 

ao que estava habituado, destinado a um grupo muito maior de futebolistas, 

levou-me ao fim de pouco tempo a desenvolver técnicas para dinamizar o meu 

discurso e as respetivas apresentações. Percebo com naturalidade que o facto 
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de a apresentação ter sido efetuada durante bastante tempo duas vezes por 

semana, expondo os jogadores sempre à mesma pessoa, ao mesmo tom de voz, 

estilo de intervenção e até repetição de conteúdos, suscetibiliza à monotonia do 

processo. É a partir daqui que começo a desenvolver as apresentações de modo 

diferente, procurando potenciar o máximo de diversidade nas mesmas para que, 

quem estivesse do outro lado, nunca saber exatamente o que viria a encontrar. 

Procurei interagir frequentemente com os jogadores, passar a palavra com 

frequência, minimizar o tempo de apresentação dentro do possível, alterar a 

tipologia do discurso, mudar o grafismo das apresentações, entre outras coisas. 

Em resumo, a tarefa foi também uma importante ferramenta para o 

desenvolvimento da minha dinâmica oratória enquanto treinador.       

 

 

4.3- Tarefas em Contexto de Treino 

 

 O treino futebolístico, na sua essência, era uma realidade com a qual tinha 

muito convívio ao longo do meu percurso. Por ser a área que mais me cativa, as 

tarefas que lhe eram endereçadas constituíam uma parte importante das minhas 

expectativas de desenvolvimento profissional. De facto, o desempenho destas 

tarefas acabou por corresponder de certa forma ao desenvolvimento profissional 

expectado embora que de um modo diferente do que perspetivava. As fontes de 

aprendizagem e de desenvolvimento pessoal podem manifestar-se de diversas 

formas e de facto, não são apenas oriundas de manifestações positivas. A 

aprendizagem é passível de ser passada de formas inesperadas e, neste 

contexto, grande parte do meu desenvolvimento foi verificado com base na 

reflexão de situações e exemplos menos positivos, que serviram para, acima de 

tudo, reforçar firmemente as minhas convicções.  

 É desta forma que considero que esta experiência não me acrescentou o 

domínio teórico e concetual que perspetivava, mas contribuiu de forma 

indubitável para uma consolidação efetiva desses mesmos domínios naquilo que 

são as minhas convicções profissionais. A mudança técnica verificada permitiu-

me contactar com duas realidades de treino muito distintas, nas quais apenas 

senti proximidade e identificação metodológica com uma delas. Mais do que me 
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sentir maior comodidade e familiaridade com uma delas, os resultados 

desportivos e formativos foram claramente superiores no período 

correspondente à realidade e forma de ver o futebol com que mais me 

identificava.  

Este contraste, foi sem dúvida fundamental na consolidação da minha 

perspetiva como treinador. Tenho experiência como Treinador Principal em 

várias épocas e nunca convivi com o serviço a uma realidade e perspetiva tão 

distinta daquela que tenho, no que ao futebol diz respeito. Com isto, esta 

experiência possibilitou-me, acima de tudo, conviver com os resultados práticos 

menos positivos de uma metodologia diferente, algo que não aconteceria 

certamente enquanto Treinador Principal. A barreira do desconhecimento 

relativo a uma forma diferente de ver o futebol é agora menor e tornou-me mais 

ciente da importância de um treinador trabalhar num contexto em que se 

identifique. 

   Sendo mais explicito, já referi por diversas vezes o caráter abrangente das 

ideias de jogo da equipa na primeira metade da época. Esse caráter, fazia com 

que não houvesse uma forma de jogar que se denominasse verdadeiramente de 

específica e, como tal, também o processo de treino não o era. Há, efetivamente, 

várias formas de aproximar o contexto de treino à realidade da equipa, diferentes 

formas de aproximar os exercícios às dinâmicas pretendidas, diferentes formas 

de criar e recriar exercícios que potenciem uma aquisição efetiva de 

comportamentos coletivos. Por outras palavras, há imensas formas de assegurar 

o cumprimento da ideia de jogar específica da equipa em contexto de treino e 

isso, por si só, já implica as diferentes perspetivas que o treinador tem do treino. 

A minha perspetiva de intervenção incidia na adaptação a uma tipologia de treino 

que visasse, seja de que forma fosse, a especificidade do treino, porque é a 

única forma que tenho de ver o futebol.  

Não estava preparado para o convívio com uma realidade em que a 

especificidade do treino não estivesse tão presente. A ideologia vigente na altura, 

que respeito, incidia essencialmente na execução de exercícios de futebol, não 

de objetivos concretos. Era dado maior enfâse à liberdade comportamental dos 

jogadores dentro de um contexto global, não específico, uma vez que não havia 

uma operacionalização muito concreta do modelo de jogo. A operacionalização 
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dos exercícios de treino não era, deste modo, destinada a objetivações 

concretas.  

A título pessoal, grande parte do meu fascínio pelo treino reside na 

capacidade de execução e definição dos exercícios de treino com repercussões 

práticas no comportamento coletivo. Esta procura pela otimização do impacto do 

processo de treino leva-me a atribuir grande importância ao modo de 

operacionalização dos exercícios e à sua própria seleção. Neste sentido, o facto 

de conviver com uma realidade que atribuía menor importância à escolha dos 

exercícios de treino, e que não tinha as dinâmicas inerentes à sua 

operacionalização definidas com clareza possibilitou-me, também, afincar ainda 

mais a importância que lhe atribuo. O facto de operar de modo um pouco 

deslocado da minha matriz concetual de treino potenciou uma diminuição da 

minha envolvência no contexto de treino, levando-me a perceber a real 

importância, para um treinador, de trabalhar segundo processos nos quais se 

reveja.  

Independentemente do modo de operacionalizar, e da concordância que 

tinha com os processos inerentes, a mudança do corpo técnico traduziu-se por 

uma objetivação mais clara e definida do treino, atribuindo um sentido e direção 

ao processo de operacionalização e de definição de exercícios. O convívio com 

a definição prévia de tarefas e de feedbacks ajudou-me a reforçar a ideia da sua 

importância no alcance de uma operacionalização mais eficaz.  Em todo o meu 

percurso, para além de nunca conviver com uma equipa técnica tão extensa, 

grande parte da definição de feedbacks era destinada à minha própria 

intervenção. A definição de tarefas de intervenção era, também, mais encurtada. 

Apesar de sempre ter tido uma ideia da pertinência destas duas vertentes na 

perspetiva da otimização do processo de operacionalização nunca tive 

oportunidade de conviver com a sua aplicação na sua plenitude. O convívio com 

uma realidade em que existia acesso prévio aos planos de treino, às áreas e 

perspetivas de intervenção individuais e aos feedbacks idealizados possibilitou-

me confirmar a preponderância destes aspetos no cumprimento e potenciação 

do processo de treino.  

A existência de convicções firmes na forma de trabalhar, com a chegada 

da nova equipa técnica, remeteu-me também para a importância da consistência 

metodológica. Como já foi revisto, o funcionamento de vários componentes 
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relativos à ordem de trabalho da equipa foi sendo alterados com o tempo. Alguns 

princípios metodológicos de treino sofreram também alterações nesse período 

temporal, experienciando mudanças na forma de supervisionar o treino, na 

tipologia de jogo idealmente predominante, na gestão do grupo de trabalho e na 

configuração e organização do próprio treino.  

Com esta experiência que, mais uma vez, é reforçada pelos contrastes 

entre as formas de atuar das duas equipas técnicas, acabei por percecionar que 

a confiança nos métodos de trabalho definidos e a convicção na forma como as 

tarefas são delineadas transmite, naturalmente, um sentimento de segurança 

para o grupo de trabalho. Essa maior segurança é traduzida numa maior 

credibilização do processo de trabalho aos olhos dos jogadores. Tratando-se de 

uma forma de também assegurar e denotar liderança, a existência de coerência 

nos métodos de trabalho facilita a captação de ideias por parte dos 

intervenientes, por parte dos jogadores que, hoje percebo, não são alheios nem 

indiferentes à constante mudança concetual. Acredito, assim, que esta premissa 

permite que o grupo de trabalho interprete com maior enfâse o papel definido 

uma vez que é reconhecido método, coerência e inerente competência a quem 

o delineou. 

 A existência de uma metodologia de trabalho mais vincada e consistente 

estendeu-se a vários domínios, havendo uma solidificação das regras de 

funcionamento relativas ao grupo de trabalho. O grupo de trabalho contemplava 

um grande número de jogadores, de modo a corresponder às exigências da 

inserção em duas competições distintas. É percetível que quando se trata de um 

grupo com estas características as regras de funcionamento da equipa têm um 

superior enfâse no controlo e supervisão da mesma. O facto de haver maior 

exigência no cumprimento das regras de funcionamento do grupo, depois da 

mudança técnica, conferiu-me a possibilidade de percecionar o impacto que o 

seu cumprimento teve no seio de um grupo de trabalho mais alargado. Nunca ao 

longo do meu percurso como treinador tinha trabalhado com um grupo tão 

alargado de jogadores, tornando esta experiência muito produtiva para mim.  

Mais do que de interpretar a importância do rigor logístico como meio de 

controlo do grupo de trabalho saio hoje com a ideia de que a coerência 

metodológica, estendida a todos os parâmetros de intervenção, é um importante 

reforço de liderança que possibilita um efetivo domínio sobre o plantel. Neste 
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sentido, devo confessar uma diferença notória na inclusão igualitária em 

contexto de treino dos jogadores habitualmente envolvidos na competição 

destinada ao campeonato distrital. Esta situação, que foi verificada com a 

mudança técnica, possibilitou um maior envolvimento dos jogadores referidos e 

uma maior credibilização perante os mesmos por parte dos jogadores 

habitualmente utilizados na competição nacional. Com esta mudança logística, 

o grupo de trabalho passou a apresentar uma unificação maior, passando a ser 

identificado por todos como sendo precisamente apenas um grupo de trabalho. 

