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Resumo 
 

 

A evolução experimentada pelo Futebol nos últimos anos poderá 
dever-se, entre outros aspetos, ao modo como o processo de treino é 
planeado e operacionalizado, às diferentes áreas do conhecimento que, 
de algum modo, contribuem para um maior rendimento das equipas e dos 
treinadores e, também, ao interesse científico que tem sido dedicado a 
esta modalidade desportiva. 

O presente relatório foi realizado no âmbito do 2º ciclo em Treino 
Desportivo, especialização em Treino de Alto Rendimento, e dá conta dos 
conhecimentos e valências adquiridos durante uma época desportiva, na 
equipa que disputou o Campeonato Nacional de Iniciados, do Rio Ave 
Futebol Clube. 

Neste âmbito, o estágio teve como intenção primordial dissertar 
refletidamente acerca das experiências vivenciadas durante o processo 
de estágio. Para tal propósito, foram solicitadas diferentes temáticas que 
incorporam as opções e percursos adotados. Procurou-se refletir, 
principalmente, acerca da capacidade de liderança do treinador, do 
modelo de jogo, do exercício de treino desportivo e da importância da 
análise e observação, em todo o processo ligado ao treino.  

Perante toda a informação recolhida, quer da literatura, contacto 
com outros, reflexões pessoais ou da experiência prática adquirida, foi 
possível concluir que: (1) trabalhar com um treinador principal que foi 
jogador profissional de futebol em Portugal e no Brasil, deu-me outra visão 
acerca da liderança que, a curta experiência enquanto jogador que tive, 
nunca me daria; (2) o modelo de jogo assume-se como o guião de todo o 
processo de treino, na medida em que é fundamental para a orientação 
da prática, ideias, princípios, formas de atuar, e para permitir que cada um 
dos jogadores de uma equipa se reja em prol de um coletivo; (3) a 
observação e análise da nossa equipa e do adversário representam um 
meio fundamental para se poder organizar e planear a semana de treinos 
seguinte; (4) face às caraterísticas observadas dos nossos adversários, 
nunca devemos alterar as dinâmicas comportamentais que propusemos 
ao grupo desde o início do ano, optando antes por enfatizar uma ou várias 
caraterísticas inerentes ao nosso modelo de jogo, através dos exercícios 
de treino; (5) o papel do treinador nunca pode ser entendido, apenas, 
através de funções técnicas ou táticas: é essencial cuidar a pessoa por 
trás do jogador, assumindo assim a capacidade de liderança um papel 
fundamental no acreditar dos jogadores relativamente ao trabalho 
desenvolvido e ao projeto que foi idealizado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: FUTEBOL; MODELO DE JOGO; PERIODIZAÇÃO; 

PROCESSO DE TREINO; TREINADOR
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Abstract 
 

The evolution experienced by football in recent years may be due, 
among other things, to the way the training process is planned and 
operationalized, to the different areas of knowledge that somehow 
contribute to a better performance of teams and coaches, and also to the 
scientific interest that has been devoted to this sport. 

This report was made in the context of the 2nd Cycle in Sports 
Training, specialization in High Performance Training, and reports on the 
knowledge and skills acquired during a sports season, in the team that 
competed in the National Initiate Championship, Rio Ave Futebol Clube. 

In this context, the internship was primarily intended to reflect on 
the experiences lived during the internship process. For this purpose, 
different themes were studied that incorporate the options and paths 
adopted. We sought to reflect mainly on the coaches leadership ability, the 
game model, the sports training exercise and the importance of analysis 
and observation throughout the training process. 

Given all the information gathered, whether from literature, contact 
with others, personal reflections or practical experience gained, it was 
concluded that: (1) Working with a head coach who was a professional 
soccer player in Portugal and Brazil, gave me another insight into 
leadership that my short experience as a player would never give me; (2) 
The game model is assumed to guide the whole training process, as it is 
fundamental to the orientation of the practice, ideas, principles, ways of 
acting, and to allow each player to team reigns in favor of a collective; (3) 
Observing and analyzing our team and opponents is a fundamental means 
of organizing and planning the next training week; (4) Given our 
opponents' observed characteristics, we should never change the 
behavioral dynamics that we have proposed to the group since the 
beginning of the year, choosing instead to emphasize one or several 
characteristics inherent to our game model through training exercises; (5) 
The coach's role can never be understood only through technical or tactical 
functions: it is essential to take care of the person behind the player, thus 
assuming leadership ability a key role in the players belief in the process 
and in the work they are developing. 