Esta alteração de panorama permitiu ainda um acréscimo acentuado de 

qualidade no processo de treino, uma vez que a maior envolvência de todos era 

traduzida numa superior capacidade de trabalho, constituindo-se como um 

estímulo importante à competitividade em treino, aproximando claramente os 

níveis de intensidade em treino e em jogo.     

Introduzir o modelo de jogo em todas as componentes do treino será 

suficiente para garantir um transfere maximizado para o momento competitivo? 

“Treinar como se joga” potencia por si só o “jogar como se treina”? Penso 

efetivamente que não. Depois desta experiência, assimilei de modo mais vincado 

muitas das convicções que tinha a este respeito. Contextualizar as unidades de 

treino com o momento competitivo é um processo que incorpora a manipulação 

e domínio de uma diversidade grande de variáveis, que não se resumem 

unicamente ao momento da própria operacionalização. As novas ideologias e 

metodologias futebolísticas têm procurado aproximar estes dois contextos, mas 

no meu ver, nem sempre são consideradas todas as dimensões do jogo e do 

jogador nessa tentativa de aproximação. O treino de futebol “é um processo de 

desenvolvimento de competências comportamentais, no atleta e no treinador. É 

perceber o atleta como alguém que deve dominar as quatro variáveis: a técnica, 

a tática, a física e a comportamental, e utilizar a comportamental para melhorar 

os níveis de motivação, compromisso, definição de objetivos” (Lança, 2005). 

Este enfâse dado à componente comportamental sempre me levou a crer que a 

globalidade que se pretende trabalhar com a operacionalização do treino 

segundo os regimes de esforço específicos da modalidade não tem, por si só, a 

capacidade de uma aproximação real ao jogo.  

A título de exemplo, todos os treinadores se deparam com o contraste 

entre os níveis de eficácia de um jogador, ou de uma equipa, em treino e em 
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jogo. O jogo é o mesmo, imaginemos uma situação de um para zero, que 

também é sempre a mesma. O que muda? Essencialmente, o valor efetivo que 

o golo tem em contexto de treino e em contexto de jogo. Converter o penalti que 

dá a vitória no Campeonato do Mundo não tem o mesmo grau de exigência que 

converter um penalti no primeiro minuto de jogo contra o último classificado. 

Treinar os tradicionais penaltis no fim do treino, a partilhar gargalhadas com o 

guarda-redes, pode contribuir para a performance na conversão de penaltis de 

baixa exigência emocional, mas dificilmente contribuirá para o penalti decisivo 

no Campeonato do Mundo. Por outras palavras, saio hoje com a ideia reforçada 

de que a aproximação entre treino e jogo será mais efetiva quanto maior enfâse 

for dado à componente comportamental. 

O grupo de trabalho ficou então mais coeso a dada altura, por todos os 

elementos se sentirem parte integrante e por ser dado enfâse superior ao 

rendimento de todos e ao cumprimento de princípios e comportamentos de jogo 

e de funcionamento global. Toda esta conjetura potenciou a partilha de uma ideia 

e de um propósito comum a todos, saindo reforçada a vertente coletiva e o 

espírito de grupo do plantel. O ambiente de treino passou, deste modo, também 

a ser mais harmonioso e motivante para todos, sendo possível verificar um maior 

investimento no processo de treino por parte de todos os jogadores. Os 

jogadores habitualmente presentes na competição distrital foram gradualmente 

sentindo uma janela de oportunidade superior, crescendo a nível de rendimento 

e de entrega motivacional, em contexto de treino, potenciando por consequência 

o arrastamento deste estímulo ao restante grupo de jogadores.  

Numa fase em que todos os exercícios de treino implicavam 

classificações, contagens, definição de equipas vencedoras e de vencidas, a 

capacidade competitiva era também estimulada de modo permanente através de 

diversas formas que passavam desde a atribuição de punições à(s) equipa(s) 

perdedora(s) até à elaboração de exercícios com diversas possibilidades de 

pontuação inerentes. Todos estes fatores foram traduzidos essencialmente num 

um aumento exponencial dos índices de competitividade do plantel, 

possibilitando o aumento da intensidade de treino e conferindo uma maior ênfase 

à componente comportamental do treino.  A aproximação à competição não era 

obviamente perfeita. Mas parece-me indesmentível que o processo de treino 

passou a estar mais próximo da realidade do jogo por haver uma efetiva 
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valorização de todas as ações e intervenientes. Com maiores índices de 

competitividade, o passe passou a ter mais valor, o golo mais preponderância, a 

recuperação de bola mais repercussões (…). Acredito que deste modo o 

compromisso e competitividade foram aumentados no próprio treino, fazendo 

com que na referida e exemplar situação de um para zero não seja indiferente o 

fator da concretização. O golo e o sucesso das ações de jogo passaram a ter 

mais valor relativamente a uma sessão de treino com inferiores índices de 

competitividade.  

Com tudo isto, acredito agora de modo mais firme que é neste aumento 

de preponderância do rendimento em treino, combinado com a simultânea 

orientação e familiarização com o modelo de jogo da equipa, segundo princípios 

metodológicos coerentes e com operacionalização ajustada, que reside a maior 

proximidade possível entre o processo de treino e de competição. Assim, reforço 

a ideia de que “treinar como se joga” implica a potenciação de contextos mais 

competitivos no âmbito do treino, precisamente por ser essa a grande diferença 

entre o treino e a competição. Penso que só deste modo é possível 

operacionalizar em todo o seu esplendor a ideia de treinar do mesmo modo que 

se joga, com o modelo de jogo presente e com o contexto mais ajustado ao 

momento competitivo.  

Independentemente de concordar ou discordar com o modo como a 

operacionalização das sessões de treino e até com a definição dos conteúdos a 

operacionalizar, esta experiência permitiu-me percecionar outras vertentes 

importantes na concretização da especificidade do treino. Não é sequer 

mensurável o valor que para mim tem a perceção aqui adquirida de que modelar 

o processo de treino é efetivamente uma arte. Uma arte que tal como a de treinar, 

implica vários domínios concetuais, vários domínios multidisciplinares. Se ser 

treinador, enquanto líder e gestor de várias áreas de intervenção já requer um 

domínio de diversas componentes, penso agora que quando entramos no 

domínio do treino e da sua operacionalização, segundo objetivações claras, essa 

vertente é mais acentuada, conferindo ainda mais relevo ao caráter e domínio 

multidisciplinar de um treinador de futebol. 

Mais importante do que o modelo de jogo ser apropriado e ajustável ao 

grupo, o modo como é aplicado e contextualizado em treino, segundo as crenças 

e ideias do treinador, é um fator fundamental para o sucesso do mesmo. 
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Compreendo com mais clarividência que o sucesso ou insucesso de um 

treinador está muito além da ideia que tem do jogo e do modelo de jogo a que 

muitas vezes está associado e/ou rotulado. Ser um treinador de qualidade 

envolve muitos requisitos, envolve o domínio de muitas vertentes que têm, 

também, de ser naturalmente associadas a definições ajustadas e bem 

conseguidas do seu modelo de jogo, da sua evolução ao longo do tempo. A 

definição do plano estratégico ajustado e correto é fundamental no sucesso de 

um treinador, mas, na verdade, só ganha expressão perante uma 

operacionalização e especificação bem conseguida em contexto de treino. 

 Esta reflexão foi essencialmente potenciada e concretizada através do 

convívio com um grupo de trabalho alargado, que me remeteu a uma realidade 

de operacionalização muito mais ajustada ao momento competitivo 

relativamente ao que estava habituado. O meu percurso incluiu sempre contacto 

com grupos de trabalho muito menores, com poucas oportunidades de orientar 

exercitações destinadas a vinte e dois jogadores, que é o número de jogadores 

que está precisamente presente em exercitação durante o momento competitivo. 

É deste modo que esta experiência me proporcionou um confronto com uma 

realidade em que havia possibilidade de potenciar e concretizar de modo regular 

a especificidade do processo de treino na sua máxima amplitude. 

Independentemente do dia da semana, do objetivo da sessão de treino e de cada 

exercitação em concreto, o número de jogadores presentes nunca foi inferior aos 

vinte e dois jogadores referidos e possibilitava exercícios de várias tipologias, 

segundo um ajuste sem condicionantes do espaço de exercitação. Esta situação 

permitia ajustes mais simples ao plano de treino, possibilitando que este fosse 

materializado, com regularidade, praticamente na íntegra.  

 Falando do período em concreto em que era verificável a aplicação de um 

morfociclo (após a mudança técnica), sendo que os diversos treinos semanais 

eram destinados a dinâmicas de contração muscular distintas e específicas, o 

facto de o grupo ser alargado possibilitava, também, uma aproximação mais 

efetiva às dinâmicas de esforço pretendidas. Nomeadamente na sub-dinâmica 

de esforço destinada à duração da exercitação, a extensão do grupo de trabalho 

garantia a possibilidade de execução de exercícios endereçados a vinte e dois 

jogadores, num espaço igual ao momento competitivo, permitindo uma 

aproximação mais concretizável em relação à competição, em todos os níveis.  
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Nas restantes dinâmicas de esforço, o grupo alargado possibilitava uma 

grande diversidade na escolha de exercícios por existir uma relação ampliada 

entre o número de jogadores e o espaço disponível. É perante esta situação que 

me deparo com a prescrição e monotorização de exercícios com nível superior 

de complexidade, por ser possível incluir mais jogadores na sua execução 

relativamente à minha habituação. A relação entre o conteúdo dos exercícios e 

a dinâmica de esforço era algo que estava sempre presente na planificação 

semanal. O grupo alargado de jogadores permitia que muitos dos exercícios 

contemplassem a uma superior complexidade tática mediante uma tipologia 

específica de esforço, fazendo-me conviver com uma realidade onde existia uma 

superior enfâse tático-estratégica. Esta situação constituiu um importante 

estímulo para mim e contribuiu para uma noção muito mais efetiva e ajustada 

dos efeitos de uma operacionalização constantemente focalizada na aquisição e 

refinamento da componente estratégica, segundo uma aproximação maior à 

complexidade do próprio jogo. 