 
KEYWORDS: SOCCER; GAME MODEL; PERIODIZATION; TRAINING 

PROCESS; COACH 
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1. INTRODUÇÃO  
 

1.1. Contextualização da prática profissional 

 

O presente trabalho foi realizado no âmbito do 2º ciclo em Treino 

Desportivo, especialização em Treino de Alto Rendimento, da Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto. Este relatório enquadra-se no 

âmbito do Estágio Profissionalizante, respeitante ao 2º ano do ciclo de 

estudos. 

O futebol é o jogo desportivo coletivo mais visto e praticado no 

mundo (Reilly, 1996). Este fenómeno desportivo, como modalidade de 

alto rendimento e de formação, é considerado como um desporto cada 

vez mais pormenorizado, onde o detalhe serve como meio para atingir um 

determinado fim. Atualmente, a especialização dos intervenientes no 

futebol é considerada uma prática comum, face à procura incessante pela 

assertividade da própria intervenção, sob distintas disciplinas ou áreas de 

conhecimento que englobam o futebol.  

A partir da análise e observação de modalidades, como o futebol, 

inseridas na família dos JDC, constatamos que o jogo apresenta um grau 

de complexidade elevado, com constantes relações de reversibilidade de 

objetivos, papeis, funções em qualquer momento de jogo, seja por parte 

dos adversários ou colegas de equipa (Neto, 2008). Tendo em conta a 

natureza multifatorial e complexa do jogo, a evolução da compreensão da 

modalidade caminha no sentido de cada vez mais, se perceber quais os 

fatores que influenciam o rendimento desportivo e como podemos 

controlar os mesmos. 

A tática é a dimensão unificadora do jogo que dá sentido a todas 

as outras dimensões (física, técnica, psicológica, etc.), fornecendo-lhes 

sentido e lógica (Guilherme, 2004). Este conceito remete-nos para uma 

cultura organizacional específica que vai para além do sistema tático 

utilizado. Nesta perspetiva, uma das principais missões dos técnicos 

desportivos relaciona-se com a capacidade de sistematizar a dinâmica 
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funcional da sua equipa, procurando potenciar as relações entre 

jogadores no sentido de melhorar a performance coletiva (Davids, Button, 

& Bennet, 2008), através do controlo do processo de treino e do modelo 

de jogo idealizado.  

De uma maneira sucinta, o modelo de jogo é um conjunto de ideias 

e princípios que determinam uma forma de jogar (Azevedo, 2011). Lucas 

& Garganta (2002) defendem que o processo de treino deve ser 

sustentado pelo modelo de jogo, considerando que o mesmo orienta todo 

o processo de planeamento e operacionalização do processo de treino, 

com vista à construção de uma forma de jogar específica (Azevedo, 2011). 

Dada a extrema importância destes dois contextos, o jogo e o 

treino, o controlo de qualidade dos mesmos surgiu de forma natural. A 

análise de jogo influencia de forma construtiva o processo de elaboração 

e avaliação do modelo de jogo e, consequentemente, o processo e o 

conteúdo de treino. Paralelamente, a observação, análise e interpretação 

do desempenho da própria equipa e dos seus adversários é, igualmente, 

importante para o planeamento e operacionalização do conteúdo e 

objetivos de treino (Ventura, 2013). 

 Face a tudo o que foi dito, e dada a ânsia em conhecer contextos 

formativos mais profissionalizados e elevados, pareceu-me muito mais 

adequado, para o meu desenvolvimento enquanto profissional da área, a 

realização de um relatório de estágio profissionalizante. A oportunidade 

de colocar em prática, num contexto mais próximo daquilo que é o alto 

rendimento, tudo o que me foi ensinado afigurou-se, sem dúvida, como a 

opção mais acertada.  

Por outro lado, outra das razões para a consecução do estágio, 

esteve ligado com o contacto não só com treinadores e jogadores, mas 

também com elementos que surgem um pouco atrás do pano de ação, 

como os coordenadores, as pessoas que estão no departamento médico, 

os da comunicação social, os responsáveis pelo trabalho de ginásio e 

recuperação de jogadores, entre outros, uma vez que todos são 

relevantes para o processo de formação pessoal e tornam esta etapa 
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muito mais rica. Seja pelas histórias, seja pelas experiências, pela 

influência que podem ter, todos estas pessoas contribuem para um 

acrescento de saberes. 