A referida constituição do plantel não era, no entanto, a única novidade 

para mim. O trabalho em conjunto de toda a equipa técnica, também ela 

constituída por um número alargado de treinadores, assumiu-se como uma fonte 

de aprendizagem acentuada. Não querendo ser repetitivo, a já referida 

intervenção diversificada de todos, em áreas diferentes de aplicação, segundo 

feedbacks previamente definidos, servindo uma ideia global de jogo e de treino 

obrigava, fundamentalmente, a um trabalho muito mais coletivo do que estava 

habituado. Observar e perceber o modo como o Treinador Principal liderava o 

processo de funcionamento da própria equipa técnica tornou-se uma constante 

ao longo desta experiência. O respeito pelo trabalho de todos e pelas tarefas 

inerentes a cada um foi uma convivência nova para mim. Num contexto que 

englobava várias vertentes de preparação futebolística, havia naturalmente 

diálogo entre todos com frequência, sendo comum a partilha de ideias constante.  

O convívio com opiniões divergentes era algo frequente, relativamente 

aos mais diversos assuntos com que eramos confrontados, gerando muitas 

vezes discórdias, discussões e debates até chegarmos às mais diversas 

conclusões. Todo este processo contribuiu naturalmente para um 

enriquecimento intelectual em vários domínios. Desde o alargamento de 

conhecimentos sobre a modalidade e o seu treino, à perceção e entendimento 
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de ideias opostas, e igualmente coerentes, foram várias as aprendizagens de 

que usufrui através do convívio com uma equipa técnica extensa. A articulação 

direta com o trabalho de vários intervenientes técnicos é agora uma experiência 

adquirida que me permitirá certamente trabalhar melhor no futuro.  

Esta situação levou-me ainda à reflexão sobre o trabalho do líder técnico. 

Por certo que de pouco serve possuir uma equipa técnica extensa se, na 

verdade, pouco partido se retirar das capacidades de cada um. Quero com isto 

dizer que o trabalho de uma equipa técnica só é de facto potenciado a grande 

escala quando é possível retirar o máximo das competências de cada um dos 

seus intervenientes. Essa situação passa de facto a ser mais uma aptidão 

fundamental de um Treinador Principal cuja preponderância é ampliada quando 

aplicada a equipas técnicas extensas.  

Acredito mais, depois desta experiência, na perspetiva de visão do 

treinador como um gestor de competências. Mais do que potenciar e gerir as 

competências dos jogadores, o líder técnico tem de estender esse procedimento 

a todo o grupo de trabalho de forma a ver maximizados todos os parâmetros de 

preparação futebolística envolvidos no processo que lidera. Penso que não há 

dúvida de que os jogadores serão sempre mais potenciados quanto mais for 

maximizada a própria competência de quem o tenta concretizar, a competência, 

neste caso, dos treinadores envolvidos. “Um treinador de futebol é (…) um gestor 

de competências, lidera uma equipa e responsabiliza-se pelos seus resultados 

colectivos.” (Cajuda, 2011). Mais do que tirar partido da equipa técnica em cada 

uma das suas individualidades, entendo agora a importância de potenciar a 

equipa técnica com um sentido coletivo. No fundo, penso até que nunca percebi 

a necessidade de aumentar o desempenho de uma equipa técnica, num 

procedimento idêntico ao do próprio plantel de futebolistas, por nunca ter 

convivido com a real essência e existência de uma.  

O relevo dado ao trabalho e funcionalidades de cada um dos 

intervenientes técnicos será certamente uma preocupação muito mais presente 

no futuro. A perceção do acréscimo qualitativo que é possível incutir na 

operacionalização do treino e da própria ideia de jogo da equipa, através da 

intervenção adequada de uma equipa técnica alargada, foi uma valência 

adquirida que considero fundamental. Penso que tem ficado percetível ao longo 

deste documento o meu ponto de interesse pelo modo de operacionalizar o 
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conteúdo em treino. O convívio com diversas formas e possibilidades de o 

potenciar ainda mais, é algo que valorizo muito por sentir que é uma competência 

que certamente me potenciará mais como treinador.  

Foi também importante para esta consciencialização o contraste existente 

entre as duas equipas técnicas com quem convivi ao longo da época. Passar 

pela experiência de uma preponderância mais reduzida, para uma mais alargada 

fez-me, naturalmente, conviver com a diferença entre as duas realidades, 

experienciando as repercussões de cada uma delas. Percebo hoje que o próprio 

modo como era visto pela equipa técnica passou muito facilmente a ser o modo 

como era visto pelos jogadores, atribuindo com isto ainda mais responsabilidade 

e importância para a perspetiva de ação do treinador como um gestor de 

competências. O Treinador Principal, sendo o expoente máximo de liderança 

sobre os jogadores, funciona muitas vezes como o espelho comportamental dos 

mesmos. Se um treinador não der importância a um processo, a uma 

funcionalidade, a um elemento, não pode por certo esperar que os jogadores o 

façam. Passar pelos contrastes referidos potenciou uma consciencialização que 

hoje assumo como fundamental na edificação da minha figura como treinador, 

levando-me deste modo a concluir este capítulo do mesmo modo que o iniciei, 

realçando a importância de experiências mais negativas na constituição e 

alcance de aprendizagens fundamentais e, portanto, positivas.  

 

 

4.4- Tarefas em Contexto de Jogo 

 

 A valorização e potenciamento de uma equipa técnica extensa, referidos 

no final do capítulo anterior é uma situação que acaba por, também, se estender 

ao meu crescimento com a execução das tarefas correspondentes ao contexto 

de jogo. O contraste verificado com a alteração técnica reforça mais uma vez a 

importância da valorização individual de cada um dos intervenientes técnicos, 

começando logo pela relevância que era atribuída a cada um com a definição de 

tarefas mais claras, distintas e objetivas. A reduzida preponderância que tinha 

na primeira metade da época, no que respeita ao momento competitivo, não me 

acrescentou, honestamente, grandes vertentes de aprendizagem. É deste modo 
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que grande parte do meu desenvolvimento profissional neste âmbito se refere 

essencialmente à 2ª metade da temporada. 

 A operacionalização prática efetiva do processo de análise foi a principal 

fonte de aprendizagem retirada deste processo. A analise de jogo efetuada em 

tempo real, com o decorrer do jogo, era uma realidade que apenas me era 

conhecida na perspetiva do banco de suplentes. Estar exclusivamente 

responsável por analisar os adversários, identificar o seu padrão 

comportamental e a relação deste com as perspetivas que eram expectáveis, 

analisar a própria equipa, verificar o sucesso e repercussões do plano de jogo 

definido foram fatores que constituíram uma novidade para mim. Fazê-lo através 

de uma perspetiva de analista, numa plataforma superior e com visão 

privilegiada de jogo era algo que durante o meu percurso desejei muitas vezes, 

por sentir que a perspetiva do banco de suplentes não me permitia identificar 

tudo o que desejava. Deste modo, esta foi uma experiência que valorizei muito 

por me permitir conviver com um lado distinto do jogo.  

Com o decorrer do processo, fui naturalmente desenvolvendo as minhas 

técnicas e capacidades de análise, identificando momentos e processos com 

mais facilidade, estimulando técnicas de observação e recolha de informação, 

selecionando de modo mais produtivo o meu foco atencional, entre outros tantos 

processos e capacidades que se tornam até difíceis de descrever. O que quero 

transmitir com este ponto é essencialmente o inesperado transfere que o 

desenvolvimento desta atividade teve para a perspetiva que ambiciono para o 

meu futuro profissional, que é a de Treinador Principal. Num outro contexto, 

diferenciado do estágio curricular, desempenho funções de treinador com 

presença no banco de suplentes no momento competitivo. Foi através desta 

situação que consigo percecionar com muita clareza o acréscimo qualitativo que 

o desempenho como analista de jogo me proporcionou no desempenho da 

própria análise de jogo através do banco.  

Torna-se assim importante para mim perceber como a convivência com o 

lado estratégico do jogo, de modo exclusivo, me possibilitou crescimento efetivo 

numa valência que considero determinante, por sentir que me acrescentou 

claramente valor qualitativo no desempenho da função de treinador. Valorizo 

agora o conhecimento sobre o adversário e sobre a própria equipa de um modo 

mais acérrimo, por perceber através desta experiência o impacto que esse 



141 
 

conhecimento tem na análise do decorrer do próprio jogo. Analisar o adversário 

e a própria equipa, perspetivar o desempenho das duas equipas que se vão 

defrontar objetiva, de modo automático, a própria observação uma vez que o 

foco atencional estará obviamente direcionado para os aspetos estratégicos.  

Foi fundamentalmente através deste processo que passei a dar um valor 

muito diferente às observações e análises futebolísticas, ao conhecimento do 

máximo de fatores possível que possibilite retirar imprevisibilidade ao jogo que, 

por si só, já sabemos que irá sempre ter. Definir objetivos de observação, antes 

do momento competitivo, mesmo que de forma inconsciente, é assim um fator 

fundamental no desempenho de uma análise adequada em tempo real. Aliar esta 

noção às competências de análise que esta tarefa me proporcionou remeteu-me 

a um acrescento qualitativo muito prazeroso, que ambicionava muito 

experimentar e que foi muito importante para o desenvolvimento de 

competências específicas. 

No funcionamento do processo de análise, também existia divisão de 

tarefas e objetivos de observação distintos para os analistas. Esta situação, para 

além de simplificar o processo por retirar objetos de análise a cada um de nós, 

permitia uma partilha de informação, quase que como meio de validação da 

mesma. A ideia de partilhar a informação que estava a ser recolhida permitia 

uma opinião diferente sobre o mesmo objetivo de análise, acrescentando 

qualidade ao processo por haver mais do que uma perspetiva de análise. Era 

deste modo que a informação que era transmitida para o banco de suplentes era 

sempre efetuada de modo conjunto, pelos dois analistas responsáveis, 

conferindo um maior grau de aceitação por parte do líder técnico. A atribuição da 

importância do processo de análise era materializada com substituições e 

alterações da componente estratégica segundo os feedbacks que eram 

transmitidos. 

Esta situação fez-me refletir sobre a importância de a informação 

recolhida ser utilizada. O facto de sentir que os feedbacks transmitidos serem 

sempre alvo de reflexão, conferia uma maior responsabilidade aos executantes 

do processo de análise, por se perceber que havia confiança no seu trabalho e 

que este tinha repercussões práticas. Em sentido oposto, contribuiu para este 

fator o facto de muitas vezes haver contacto do banco de suplentes no sentido 

de confirmar parâmetros de análise que eram percecionados através dos 
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elementos presentes no mesmo. É, efetivamente, esta articulação que 

materializa em jogo o que é um trabalho efetuado em conjunto, por cimentar o 

que é concetualmente o trabalho de uma equipa técnica. Toda esta experiência 

conferiu-me, assim, uma perceção do enfâse que é necessário dar ao trabalho 

coletivo para de facto haver uma potenciação máxima da perspetiva de análise 

e observação de jogo. Só com a envolvência de todos, de modo exponenciado, 

respeitando o trabalho, opiniões e competências é que é possível tirar o máximo 

de partido do processo. De outro modo, de pouco serve haver condições e 

informações relevantes de análise se não há repercussões práticas vindas do 

processo. 

 Esta nova noção dos requisitos importantes para um funcionamento 

prático efetivo da análise e observação de jogo certamente que serão um suporte 

importante para o meu futuro, perante a possibilidade de possuir um suporte 

logístico que permita a aplicabilidade de um processo de análise semelhante. De 

pouco serve haver condições de análise de jogo favoráveis se não houver 

capacidade e cumprimento de requisitos necessários para as potenciar 

amplamente. É desta forma que termino esta etapa com uma noção de que 

analisar e observar em contexto futebolístico, envolve uma grande complexidade 

de fatores, teóricos e práticos, que devem ser dominados, desde o trabalho 

efetuado antes do momento competitivo, ao trabalho em tempo real, que é o que 

efetivamente o materializa e que não é tão simplista como pode parecer ser. 

 Partindo ainda do âmbito da análise em tempo real, havia também uma 

interação interessante por ter repercussões diretas nas sessões de treino 

seguintes. Quando a análise denunciava falhas estratégicas e comportamentais 

evidentes, esta informação era transmitida com grande ênfase no final do jogo, 

denotando desde logo a necessidade de corrigir e melhorar comportamentos. 

Este processo apontava uma direção concreta na evolução da equipa, 

permitindo desde logo uma aproximação no plano mental, por parte dos 

jogadores, a uma temática que iria ser desenvolvida durante a semana. Com o 

tempo, fui-me apercebendo da importância deste tipo de procedimento. Além de 

focalizar imediatamente os jogadores num aspeto concreto a ter em atenção, 

transmitindo desde logo uma preocupação com a execução do momento em 

questão, esta situação permitia uma contextualização por parte dos jogadores 

com algo que já sabiam que iria constar nas análises de vídeo apresentadas na 
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semana seguinte. Foi ficando percetível, a curiosidade que era estimulada em 

alguns jogadores com a possibilidade de observar em registo de vídeo os 

comportamentos que já tinham sido denotados como negativos, uma vez que já 

sabiam que os iam visualizar.  

Acredito, deste modo, que o estímulo criado com este procedimento era 

fundamental na ligação, que acredito que tem de ser íntima, entre o momento 

competitivo e as sessões de treino seguintes. Foi neste sentido que achei 

pertinente introduzir esta situação como uma valorização de competências 

profissionais que adquiri, por ter tido a possibilidade de perceber que a análise 

em tempo real do momento competitivo pode ter consequências que não se 

restringem unicamente ao próprio jogo. O facto de também efetuar a análise da 

equipa depois do momento competitivo, por recurso a vídeo, foi fundamental na 

estruturação da minha capacidade de análise a um plano superior. A 

possibilidade de efetuar análises em tempo real, com intuito de estender as 

repercussões a mesma aos treinos seguintes, enquanto verificava as mesmas 

em posteriores análises de vídeo foi-me permitindo percecionar a pertinência, 

qualidade e veracidade dos feedbacks e análises que eram passados. Assim, 

acabei por muitas vezes ter possibilidade de avaliar o meu próprio desempenho 

enquanto analista durante este procedimento, permitindo-me potenciar as 

minhas próprias capacidades como analista.  

Em sentido contrário, também percecionei com mais clareza o impacto de 

alterações estratégicas em contexto competitivo, quando potenciadas em 

contexto de treino. Mais uma vez, o contraste técnico permitiu-me experienciar 

duas situações distintas, uma onde havia menos relação do treino com a 

competição, onde as alterações estratégicas eram fundamentalmente 

fundamentadas pelo improviso e outra, onde a referida relação tinha mais 

proximidade. É deste modo que reforço ainda mais a ideia que tinha sobre a 

importância de retirar o máximo de imprevisibilidade ao jogo. O facto de muitas 

alterações estratégicas, com a mudança técnica, serem potenciadas e 

preparadas em treino, permitiu-me percecionar o maior impacto que estas 

tinham em cenário de jogo relativamente ao contexto anterior.  

A preparação de uma disposição tática alternativa, a convivência com 

alterações posicionais de determinados jogadores e a alteração de padrões 

comportamentais coletivos era exercitada em treino com alguma frequência, 
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deixando a equipa mais preparada para a referida execução prática. Em sentido 

oposto, na primeira metade da época as situações em que se apresentou uma 

disposição tática diferente não tiveram nunca as repercussões desejadas. Esta 

conclusão era unânime entre todos, tanto que, geralmente, as situações em 

causa não voltavam a verificar-se, acabando por se transformar apenas 

situações pontuais, em detrimento de uma componente estratégica alternativa 

ou distinta.  Além de percecionar a importância de existir um plano alternativo 

claro e delineado, esta experiência acabou por ser importante por contribuir para 

a perceção de que esse mesmo plano terá maior repercussões em jogo quanto 

melhor estiver preparado, quanto melhor for reconhecido por todos os 

intervenientes. 

Explorando agora o meu desenvolvimento profissional com a execução 

de tarefas em contexto de jogo de modo global e contínuo, sob a orientação de 

duas equipas técnicas, torna-se importante falar na operacionalização da fase 

de aquecimento do momento competitivo, que foi a única que foi estável ao longo 

da época nesta área de intervenção. Esta tarefa, como já descrito, não sofreu 

alterações de grande relevo ao longo da época e a operacionalização da parte 

que me competia, constou essencialmente no cumprimento de exercícios 

previamente definidos pela estrutura técnica. A fonte de aprendizagem neste 

âmbito resumiu-se à elaboração deste mesmo relatório. As execuções de 

pesquisas acerca do tema, como meio de suporte literário ao presente 

documento, estimularam uma reflexão acerca do processo de aquecimento. 

Percebo agora que sempre tive alguma preocupação com a prescrição e 

operacionalização do momento, mas de modo quase inconsciente e empírico. 

Foi sempre importante para mim a possibilidade de alargar a fase de 

aquecimento ao máximo de componentes possível, não a restringindo à sua 

própria execução. No entanto, nunca pensei na referida fase do ponto de vista 

bioenergético, do ponto de vista da tipologia de esforço vigente e da perspetiva 

da relação entre a tipologia de esforço do aquecimento e da exercitação 

seguinte, seja ela em contexto de treino ou de competição. A preocupação com 

a inclusão destes fatores na prescrição de exercícios de aquecimento, conjugada 

com a preocupação que já tinha em acrescentar o máximo de rentabilidade à 

exercitação leva-me, agora, a atribuir uma superior complexidade e importância 
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a essa mesma fase, que é muitas vezes negligenciada pela comunidade 

futebolística.  

A própria exercitação da fase de aquecimento competitiva tem agora uma 

pertinência superior para mim uma vez que nunca a tinha interpretado do ponto 

de vista da preservação de recursos energéticos. A relação entre o tempo do 

final da fase aquecimento e o início do jogo, fundamentada pela temperatura 

ótima para o desempenho muscular, era algo que nunca tinha associado à 

performance futebolística pelo que saio muito mais sensibilizado para todos os 

componentes envolventes nesta relação. Emitindo uma valorização global ao 

processo, acabo esta experiência fundamentalmente mais responsabilizado para 

a importância de uma fase que agora consigo entender que era, de certo modo, 

negligenciada por mim.   

 

 

4.5- Reflexão Global 

 

 Penso ser necessário contextualizar o meu percurso profissional como 

treinador antes de efetuar uma reflexão de caráter global relativamente ao meu 

desenvolvimento profissional. Antes desta experiência tinha experiência de seis 

épocas como treinador de futebol, conciliando intervenção em dois escalões em 

quatro desses anos e tendo desempenhado a função de Treinador Principal em 

cinco épocas. Embora o meu contexto interventivo fosse desempenhado sempre 

na mesma instituição, contactei com cinco escalões competitivos distintos, 

nomeadamente com os escalões de Benjamins - sub-10, Benjamins - sub-11, 

Juniores B - sub-17, Juniores A - sub-19 e Seniores. Tendo anteriormente 

concluído a minha Licenciatura e consequente Mestrado, a minha inclusão neste 

ciclo de estudos veio como meio de corresponder à necessidade de um maior 

suporte de desenvolvimento ao meu percurso profissional.  