Para Caires e Almeida (2000, pp.219), o estágio pode ser definido 

como “uma experiência de formação estruturada e como um marco 

fundamental na formação e preparação dos alunos para a entrada no 

mundo profissional.” É nesta verdade que assenta o pensamento do 

estudante, que olha para o estágio como uma oportunidade de colocar em 

prática os diversos ensinamentos de anos anteriores, tentando inserir-se 

num meio onde seja possível dar seguimento ao trabalho realizado, 

entrando, assim, no mundo profissional. 

A minha atividade durante o período de estágio foi quase sempre 

de encontro áquilo que eu esperava, na medida em que estive sempre 

completamente envolvido em todo o processo de treino. Desde cedo que 

fui ganhando a confiança da equipa técnica e as minhas funções foram 

passando para um nível de responsabilidade gradualmente acrescido. 

Comecei a conquistar um lugar mais preponderante no que diz respeito 

às funções de planificação e estruturação do processo de treino que, 

juntamente com as análises e observações da própria equipa e das 

equipas adversárias, constituíram as minhas tarefas principais, enquanto 

treinador adjunto. 

Desta forma, este relatório encerra em si mesmo um momento de 

análise e reflexão acerca de todas as práticas realizadas, vivências e 

experiências com as quais tive o privilégio de me confrontar, assim como 

as dificuldades e estratégias adotadas para ultrapassar algumas 

situações de maior dificuldade e ansiedade, situações essas que 

contribuíram muito para a construção da minha identidade profissional. 

Pretendeu-se, assim, de um modo geral, promover um alargamento 

de saberes e uma construção de competências que permitam conhecer e 

perceber a realidade com que pretendo deparar-me no futuro e que, 

simultaneamente, possam viabilizar a ligação ao mercado de trabalho. 
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1.2. Objetivos e finalidade do estágio 

 

A opção pela realização do relatório de estágio profissionalizante 

visou desenvolver conhecimentos e competências nas áreas da 

observação e análise de jogo de futebol, do processo de treino e obter um 

melhor entendimento da lógica interna do jogo, sempre num contexto 

muito próximo e semelhante ao do alto rendimento, onde pretendo 

continuar a trabalhar no futuro.  

Daresh (1990, citado por Caires & Almeida, 2000, pp. 221, 222) 

salienta alguns objetivos que, habitualmente, podem estar associados ao 

estágio, entre os quais, “a aplicação das competências e conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso a um contexto prático; o alargamento do 

repertório de competências e conhecimentos do aluno através da sua 

participação numa série de experiências práticas; o ensaio de um 

compromisso com uma carreira profissional; a identificação das áreas 

(pessoais e profissionais) mais fortes e aquelas que necessitam de algum 

aperfeiçoamento; ou, ainda, o desenvolvimento de uma visão mais 

realista do Mundo Profissional em termos daquilo que lhe é exigido e que 

oportunidades lhe poderá oferecer.”  

No meu caso pessoal, os objetivos essenciais deste documento 

consistem em proceder à descrição e à reflexão sobre o estágio 

consumado, tendo em conta as aprendizagens alcançadas e as 

dificuldades sentidas. Para além disso, foram elencadas várias metas e 

objetivos a atingir no decorrer de todo este processo, tais como: contribuir 

para que os resultados desportivos e processuais do escalão de Sub-15 

e Sub-9 sejam positivos, correspondendo às expectativas; desenvolver a 

capacidade de estruturar, argumentar e justificar estratégias de 

planificação e de operacionalização; ser capaz de garantir e desenvolver 

a capacidade de compromisso constante com a celeridade exigida e a 

garantia de qualidade do trabalho desenvolvido; aprofundar o meu 

conhecimento acerca da influência do processo de treino para o jogo e 

vice-versa.  
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A possibilidade de poder experienciar e experimentar, na prática, 

alguns conhecimentos teóricos adquiridos, era para mim um dos pontos 

mais motivantes do estágio. Deste ponto resultou a minha procura por um 

contexto no qual me fosse permitido estar ligado diretamente ao processo 

de treino, e no qual me fosse permitido intervir direta ou indiretamente no 

trabalho prático, de campo. Não pretendia ser um treinador estagiário, 

dono do seu bloco de notas, afastado dos jogadores e do campo, 

simplesmente, tirando apontamentos, mas sim, alguém com capacidade 

criativa e interventiva. Desta forma, o estágio foi consumado através do 

contacto direto com jogadores e da intervenção em todo o processo 

operacional do treino. 

A nível pessoal, foram também estabelecidos alguns objetivos, tais 

como: moldar e ajustar os meus conhecimentos, ideias e métodos, fruto 

da reflexão da minha prática profissional e feedback de segundos; criar 

uma relação lógica de trabalho, que contemple o modelo de jogo, modelo 

de treino e modelo de análise; utilizar todas as aprendizagens e 

dificuldades sentidas como ferramenta de crescimento pessoal e 

profissional.  