É neste contexto que este ciclo de estudos e, em concreto, este estágio 

contemplavam expectativas elevadas para mim, uma vez que com o decorrer do 

meu percurso profissional fui sentindo que o contexto em que estava inserido me 

estava a induzir a uma margem de progressão e desenvolvimento cada vez 

menor. Apesar de sempre ter estado consciente de que teria de lidar com 
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funcionalidades diminuídas relativamente às anteriores, de saber que iria ter um 

plano de intervenção mais reduzido, a perceção de que iria fazer parte de um 

clube com contexto profissionalizante, onde pressupunha grande nivelamento de 

qualidade de todos os processos e intervenientes, remetia-me para o caminho 

de desenvolvimento que ambicionava. No entanto, com o decorrer do estágio, 

fui me apercebendo que as minhas expectativas eram de facto elevadas, apesar 

de o serem de modo inconsciente. Por ter convivido sempre, no que ao futebol 

diz respeito, com uma realidade distante da elite, num distrito onde não abundam 

entidades desportivas profissionalizantes, acreditava que uma estrutura 

profissionalizante, fundamentalmente constituída por grandes profissionais, me 

iria impor uma forma mais exigente de estar no futebol.  

Esse fator, que agora sei que era o meu alento motivacional para este 

estágio, rapidamente se desmistificou, ficando percetível para mim que de facto 

tinha criado expectativas elevadas. Enquanto tive a preocupação de ponderar 

cuidadosamente a execução deste estágio, procurei apenas consciencializar-me 

para o convívio com uma preponderância muito mais reduzida, de modo a não 

gerar expectativas elevadas e, no entanto, já as estava a criar quando 

pressupunha que o próprio contexto seria favorável ao crescimento que 

perspetivava. Toda esta contextualização pode parecer distante de estar incluída 

neste capítulo, mas, na verdade, consistiu na maior valência que este estágio 

me proporcionou. Percebo hoje que existia uma sobrevalorização concetual 

acerca do que é um clube com contexto profissional. Saio assim com a confiança 

reforçada de que, de facto, o amadorismo ou profissionalismo mais do que estar 

contextos, está nas pessoas. 

É neste sentido que esta experiência serviu acima de tudo para me sentir 

muito mais autovalorizado, mais ciente e convicto do meu trabalho e valor. Isto 

por ter contactado com um com uma realidade que supostamente seria muito 

superior ao meu índice competitivo e qualitativo e não me ter sentido em nenhum 

momento incapaz e diminuído relativamente à qualidade do desempenho de 

todas as tarefas que fazia e, fundamentalmente, das que via fazer. Esta 

desmitificação e a consciencialização de que tenho competência condizente com 

contextualizações mais elevadas foi, a nível pessoal, um dos maiores dividendos 

que retirei da execução deste estágio.  
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No entanto, todo o panorama apresentado ao nível das funcionalidades 

diminuídas proporcionou-me o confronto com outro problema que se acabaria 

por revelar também como uma importante aquisição pessoal. Como já referi, tive 

o cuidado de me preparar mentalmente para um contexto em que iria exercer 

funcionalidades menos preponderantes. No entanto, também já referi que 

pressupunha que o contexto envolvente me proporcionasse um crescimento 

numa outra direção. Quero com isto dizer que esta acabou por ser uma 

consciencialização mais demorada e difícil, uma vez que senti durante algum 

tempo que o cumprimento do estágio não estava a corresponder com as minhas 

expectativas de aprendizagem.  

O facto de estar conotado internamente como um “estagiário-treinador” 

em detrimento de um “treinador-estagiário” foi também uma situação que 

acentuou a dificuldade de adaptação ao contexto. Fui sentindo que a cultura 

interna do clube, que proporciona a inclusão de vários estagiários, para além de 

estar mais vocacionada para uma iniciação à prática profissional, passava pela 

atribuição de tarefas convenientes ao funcionamento logístico, não tendo em 

consideração as valências dos estagiários e a sua potenciação profissional 

efetiva. É importante para mim que esta exposição não seja interpretada, no 

entanto, como uma crítica porque não o é. O ponto a que quero chegar é 

unicamente o de que me senti descontextualizado funcionalmente durante muito 

tempo, tanto por não me sentir valorizado como gostaria enquanto treinador 

como por ter percebido que o meu desenvolvimento profissional iria ser diferente 

do expectável.  

Como descrevi anteriormente, no capítulo respetivo, as minhas 

funcionalidades foram sendo permanentemente alteradas, chegando a verificar-

se a conclusão de algumas delas. Perante todo o cenário apresentado até aqui, 

e verificando-se em determinado momento da época o término de várias 

funcionalidades, coincidindo com uma altura em que a minha preponderância em 

contexto de treino era muito reduzida, passei por momentos de grande 

dificuldade anímica, precisamente por sentir que não tinha qualquer 

funcionalidade e utilidade atribuída no processo de preparação da equipa. É 

deste modo que a minha resiliência foi colocada à prova de modo sublime. Foram 

vários os momentos em que a mudança de centro de estágio pairou no 

pensamento, foram vários os momentos em que senti que qualquer solução me 
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iria proporcionar benefícios. No entanto, por persistência e por acreditar numa 

melhor perspetiva futura, acabei sempre por me agarrar as convicções que tinha 

na fase inicial do estágio. De facto, o decorrer do tempo foi me proporcionando 

alterações funcionais e estruturais, tornando possível a reversão, em parte, da 

situação que descrevi.  

Sem entrar num plano pessoal demasiado profundo, é com o fim desta 

experiência que me apercebo do quanto dificultado esteve o caminho percorrido, 

fazendo sobressair e valorizar a minha capacidade de resiliência. O estímulo e 

recurso a esta capacidade, foi indubitavelmente uma situação que me permitiu, 

acima de tudo, conhecer-me melhor e, por consequência, proporcionar uma 

evolução de várias qualidades, predominantemente humanas. Ciente de que há 

um Homem por trás de um Treinador, de pouco servem as competências 

técnicas se não estiverem assentes numa personalidade condizente. Todo este 

processo, que contribuiu muito para a aquisição e denotação de muitas 

competências humanas, proporcionou-me, com toda a convicção, condições 

para ser melhor treinador de futebol.   

Focalizando-me agora num plano mais futebolístico, houve também 

aspetos de índole mais global que me proporcionaram aprendizagens 

importantes ao longo deste percurso. A convivência com uma alteração técnica, 

como se dela tivesse feito parte, foi uma experiência muito positiva, até porque 

ao longo do meu percurso nunca tinha feito parte integrante de um contexto 

similar. Perante esta situação, convivi com a realidade de operacionalizar uma 

mudança concetual, a vários níveis, em cima de um período competitivo. A ideia 

de desenvolver um modelo de jogo diferente, com ideias muito distintas do 

anterior, enquanto se verificava toda a mudança funcional já referida é 

habitualmente uma prática que se desenrola no período preparatório. Com essa 

contextualização, a avaliação e desenvolvimento das mudanças que se estão a 

operar são feitas em cima de jogos de preparação, sem pontuação inerente, 

permitindo que a aquisição de comportamentos seja consolidada de modo mais 

gradual. O facto de efetuar todo este procedimento durante um período 

competitivo delicado, de grande importância para o futuro do escalão e do clube 

trouxe, acima de tudo, muita responsabilidade para todos os intervenientes.  

Todos os jogos tinham, nessa fase, um caráter muito importante. A 

direção requerida no desenvolvimento do modelo de jogo tinha de ser muito clara 
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e assente em convicções firmes, uma vez que a margem de manobra reduzida 

não proporcionava grande flexibilidade à operacionalização das ideias. Não 

havendo espaço para grandes mudanças concetuais durante esse período, 

percebi desde logo a necessidade de definir com clareza os comportamentos 

idealizados por todos, uma vez que teriam de estar vigentes até ao fim do 

percurso da equipa na competição. Outro fator muito importante neste contexto, 

era a necessidade de potenciar a maior aquisição de comportamentos coletivos 

possível, uma vez que o período da época em questão não era favorável a uma 

evolução mais gradual do novo modelo de jogo da equipa. Tendo o objetivo de 

a equipa se apresentar em competição em condições de operacionalizar as 

aquisições relativas à nova metodologia de jogo, a responsabilidade recaiu 

muito, na fase inicial, no processo de treino. Percebi assim que, perante um 

contexto desta natureza, o caráter aquisitivo do treino assume mais 

preponderância, impondo uma superior importância na seleção dos exercícios, 

na sua relação com as ideias a implementar e na forma ideal de os 

operacionalizar de modo a potenciar o máximo transfere para o momento 

competitivo.  

Parece-me importante de referir que apesar do contexto, a ideia de jogo 

a implementar não pode ser transmitida na sua totalidade de uma só vez, na sua 

forma mais complexa. Independentemente do contexto, há sempre a 

necessidade de uma evolução gradual do jogo da equipa. O que diferia, no 

entanto, era a necessidade de reduzir o tempo de identificação total da equipa 

com o novo modelo de jogo, remetendo o caráter gradual da aquisição a um 

período temporal curto. Com isto, assimilei, também, a importância da seleção e 

periodização de conteúdos a transmitir. Não sendo metodologicamente correto, 

acredito eu, introduzir desde o começo aspetos de grande complexidade do 

modelo de jogo, há que selecionar criteriosamente os conteúdos que vão ser 

passados, de modo a possibilitar a convivência com a índole mais complexa, que 

é onde se pretende chegar, o mais rápido possível.  

Toda esta conjetura alertou-me e consciencializou-me, sobretudo, para a 

importância de todo o trabalho do treinador perante um contexto que infelizmente 

é frequente na comunidade futebolística. A perceção da responsabilidade no 

desempenho da função de treinador perante um contexto em que tudo tem de 

ser mais rápido e efetivo tornou-se muito importante para mim. A perceção do 
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caráter aquisitivo reforçado nas sessões de treino, da necessidade de 

delineação efetiva dos conteúdos a operacionalizar e da importância da sua 

seleção correta e respetiva sequência coerente foram experiências que valorizo 

muito por contribuírem para sentir mais capaz de lidar com um contexto idêntico 

no meu futuro. A experiência de conviver com uma realidade em que havia 

necessidade de trabalhar processos aquisitivos em cima de contextos 

competitivos foi uma vivência que constituiu uma mais valia para mim, uma vez 

que me deixa mais consciente dos cuidados a ter com uma situação que, por ser 

frequente no âmbito futebolístico, se torna fundamental de saber lidar para 

qualquer treinador.  

Apesar de não ter lidado de perto com uma questão que muitas vezes 

está associada a este processo, esta experiência acabou por me sensibilizar 

também para ela. Quando existe uma alteração técnica no decorrer da 

temporada, é usual existir um maior grau de desconhecimento do plantel e das 

características individuais e coletivas que lhe estão inerentes por parte de quem 

chega. Neste caso, a alteração técnica foi assumida por alguém que conhecia 

perfeitamente toda a realidade da equipa, uma vez que estava já presente de 

modo próximo ao clube e, em concreto, ao escalão. Esta situação permitiu uma 

definição muito mais ajustável do modelo de jogo e dos comportamentos 

individuais e coletivos idealizados uma vez que foi executada em conformidade 

com conhecimentos já adquiridos sobre o plantel.  

No entanto, entrando no plano reflexivo, esta situação pode ser um fator 

de grande dificuldade contextual para um treinador com menor conhecimento do 

grupo de trabalho. Já reforcei durante o desenvolvimento do capítulo a 

necessidade de acelerar o processo aquisitivo da equipa perante a situação, mas 

a verdade é que é fundamental que o processo aquisitivo tenha por base ideias 

ajustadas às características dos protagonistas. Esse ajuste, será efetivamente 

mais correto quanto maior for o conhecimento do treinador sobre todo o contexto 

de trabalho em que irá desempenhar funções. O facto de esta situação ter sido 

um dado adquirido durante este processo, pelo já referido conhecimento do 

treinador sobre a equipa, fez com que percebesse e atribuísse a respetiva 

importância a essa componente. A necessidade de potenciar a maior recolha de 

informação possível torna-se assim uma prioridade quando existe algum 

distanciamento do contexto. Estou mais consciente neste momento de que a 
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qualidade na definição do modelo de jogo, quer a nível macro como a nível micro, 

independentemente da maior ou menor flexibilidade da ideia de jogo do treinador 

será sempre potenciada quanto maior for a informação conhecida por este. O 

conhecimento mais detalhado, por proporcionar uma menor margem de 

desconhecimento, leva acima de tudo a um plano de decisão mais qualificado, 

quanto mais não seja, por ser executado mediante uma avaliação e 

conhecimento de um maior número de componentes informativas.  

Outro suporte importante que adquiri ao longo deste percurso veio 

naturalmente do convívio com o próprio contexto em que estava inserido. Sendo 

uma instituição desportiva com procedimentos logísticos e dimensão alargada 

relativamente ao que estava habituado, convivi com um número superior de 

intervenientes, com realidades e formas distintas de ver o jogo, o treino e a 

envolvência da preparação futebolística. Todo este contacto, contribui de modo 

normal para um alargamento de conhecimentos e de horizontes e, por 

consequência, para um superior suporte experimental. A própria estrutura do 

clube, que é profissionalizante, com desenvolvimentos em diversas áreas, com 

profissionais muitos especializados em algumas delas, permitiu-me também 

conviver com uma estrutura desportiva mais regrada, mais rígida e mais 

complexa. Esta própria aproximação, embora que de forma leve, a um contexto 

profissionalizante é uma experiência que tenho gosto em levar por me aproximar 

a nível conceptual da realidade do futebol profissional. 

    O leve convívio com as estruturas inerentes ao plantel sénior, que é 

efetivamente o único setor profissional do clube, foi muito importante no ponto 

anteriormente referido. A possibilidade de observar procedimentos envolventes 

à realidade profissional, em vários âmbitos, diminuiu certamente a distância 

concetual que tinha sobre o mundo do profissional de futebol. Tive, também, por 

diversas vezes oportunidades de observar as unidades de treino da equipa 

sénior, o que me permitiu fundamentar esta maior aproximação. Além de uma 

bagagem diferente, que advém do contacto com exercitações novas e nem 

sempre comuns, a observação do modo e gestão interventiva da equipa técnica 

foi também importante para consolidar muitas das ideias que já expus ao longo 

deste trabalho.  

O que pode ser interpretado como um fator singular para muitos, acaba 

por não o ser para mim e é por isso que interpreto como pertinente a sua inclusão 
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neste capítulo. Venho habituado a um meio futebolístico muito distante do meio 

profissional, onde este mesmo é interpretado por vezes como algo utópico. A 

possibilidade de poder ver treinos de uma equipa profissional com a regularidade 

com que o fazia constituiu uma nova realidade, muito importante na 

desmistificação mental do que é a realidade de treino de uma equipa profissional.  

Este ponto ficou ainda mais reforçado pelo facto de se tratar de uma equipa que 

obteve a promoção ao principal escalão do futebol nacional, como campeão da 

liga secundária, sendo orientada por um treinador com longo histórico no futebol 

português.  

Outra aquisição que o contexto me proporcionou foi o desenvolvimento 

comunicacional na língua inglesa pelo facto de existirem vários jogadores do 

plantel que não dominavam a língua portuguesa. Acentuando este facto, a 

instituição e o escalão em concreto recebiam jogadores estrangeiros que não 

pertenciam aos quadros do clube para avaliar em contexto de treino, com alguma 

regularidade. Juntando estes jogadores aos restantes que foram referidos, havia 

por vezes um largo grupo de jogadores com os quais só era possível comunicar 

através da língua inglesa. A nível pessoal, domino já há algum tempo processos 

relacionados com a leitura e interpretação auditiva da referida língua. No entanto, 

porque nunca estive presente num contexto em que me fosse estimulada a sua 

prática oral, tinha algumas dificuldades expressivas. É neste ponto que senti uma 

grande evolução através do convívio com esta situação. Não havendo muitos 

intervenientes técnicos com capacidades para falar inglês fluente, acabei muitas 

vezes designado, tal como outro colega, para comunicar permanentemente com 

os jogadores acima referidos.  

Esta situação proporcionou-me a perceção de um domínio verbal da 

língua inglesa que desconhecia ter. Percebo hoje que o facto de ter dificuldades 

anteriores na comunicação vinha exatamente da falta de estímulo e de 

oportunidade para a sua prática. Consigo hoje, sem ter um domínio total da 

língua, comunicar fluentemente e de modo coerente, precisamente por ter um 

processamento mental das palavras muito superior ao que possuía 

anteriormente. Este maior domínio e superior capacidade de comunicação em 

Inglês, que não é perfeita, por certo, é algo que valorizo muito no meu 

desenvolvimento intelectual.  
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O futebol está globalizado, em todos os países é possível cada vez mais 

observar uma grande diversidade cultural e étnica no contexto da modalidade. O 

nosso país, em concreto, é um país também credibilizado futebolisticamente, 

sendo muitas vezes alvo de seguimento de carreira de jogadores estrangeiros. 

A capacidade de comunicação superior, numa língua que é universal, poderá 

permitir dissipar-me muitos problemas de comunicação no âmbito de uma 

modalidade altamente globalizada. O superior domínio da língua inglesa, 

possibilitará acima de tudo uma maior adaptação a contextos de comunicação 

diferenciados que anteriormente certamente constituiriam um problema para 

mim. Quero com isto dizer que mais do que o desenvolvimento de um domínio 

linguístico global, descontextualizado do lado prático do futebol, permite-me 

estar mais pronto a corresponder ao caráter e envolvência da modalidade, que 

é também global.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Considerações Finais 
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Considerações Finais 

 

 O treino não dá descanso! Os treinadores precisam de potenciar ao 

máximo as competências dos seus jogadores, tendo constantemente de 

aumentar o número de tarefas a que está sujeito, a sua importância e o impacto 

das mesmas sobre a equipa técnica, equipa e jogadores (Lança, 2013). Perante 

um desporto que tem associadas diversas áreas de intervenção, acredito que o 

treinador que não possuir valências para corresponder a todas elas, seja sob a 

forma de executante ou de gestor, dificilmente conseguirá tirar o máximo partido 

das mesmas. 

 Todo este ciclo de estudos proporcionou-me, fundamentalmente, uma 

oportunidade de evoluir numa grande diversidade de aspetos relacionados com 

o treino desportivo e, mais concretamente, com o treino de futebol. A relação 

entre os suportes teóricos adquiridos e o suporte empírico potenciado com o 

estágio profissionalizante permitiram uma aquisição de conhecimentos de 

diferentes tipologias, transformando-me num treinador mais amplificado em 

competências. O caráter multidisciplinar da minha intervenção ao longo do 

estágio, para além do conhecimento adquirido de modo empírico, levou a que a 

produção deste relatório contemplasse pesquisas exaustivas às diferentes áreas 

da preparação futebolística, consolidando um suporte teórico e prático 

multifacetado que tão importante é no desempenho das funções de treinador. 

 Todo este documento foi direcionado a componentes de índole concetual 

adquiridos ao longo do percurso neste ciclo de estudos, podendo ser interpretado 

como um produto final de toda a combinação de conhecimentos que adquiri. A 

minha capacidade crítica acerca do que fazia e do que via fazer incidiu sempre 

num espetro alargado de componentes, direcionadas ao treino de alto de 

rendimento desportivo, segundo as competências que fui adquirindo. Muitas das 

reflexões que fui fazendo ao longo do relatório e, em particular, para mim mesmo, 

foram suportadas e apontadas a conteúdos letivos adquiridos desde o início 

deste mestrado, atribuindo grande enfâse ao primeiro ano curricular, mais 

conotado do ponto de vista teórico e científico. Deste modo, encaro o meu 

processo evolutivo como um todo, com um caráter global, assentando o 
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crescimento que verifiquei em todo o processo formativo que o ciclo de estudos 

me proporcionou. 

 A vida de um treinador é instável. O seu trabalho também. Os contextos 

futebolísticos atuais exigem que o treinador esteja preparado para corresponder 

de diversas formas, a diversos problemas, fazendo com que a competência do 

treinador esteja associada às valências que tem para os resolver. Este ciclo de 

estudos foi fundamental para mim na consolidação de conhecimentos e na 

consolidação e estruturação do meu próprio perfil enquanto treinador, que há 

muito ambicionava e que tem um imensurável significado para mim.   