A nível académico, o meu grande objetivo passa por obter o grau 

do 2º ciclo em Treino Desportivo, com especialização em Treino de Alto 

Rendimento e a equivalência do nível II de Treinador de Futebol, com o 

intuito de poder desempenhar as minhas funções com o reconhecimento 

formativo adequado. 

Relativamente à escolha do clube, esta assentou em alguns 

critérios, que passo a enumerar: i) o facto de ser um clube que milita na 

principal divisão de futebol do campeonato português, o que permite estar 

num contexto mais próximo do alto rendimento; ii) a possibilidade de 

trabalhar e orientar uma equipa que disputa um campeonato nacional, o 

que traz uma projeção superior e um nível competitivo mais elevado; iii) o 

facto de ser uma equipa treinada por um ex-jogador profissional de 

futebol, o que me permite absorver de perto valências e conhecimentos 

que não possuo, num clube de referência na formação em Portugal. 



 

8 
 

Como tal, a escolha da instituição de acolhimento recaiu no Rio Ave 

Futebol Clube, na equipa de Juniores C, que disputa o campeonato 

nacional de iniciados. 

As principais valências que espero levar deste estágio são a 

continuação da estimulação da minha capacidade de motivação, de 

liderança e de comunicação, tornando-as mais adequadas e 

desenvolvidas, tendo em conta o público-alvo, que inclui crianças e 

jovens, colegas de trabalho, pais ou coordenadores. Pretendo, também, 

estimular a autonomia na realização de tarefas, como a planificação de 

treinos e respetiva operacionalização.  

Espero, por fim, que todo este processo estimule a minha 

inquietude e procura do desenvolvimento de um trabalho de excelência, 

que apenas progride enquanto não cessar a minha vontade contínua de 

manter o processo de ensino-aprendizagem ativo.  

 

1.3. Estrutura do relatório de estágio 

 

Relativamente à estrutura do relatório, foi tida em conta a 

estruturação sugerida no documento “Normas Orientadoras para a 

estrutura e redação do Relatório de Estágio”, facultado pela Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. 

Deste modo, o presente documento comportará seis capítulos: o 

primeiro capítulo será a introdução; no segundo capítulo, abordarei e 

descreverei o contexto legal, institucional e de natureza funcional do 

centro de estágio, assim como irei apresentar o macro contexto 

conceptual, realizando para tal uma revisão aprofundada da literatura; o 

capítulo três será onde apresento o desenvolvimento da prática 

profissional, inerente às funções que desempenhei neste ano de estágio; 

nos capítulos quatro e cinco, apresentarei, respetivamente, uma breve 

reflexão sobre o meu desenvolvimento profissional e as considerações 

finais, onde procurarei descrever as principais valências e aprendizagens 

que retiro deste ano; por fim, no último capítulo, estarão inseridas todas 

as referências deste trabalho. 
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2. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL  
 

 

2.1. Contexto legal e institucional 
 

O presente estágio, inserido no plano curricular do 2º ciclo do 

Mestrado em Treino de Alto Rendimento Desportivo, pela Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto, foi realizado no Rio Ave Futebol 

Clube, no escalão de Juniores C, Sub15, que disputaram o Campeonato 

Nacional de Iniciados. O período de estágio foi compreendido entre 

agosto de 2018 e junho de 2019 e comportou um horário de trabalho 

semanal no terreno de cerca de 10 horas. Envolveu, ainda, a realização 

dos jogos oficiais, bem como de diversos torneios ao longo da época 

desportiva e, também, fora do terreno, em horários complementares, o 

desenvolvimento de tarefas inerentes a todo o processo. 

 

2.1.1 O clube de futebol – Rio Ave Futebol Clube 
 

“O Rio Ave Futebol Clube (RAFC) foi criado no ano de 1939 por um 

grupo de vilacondenses – João Pereira dos Santos, Albino Moreira, João 

Dias, Ernesto Braga e José Amaro. A vontade dos cinco ilustres viria a 

levar mais longe o nome de Vila do Conde.  

A escolha do nome que iria personalizar o sonho não foi direta: 

além da atual designação, foram também a votos os nomes “Vilacondense  

Futebol Clube” e “Vila do Conde Sport Club”. No momento da 

reunião para a decisão do nome a designar o clube estiveram presentes 

sete dos vilacondenses que, mais tarde, integrariam a associação 

desportiva. A primeira Direção do clube teve pela frente a árdua tarefa de 

completar a vida do mesmo: era necessário conseguir jogadores, 

equipamentos e, logicamente, um estádio.  

O primeiro jogo do Rio Ave F. C. teve lugar a 6 de maio de 1939 

com um resultado desfavorável de 2-1. A sede do clube foi inaugurada 

alguns meses depois e a 29 de Janeiro de 1940 surgia o primeiro estádio 
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do RAFC, designado de “Estádio da Avenida” (Figura 1), que viria a ser 

destruído 40 anos depois e dar lugar ao atual “Estádio dos Arcos”.  

 

Os primeiros títulos do clube foram o de Campeão Promocional da 

A. F. P (1941/1942), Campeão Regional da III Divisão da A. F. P 

(1942/1943) e o ingresso do clube na I Divisão (1979/1980). Mais tarde 

viria a conquista da qualificação para a final da Taça de Portugal, na época 

de 1983/1984.  

Com a chegada à Divisão máxima do futebol português foi 

necessário procurar um novo recinto desportivo e, assim, a 13 de outubro 

de 1984 foi inaugurado o novo estádio do Rio Ave: Estádio dos Arcos 

(Figura 2), com uma capacidade para cerca de 10000 adeptos.  

 

 

Trinta anos volvidos sobre 1984, ano de estreia no Jamor e de 

inauguração do Novo Estádio, o Rio Ave Futebol Clube cumpriu uma 

época de glórias ímpares. A 7 de Maio, jogava no Estádio Municipal de 

Leiria, a final da Taça da Liga. Passados 11 dias, a 18 de maio, o Estádio 

Nacional recebia o clube de Vila do Conde para disputar a Final da Prova 

FIGURA 1- PRIMEIRO ESTÁDIO DO RIO AVE FUTEBOL CLUBE (RETIRADO DO SITE OFICIAL DO CLUBE) 

FIGURA 2- ESTÁDIO DOS ARCOS (RETIRADO DO SITE OFICIAL DO CLUBE) 
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Rainha. O infortúnio pela não conquista de um troféu foi rapidamente 

ultrapassado pela presença nas Competições Europeias.  

Em 2014/2015, o Rio Ave Futebol Clube encarou um novo desafio, 

a Liga Europa, e aplicando a mesma coragem que, desde séculos 

passados caracteriza Vila do Conde, levou de vencida duas equipas 

suecas e garantiu a presença na fase de grupos da 2ª prova de clubes 

mais importante da Europa. A presença no principal escalão do futebol 

nacional, e a presença nas provas europeias colocam o nome do Rio Ave 

Futebol Clube, bem como o da sua cidade berço, definitivamente na 

história do futebol. 

 A melhor classificação do clube no principal escalão do futebol 

português ocorreu na época 2017/2018, logrando o clube um fantástico 5º 

lugar. 

Neste momento o atual presidente do clube é o empresário vila-

condense, António da Silva Campos, considerado por muitos o principal 

impulsionador do desenvolvimento do clube no principal escalão do 

futebol português. 

O Rio Ave Futebol Clube tem como principal objetivo desenvolver 

o ensino e a prática do Futebol, e de outras atividades desportivas em que 

participa, através de técnicos qualificados e da implementação de um 

modelo de formação integrado, abrangendo as vertentes educacional, 

desportiva e social, visando alcançar elevados padrões de formação junto 

dos seus intervenientes.  

A aposta na formação é uma das vertentes que o clube continua a 

desenvolver, sendo uma das prioridades a longo prazo da direção do 

clube, continuando ativamente a investir nas infraestruturas existentes de 

forma que essa evolução seja notada.” (retirado do site oficial do clube) 
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2.1.2 Órgãos diretivos 
 

A atual direção do RAFC apresenta a estrutura evidenciada no 

seguinte organograma (Figura 3). 

 

2.1.3 Recursos materiais 
 

 

Em termos de recursos materiais, o Rio Ave Futebol Clube é um 

clube que está muito bem organizado, fruto de ser um clube que milita na 

primeira divisão do futebol português.  

O Departamento da Formação do Rio Ave Futebol Clube funciona 

nas instalações anexas ao seu estádio, o Estádio dos Arcos, nas traseiras 

do mesmo e tem diversas valências a seu dispor. Possui dois campos de 

futebol de 11 de relva sintética, onde em alternativa poderão funcionar 

quatro campos de futebol de 7 ou oito campos de Futebol de 5. Possui 

também um campo de futebol de 7 de relva sintética, com um espaço 

adjacente construído para o âmbito de treino de guarda-redes. Tem, 

também, um campo de relva natural que é utilizado exclusivamente pela 

FIGURA 3- ÓRGÃOS DIRETIVOS DO CLUBE (NASCIMENTO, 2016) 
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equipa principal, Sub 23 e pela equipa B, possuindo ainda o campo do 

Estádio.  