 

 

“No que respeita às experiências, notei que elas são tanto mais 

necessárias quanto mais conhecimento se tem” (Descartes, pp.86) 

 

 A procura e aquisição de um suporte teórico superior foi uma razão 

preponderante para a minha inclusão neste ciclo de estudos. Alargando 

novamente a referência ao ciclo de estudos na sua totalidade, todo o tipo de 

conhecimento adquirido foi sempre projetado nesse sentido. O conhecimento de 

caráter teórico e científico adquirido, não só durante a componente letiva do 

curso, como também na elaboração do presente documento, foi fundamental 

para, enquanto treinador, direcionar uma superior sensibilidade para diversos 

aspetos da preparação futebolística que desconsiderava.  

 No entanto, acredito que a materialização do conhecimento adquirido 

acaba por só ocorrer de modo efetivo com a sua concretização prática. Este 

estágio constou assim num espaço onde me foi possível efetuar essa 

materialização, contribuindo para o alcance de um conhecimento empírico 

efetivo relativo a todo o conhecimento teórico adquirido. Todo o ciclo de estudos 

apontou para uma reconstrução evidente do meu modo de operar como treinador 

e contribuiu, como amplamente revisto, para uma consolidação efetiva da 

fundamental capacidade multi e interdisciplinar que é requerida a um treinador 

de futebol.  

 Essa consolidação, por sua vez, foi essencialmente potenciada pela 

possibilidade de corresponder empiricamente a todos os conhecimentos teóricos 

adquiridos. O conhecimento teórico impõe a necessidade da sua aplicação 
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prática e reside hoje nesta relação a sustentação para a minha projeção futura 

como treinador. Ciente de que a profissão idealiza uma procura incessante por 

conhecimento na edificação do treinador como personagem permanentemente 

inacabada concetualmente, a necessidade de sustentar empiricamente todas as 

aquisições tem naturalmente de estar presente no seu percurso.  

 

 

“Não há desporto sem ética. Não há desporto sem aqueles valores sem 

os quais se torna impossível viver humanamente.” (Sérgio, 2019) 

 Senti durante muito tempo que a realização do estágio não estava a ir de 

encontro às minhas expectativas, tendo dificuldades em interpretar e perceber 

que de facto estava a passar por um processo de aprendizagem, embora que de 

um modo diferente do que tinha idealizado. Contudo, toda a experiência 

contribuiu para consolidar conceitos e valores que em muito ultrapassam a índole 

futebolística e que acredito que me tornaram não só um melhor treinador como 

melhor Homem. O crescimento humano verificado acentua a diversidade 

evolutiva que esta experiência me proporcionou. Acredito que um melhor 

Homem será um melhor treinador, fundamentalmente, porque todo o seu 

trabalho é desenvolvido em cima de um suporte humano superior. O 

desempenho no futebol, e em todo o desporto, contempla valores transversais à 

própria vida pelo que saber mais sobre a vida é saber mais sobre futebol.  

 Os momentos e fases vividas ao longo deste estágio foram fundamentais 

na valorização e reconhecimento de muitos princípios que hoje são mais “meus” 

do que eram. Acredito mais, depois da execução deste estágio, que do ecletismo 

necessário ao treinador e já muito referenciado ao longo do trabalho fazem 

também parte as competências de caráter ético e, fundamentalmente, humano, 

passando a interpretar, a nível pessoal, um crescimento que não se limitou à 

multidisciplinariedade de índole desportiva.  
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“Um treinador de futebol que só sabe de futebol é um péssimo treinador de 

futebol” (Mourinho). 

  

 Comparando a minha posição e conhecimentos no início deste estágio 

com a minha situação atual, percebo realmente que não é fácil quantificar a 

minha evolução. Saber que existem diversas áreas envolventes à preparação 

futebolística é um procedimento que não é certamente suficiente para a sua 

concretização ou para a sua monitorização. O contacto direto com uma 

diversidade ampla de tarefas foi uma situação que me tornou muito mais 

consciente da complexidade da profissão e da quantidade de domínios efetivos 

que um treinador de excelência tem de ter. As competências direcionadas ao 

estreito concetualismo futebolístico não suscetibilizam um treinador à 

competência profissional. Num desporto que recebe cada vez mais influências 

de um número vasto de áreas interventivas, um treinador com visão obtusa e 

exclusivamente centrada no próprio jogo não conseguirá por certo dar resposta 

a todas elas. Um treinador de futebol ausente de domínio multidisciplinar estará 

muito mais dependente do desempenho de terceiros e estará desprovido de 

ferramentas para avaliar e monitorizar as diferentes áreas de intervenção, 

tornando-se difícil ser um bom treinador de futebol precisamente por só saber de 

futebol. 

 A sensibilização para todo este panorama apresentado é uma situação à 

qual atribuo um grande valor pessoal. O contacto interventivo diversificado fez-

me percecionar e vivenciar a articulação existente e necessária entre as diversas 

áreas em que estava inserido e o desempenho futebolístico. Esta relação e a 

consciencialização das suas repercussões a nível prático, a nível futebolístico, 

são fundamentais para despertar a necessidade do ecletismo de competências 

e conhecimento necessários ao exercício da profissão. A origem de (pelo menos 

alguns) erros certamente que residirá na “ignorância” que o treinador possa 

revelar face à diversidade interventiva vigente na modalidade. Um treinador de 

futebol dificilmente atribuirá importância às vertentes da preparação desportiva 

que desconhece, por não ser consciente do seu real impacto. Mais do que ter 

reforçado o meu caráter eclético de conhecimentos e de competências, saio mais 

consciente da sua importância no exercício da profissão, reforçando e 

complementando o meu perfil de ação enquanto treinador.     
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“A utopia está no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois 

passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que 

eu caminhe, jamais a alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso: 

para que eu não deixe de caminhar” (Galeano)  

  

 No sentido de objetivar o final deste documento de modo reflexivo deparo-

me com uma realidade presente em toda a minha vida pessoal e profissional e 

que está também simbolizada na execução deste estágio: a procura da utopia. 

Desde cedo na minha vida que, carregado da irreverência, procurava 

exaustivamente por tudo o que não tinha. De modo progressivo, fui me 

apercebendo que este sentimento estava sempre presente, revelando uma certa 

hipervalorização contextual por tudo o que ambicionava. Com o meu processo 

de desenvolvimento pessoal e intelectual, apercebo-me que todo esse 

sentimento ia sendo desmistificado à medida que quebrava a barreira do 

desconhecimento.  Era assim preciso atingir os meus objetivos, os meus 

propósitos, para descobrir que efetivamente eram hipervalorizados.  

 No que respeita ao meu percurso de âmbito desportivo, este 

procedimento esteve presente quando comecei a praticar a modalidade, quando 

experimentei mudanças de entidade desportiva, quando acedi ao ensino 

superior, quando efetuei a passagem para o futebol sénior, quando entrei no 

segundo ciclo de estudos do ensino superior, quando me iniciei no mundo do 

treino desportivo, quando entrei numa faculdade de desporto de máxima 

expressão nacional, entre uma diversidade tão grande de outras coisas. Todos 

estes pequenos passos foram objetivados através de uma necessidade de 

alcançar o que hoje sei que é o utópico. Em boa verdade, hoje compreendo que 

é essa procura pelo utópico, pelo desconhecido, pela hipervalorização ao que 

não tenho, que se tem assumido como o principal veículo da minha evolução. 

 A execução deste estágio constitui, desse modo, mais um capítulo desta 

procura pela utopia e, portanto, mais um passo em frente no meu caminho, no 

meu trajeto. O misticismo presente no contexto, no clube e no nível competitivo 

em que executei o estágio está, mais uma vez, dissipado. Esta 

consciencialização, faz-me agora perspetivar outros patamares, outros 

contextos, outras execuções porque a utopia que procuro está agora residente 
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num outro local. A interiorização deste mesmo pensamento, é um procedimento 

que acima de tudo me possibilitou ser conhecedor de mim mesmo, das minhas 

motivações e ambições. Termino assim mais um capítulo da minha vida, 

contente pelo crescimento que verifiquei e pela consolidação pessoal e 

profissional que esta nova procura de objetivos me proporcionou. Continuarei o 

meu percurso com o entusiasmo de exercer a profissão de um modo em que 

concretize por completo a minha realização pessoal. A minha nova utopia é 

agora a de desempenhar novamente as funções de treinador principal, 

desmistificando o treinador diferente que acredito que esta vivência me 

proporcionou ser e com ambição renovada pelo crescimento e impacto que toda 

esta experiência irá ter no meu percurso profissional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Referências 

Bibliográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



165 
 

Referências Bibliográficas 
 

 

Alonso, J. G. R. (2001). El Entrenamento de la Fuerza en el Fútbol. Lérida: 

Editorial Deportiva Agonos. 

 

Araújo, J. (2009). Ser Treinador (3 ed.). Alfragide: Texto Editores. 

 

Armour, K., Jones, R., & Potrac, P. (2004). Sports Coaching Cultures. London: 

Routlegde. 

 

Azevedo, P. J. (2011). Por Dentro da Tática. Carcavelos: PrimeBooks. 

 

Bangsbo, J. (2009). O Treino Aeróbio e Anaeróbio no Futebol. Funchal: Sports 

Science. 

 

Cajuda, M. (2011). Manuel Cajuda: «Liderar é motivar os jogadores». Record   

Consult. 04/04/2019, disponível em 

https://www.record.pt/internacional/detalhe/manuel-cajuda-liderar-e-

motivar-os-jogadores-702557 

 

Carneiro, R. (2018). Futebol: Anatomia do Jogo. Carcavelos: PrimeBooks. 

 

Carvalhal, C. (2014). Entre Linhas. Carcavelos: PrimeBooks. 