Tem seis balneários, mais dois no lado do futebol sénior, que não 

podem ser utilizados pelo departamento da formação, e, ainda, dois 

ginásios, um destinado para a formação e outro para a equipa B e equipa 

principal.  

Para além disto, podemos encontrar, também, dois gabinetes 

médicos e de primeiros socorros, um gabinete para treinadores, três salas 

de reuniões, uma sala de imprensa, museu e bar. Existe, também, um 

parque de estacionamento para os treinadores da formação e um parque 

de estacionamento do estádio.  

A cada equipa de competição são dadas, no início da época, 15 

bolas de treino Nike. O clube possui também conjuntos de coletes de 

tamanhos S, M, L de várias cores, bolas de tamanho 3, 4 e 5, sinalizadores 

e cones de variadas cores e tamanhos, estacas e balizas de futebol de 7, 

futebol de 5 e balizas de menor dimensão amovíveis que podem ser 

colocadas no campo. O material de menor dimensão como estacas, 

cones, escadas, redes de voleibol (futevolei) encontra-se numa 

arrecadação disponível para utilização de todas as equipas.  

É entregue a cada treinador um conjunto variado de equipamento 

desportivo, constituído por peças de roupa a usar em jogo e equipamento 

desportivo para usar em treino. O clube possui ainda três câmaras com 

tripé, que podem ser utilizadas para filmar os jogos das nossas equipas 

ou para observação de equipas adversárias.  

Por fim, o clube detém duas carrinhas de 9 lugares que servem 

principalmente para o transporte dos jovens que não têm possibilidade de 

se deslocarem para os treinos, possuindo, também, três autocarros para 

as deslocações para os jogos e dois carros para, se for necessário, a 

deslocação de um observador para a observação de alguma equipa. 
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2.1.4 Visão e missão do clube enquanto entidade formadora 
 

 

O Rio Ave Futebol Clube apresenta dois projetos que, apesar de 

diferentes, estão interligados pela missão presente nos mesmos e pela 

visão que é implementada no clube: a Escola de Futebol e a Formação do 

Rio Ave.  

A missão do Rio Ave Futebol Clube quer na escola de futebol, quer 

na formação em geral, é a seguinte: promover o crescimento desportivo e 

social da comunidade através da prática profissional e amadora do 

futebol, e, fomentar também, o crescimento e desenvolvimento desportivo 

e social da comunidade, especialmente dos mais jovens, com uma 

organização profissional para uma prestação de serviços de qualidade. 

O Rio Ave pretende ser um clube de referência na qualidade do 

ensino/treino do Futebol, constituída por uma equipa de técnicos 

qualificados, cujo principal centro de interesse assenta nos jogadores, no 

seu bem-estar e na sua motivação para a prática do Futebol. O clube rege-

se por valores de responsabilidade, respeito, proximidade, solidariedade 

e espírito de equipa, procurando passar os mesmos a todos os seus 

jogadores. 

Todo o processo passará pela formação de um jogador específico 

para uma forma de jogar específica. A formação deverá ser perspetivada 

e orientada para a construção de um jogador inteligente, que seja capaz 

de interpretar as particularidades do modelo de jogo adotado pelo clube e 

que possua as capacidades que lhe permitem transformar em ação o seu 

pensamento, preparando-o assim da melhor forma possível para poder 

integrar a equipa sénior.  
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2.1.5 A escola de futebol 
 

A escola de futebol do clube destina-se a jovens com idades 

compreendidas entre os 4 e os 14 anos de idade, do sexo masculino ou 

feminino, que podem, ou não, competir na Liga Carlos Alberto. As escolas 

do clube servem também para “detetar” crianças que tenham maior 

apetência e capacidades motoras mais desenvolvidas, que lhes permitam 

passar para as equipas de competição do Rio Ave Futebol Clube, que 

participam nos diferentes campeonatos nacionais e distritais, desde o 

escalão de Sub 9 até ao escalão de Sub 19.  