 

Carvalhal, C., Lage, B., & Oliveira, J. M. (2014). Futebol: Um Saber Sobre o 

Saber Fazer. Carcavelos: PrimeBooks. 

 

Descartes, R. (2010). Discurso do Método. Lisboa: BABEL. 

 

Dias, C. M. M. C. (2009). Análise tática no futebol: estudo exploratório dos 

comportamentos tácticos desempenhados por jogadores no campo 

relvado e no campo pelado. Porto: Carlos Dias. Dissertação de 

https://www.record.pt/internacional/detalhe/manuel-cajuda-liderar-e-motivar-os-jogadores-702557
https://www.record.pt/internacional/detalhe/manuel-cajuda-liderar-e-motivar-os-jogadores-702557


166 
 

Licenciatura apresentada a Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. 

 

Galeano, E. (2019). Para que serve a utopia? Revista Prosa Verso e Arte   

Consult. 10/05/2019, disponível em 

https://www.revistaprosaversoearte.com/para-que-serve-a-utopia-

eduardo-galeano/ 

 

Garcia, R. (2012). Olimpismo: um apelo à transcendência humana (Parte II). 

Treino Científico(10), 30-31. 

 

Garganta, J. (2006). Futebol: Uma arte em busca da ciência e da consciência? 

Revista de Educação Física e Desporto(123), 21-25. 

 

Garganta, J. (2009). Identificação, selecção e promoção de talentos nos jogos 

desportivos: Factos, mitos e equívocos. In J. Fernandez, G. Torres & A. 

Montero (Eds.), Actas do II Congreso Internacional de Deportes de 

Equipo. Coruña: Universidad de A Coruña. 

 

Garganta, J. (2018). Desenvolvimento e Identificação do Talento no Futebol. 

Federação Portuguesa de Futebol   Consult. 10/05/2019, disponível em 

https://www.fpf.pt/News/Todas-as-

not%C3%ADcias/Not%C3%ADcia/news/14372 

 

Garganta, J., & Grehaigne, J.-F. (1999). Abordagem sistêmica do jogo de 

futebol: Moda ou necessidade? Movimento, 5(10), 40-50. 

 

Garganta, J., Guilherme, J., Barreira, D., Brito, J., & Rebelo, A. (2013). 

Fundamentos e práticas para o ensino e treino do futebol. In F. Tavares 

(Ed.), Jogos Desportivos Coletivos: Ensinar a jogar (pp. 199-263). Porto: 

Editora FADEUP. 

 

Garganta, J., Oliveira, J., & Murad, M. (2004). Futebol de Muitas Cores e 

Sabores. Porto: Campo das Letras. 

https://www.revistaprosaversoearte.com/para-que-serve-a-utopia-eduardo-galeano/
https://www.revistaprosaversoearte.com/para-que-serve-a-utopia-eduardo-galeano/
https://www.fpf.pt/News/Todas-as-not%C3%ADcias/Not%C3%ADcia/news/14372
https://www.fpf.pt/News/Todas-as-not%C3%ADcias/Not%C3%ADcia/news/14372


167 
 

Garganta, J., Tavares, F., Graça, A., & Mesquita, I. (2008). Olhares e Contextos 

da Performance nos Jogos Desportivos. Porto: Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto. 

 

Guilherme, J. (2011). Formar quem? Treino Científico(3), 4-5. 

 

Hoppe, M. W., Baumgart, C., Slomka, M., Polglaze, T., & Freiwald, J. (2017). 

Variability of Metabolic Power Data in Elite Soccer Players during Pre-

Season Matches. Journal of Human Kinetics, 58(1), 233-245. 

 

IDP. (2010). Plano Nacional de Formação de Treinadores. Lisboa: Instituto do 

Desporto de Portugal. 

 

Lança, R. (2005). Coaching é que está a dar. Record   Consult. 09/07/2018, 

disponível em https://www.record.pt/futebol/detalhe/coaching-e-que-esta-

a-dar-924008.html 

 

Lança, R. (2013). Coach to Coach. Lisboa: Prime Books. 

 

McArdle, W. D., Katch, F. I., & Katch, V. L. (2013). Exercise Physiology - 

Nutricion, Energy and Human Performance (7 ed.). Philadelphia: 

Lippincot Williams & Wilkins. 

 

Mesquita, I. (2004). Refundar a cooperação escola-clube no Desporto de 

crianças e jovens. In A. Gaya, A. Marques & G. Tani (Eds.), Desporto 

para crianças e jovens: Razões e finalidades (pp. 143-170). Porto 

Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

 

Mesquita, I. (2010). Contributo para uma mudança de paradigma na formação 

de treinadores: Razões, contextos e finalidades. In G. Tani, J. Bento & A. 

Prista (Eds.), Desporto e Educação Física em Português (pp. 84-98). 

Porto: Centro de Investigação, Formação, Inovação e Intervenção em 

Desporto Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

https://www.record.pt/futebol/detalhe/coaching-e-que-esta-a-dar-924008.html
https://www.record.pt/futebol/detalhe/coaching-e-que-esta-a-dar-924008.html


168 
 

Mesquita, I. (2013). O papel das comunidades de prática na formação da 

identidade profissional do treinador de Desporto. In J. Nascimento, V. 

Ramos & F. Tavares (Eds.), Jogos Desportivos: formação e investigação 

(pp. 295-318). Florianópolis: Coleção Temas em Movimento. 

 

Mesquita, I. (2014). Mudança de paradigma na formação de treinadores : o 

valor da aprendizagem experimental. In P. Batista, P. Queirós & A. 

Graça (Eds.), O estágio profissional na (re)construção da identidade 

profissional em educação física (pp. 333-359). Porto: Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. 

 

Mesquita, I., & Rosado, A. (2009). Pedagogia do Desporto. Lisboa: Faculdade 

de Motricidade Humana. 

 

Mesquita, I., Santos, S., & Jones, R. (2013). Do Coaches Orchestrate? The 

Working Practices of Elite Portuguese Coaches. Research Quarterly for 

Exercise and Sport 84(2), 263-272. 

 

Mourinho, J. (2011). O homem que revolucionou o conceito de treinador. Diário 

de Notícias   Consult. 10/05/2019, disponível em 

https://www.dn.pt/gente/interior/o-homem-que-revolucionou-o-conceito-

de-treinador--1881789.html 

 

Nelson, L., Cushion, C., & Potrac, P. (2013). Enhancing the provision of coach 

education: the recommendations of UK coaching practitioners. Physical 

Education and Sport Pedagogy, 18, 204-218. 

 

Neves, P. A. P. (2002). Liderança e a mudança da natureza da performance – 

A influência do líder na performance das pessoas: uma estratégia para 

alcançar resultados excelentes. Porto: Paulo Neves. Dissertação de 

Mestrado apresentada a Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. 

 

https://www.dn.pt/gente/interior/o-homem-que-revolucionou-o-conceito-de-treinador--1881789.html
https://www.dn.pt/gente/interior/o-homem-que-revolucionou-o-conceito-de-treinador--1881789.html


169 
 

Pacheco, R. (2005). Segredos de Balneário - A palestra dos treinadores de 

futebol antes do jogo. Lisboa: Prime Books. 

 

Pacheco, R. (2016). Uma visão sobre a formação de futebolistas. Treino 

Científico(27), 17. 

 

Pereira, B. D. (2018). O Desenvolvimento do Talento Porto: Bruno Pereira. 

Relatório de Estágio apresentado a Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. 

 

Pinheiro, V., Belchior, D., Sousa, P. M., & Santos, F. (2018). Manual para 

Treinadores de Futebol de Excelência. Carcavelos: PrimeBooks. 

 

Ribeiro, P. C. d. C. (2017). Caracterização do aquecimento no futebol. Estudo 

realizado com os treinadores, treinadores adjuntos e preparadores 

físicos das equipas profissionais de futebol da I e II Ligas da Federação 

Portuguesa de Futebol (época 2016/2017) Covilhã: Paulo Rebelo. 

Dissertação de Mestrado apresentada a Universidade da Beira Interior. 

 

Rosado, A. (2000). Um Perfil de Competências do Treinador Desportivo. In E. 

ESDRM (Ed.), Formação de Treinadores Desportivos. Rio Maior: Escola 

Superior de Desporto de Rio Maior. 

 

Sérgio, M. (2012). Filosofia do Futebol. Lisboa: Prime Books. 

 

Sérgio, M. (2019). Não há desporto sem ética. Ecclesia   Consult. 10/05/2019, 

disponível em https://agencia.ecclesia.pt/portal/nao-ha-desporto-sem-

etica/ 

 

Serrado, R. (2015). Lionel Messi: O futebolista que joga no futuro - como a 

natureza humana pode explicar o futebol. Lisboa: Edições Vieira e Silva. 

 

https://agencia.ecclesia.pt/portal/nao-ha-desporto-sem-etica/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/nao-ha-desporto-sem-etica/


170 
 

Silva, A. F. M. d. (2015). O Treino como promotor da Formação com vista ao 

Alto Rendimento Desportivo Porto: André Silva. Relatório de Estágio 

apresentado a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

 

Silva, M. C. e., Figueiredo, A., & Gonçalves, C. (2006). Desporto de Jovens ou 

Jovens no Desporto? Coimbra: Faculdade de Ciências do Desporto e 

Educação Física - Universidade de Coimbra. 

 

Soares, J. (2005). O Treino do Futebolista - Resistência, Força e Velocidade. 

Porto: Porto Editora. 

 

Soares, J. (2009). O Treino do Futebolista - Lesões e Nutrição. Porto: Porto 

Editora. 

 

Swinnen, B. (2016). Strength Training for Soccer. London: Routledge. 

 

Towlson, C., Midgley, A. W., & Lovell, R. I. G. (2013). Warm-up strategies of 

professional soccer players: practitioners' perspectives. Journal of Sports 

Sciences, 31(13), 1393-1401. 

 

Ventura, N. (2013). Observar para Ganhar. Carcavelos: PrimeBooks. 

 

 

 

 

 

 

 

 