A escola de futebol tem como objetivos:  

 Contribuir para a formação integral do jovem jogador;  

 Promover hábitos de vida saudável (prática regular de exercício 

físico, hábitos de higiene, contacto com a natureza, alimentação 

saudável, etc.);  

 Proporcionar aos jogadores um conjunto de vivências sócio – 

afetivas promotoras de uma cidadania responsável, consciente 

e participativa;  

 Formar, desenvolver e melhorar as capacidades cognitivas, 

psicológicas, técnicas, táticas, condicionais e coordenativas 

específicas desta modalidade desportiva.  

 

2.1.6 O departamento de formação 
 

A formação do Rio Ave, via competição, é destinada a rapazes e 

raparigas dos 9 aos 19 anos de idade, onde se pretende encaminhar os 

jovens com melhores aptidões (tático-técnicas, motoras e psicológicas) 

para o futebol de competição, para que possam, posteriormente, aceder 

a elevados níveis de formação e de prestação desportiva, tendo sempre 

como objetivo máximo chegar à equipa sénior do Rio Ave.  
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Grande parte dos jogadores que se encontram nos escalões de 

formação, são jogadores que iniciaram o seu percurso formativo nas 

escolas do clube.  

O Rio Ave Futebol Clube pretende, assim, ser uma escola de 

referência na qualidade do ensino/treino do Futebol, constituída por uma 

equipa de técnicos qualificados com os mais elevados níveis de 

treinadores e que são completados com ajuda de treinadores estagiários, 

muitas vezes provenientes da faculdade, como foi o meu caso, que 

escolhem o clube para acabar a sua formação, cujo principal centro de 

interesse assenta nos jogadores, no seu bem-estar e na sua motivação 

para a prática do Futebol. 

 

A formação do Rio Ave abrange os seguintes escalões: 

  Petizes (Sub 6 e Sub 7);  

 Traquinas (Sub 8 e Sub 9);  

 Benjamins (Sub 10 e Sub 11);  

 Infantis (Sub 12 e Sub 13);  

 Iniciados (Sub 14 e Sub 15);  

 Juvenis (Sub 16 e Sub 17);  

 Juniores (Sub 18 e Sub 19). 

  

Ao todo, são trinta treinadores que compõem estas equipas, dos 

quais quatro trabalham exclusivamente com os guarda-redes. 
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2.1.7 O ensino do Futebol no Rio Ave FC 
 

O Rio Ave Futebol Clube tem um método de ensino que é 

transversal em toda a formação, desde a escola de futebol, equipas de 

não competição e equipas de competição, até à equipa de Sub 19, em 

que adota o modelo de ensino do futebol baseado nos jogos 

condicionados.  

O grande intuito é que os jogadores privilegiem, ao longo de toda a 

sua formação, o jogo coletivo e de posse, em detrimento de um jogo 

individualizado, onde é o adversário que assume grande parte do controlo 

do objeto do jogo. Procura-se, assim, formar jogadores inteligentes, bons 

tecnicamente, que se saibam movimentar sem bola e que procurem 

constantemente os espaços vazios. Este processo formativo de jogadores 

inteligentes depende, logicamente, da qualidade e conteúdo do treino, 

bem como da sua operacionalização e feedbacks, por parte dos 

intervenientes no mesmo.   

Torna-se, então, necessário encontrar “Formas Condicionadas de 

Jogo”, ou seja, jogos mais simples, menos complexos que o “jogo formal” 

(11x11), com menos jogadores (ex: 3x3, 5x5), num espaço mais reduzido 

que o habitual, por forma a trabalhar mais especificamente os princípios 

que pretendemos que aconteçam no jogo. 

De acordo com Graça e Pinto (2004), é importante que as formas 

condicionadas de jogo sejam reconhecidas como “jogos autênticos”, 

disputadas por equipas com o mesmo número de jogadores, onde se 

preservem as relações problemáticas de cooperação/oposição e o fluxo 

normal do jogo, com convertibilidade natural do ataque em defesa e vice-

versa. 

A forma centrada nos jogos condicionados caracteriza-se pela 

decomposição do jogo em unidades funcionais, que propiciam a 

aprendizagem e a vivência das mesmas interações presentes nos jogos 

oficiais, entre as dimensões tática, técnica, psicológica e fisiológica, 

porém, em escalas inferiores de complexidade. A partir disto, o ensino é 



 

20 

concebido através da apresentação e interação dessas unidades 

funcionais, onde o jogo apresenta problemas que são direcionados 

através das situações criadas que proporcionam comportamentos 

desejados, através da intenção e compreensão do jogo promovida pelo 

treinador. Esta abordagem metodológica evidencia o desenvolvimento 

das capacidades, dos conhecimentos específicos dos jogadores e do jogo 

contextualizado e direcionado para os comportamentos desejados 

(Garganta et al., 2010). 

Ou seja, o principal objetivo deste método de ensino do futebol é o 

aprender a jogar através do jogo. É objetivo dar autonomia aos jogadores 

para que estes, de acordo com as suas capacidades técnicas e táticas, 

com as devidas instruções, consigam ultrapassar com sucesso todas as 

barreiras impostas num jogo de futebol.  

Uma das grandes vantagens da aprendizagem através desta 

abordagem é o de proporcionarem aos praticantes um elevado número de 

oportunidades para repetir as ações técnicas, mediante os desafios 

cognitivos exigidos no contexto de jogo (Antunes et al., 2004). Por 

exemplo, se quisermos trabalhar as coberturas defensivas, coberturas 

ofensivas, penetração, entre outros conteúdos, recorre-se às formas mais 

básicas de jogo, como por exemplo, o 2×2, para incidir sobre esses 

conteúdos de uma forma mais recorrente e eficaz.  

No final, o objetivo recorre no sentido de conseguirmos perceber 

se os conteúdos abordados ao longo das formas condicionadas de jogo, 

ou os problemas encontrados já foram resolvidos e, dessa forma, ordenar 

novos conteúdos ou detetar novos problemas em outras fases de jogo que 

estejam a necessitar de recorrer a momentos mais condicionados para 

dirigir o “ensino” para a correção desses novos problemas/conteúdos a 

serem desenvolvidos. 

O treinador desempenha um papel determinante no diagnóstico 

das dificuldades encontradas nos praticantes e no encaminhamento para 

estratégias de ensino que lhes permitam ultrapassar os problemas 

detetados.  
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O conceito de “aprender a jogar no jogo”, que está subjacente no 

presente modelo de ensino, deve ser entendido tendo em consideração 

as seguintes premissas (Graça et al.2005): aprender a jogar no contexto 

de uma forma de jogo menos complexa do que o jogo formal (11×11) e, 

também, aprender jogando, mas beneficiando de uma instrução ativa do 

treinador, e não somente da exploração livre do jogo. 
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2.2 Contexto Funcional  
 

2.2.1 Iniciados A – Sub 15: Caracterização da equipa e do plantel 
 

O plantel foi, maioritariamente, constituído por jogadores que na 

época anterior competiram na 1ª divisão do Campeonato Distrital Sub15 

da Associação de Futebol do Porto, jogando contra adversários mais 

velhos, no sentido de estarem mais preparados para a dificuldade que 

iriam vivenciar num campeonato nacional. O plantel contou com oito 

reforços, via transferência, e três iniciados de primeiro ano que 

transitaram diretamente para o plantel dos Sub 15 (Quadro 1).  

 

 

 

 

 

 

 

  

Plantel Iniciados A – RAFC – 2018/2019 

Nome Posição Escalão Clube Anterior 

Jogador 1 Guarda-Redes Sub 15 Rio Ave FC 

Jogador 2 Guarda-Redes Sub 15 Boavista FC 

Jogador 3 Guarda-Redes Sub 14 Dragon Force 

Jogador 4 Lateral Esquerdo Sub 15 Rio Ave FC 

Jogador 5 Lateral Direito Sub 15 Rio Ave FC 

Jogador 6 Lateral Direito Sub 15 Rio Ave FC 

Jogador 7 Defesa Central Sub 15 Rio Ave FC 

Jogador 8 Defesa Central Sub 15 Rio Ave FC 

Jogador 9 Defesa Central Sub 15 Boavista FC 

Jogador 10 Defesa Central Sub 15 Leça FC 

Jogador 11 Médio Defensivo Sub 15 Varzim SC 

Jogador 12 Médio Defensivo Sub 15 Rio Ave FC 

Jogador 13 Médio Interior Sub 14 Rio Ave FC 

Jogador 14 Médio Interior Sub 15 Rio Ave FC 

Jogador 15 Médio Interior Sub 15 Rio Ave FC 

Jogador 16 Médio Interior Sub 15 Rio Ave FC 

Jogador 17 Médio Ofensivo Sub 15 Salgueiros 

Jogador 18 Médio Ofensivo Sub 15 Alfenense FC 

Jogador 19 Ala Esquerdo Sub 14 Rio Ave FC 

Jogador 20 Ala Esquerdo Sub 15 Rio Ave FC 

Jogador 21 Ala Direito Sub 15 Rio Ave FC 

Jogador 22 Ala Direito Sub 15 Rio Ave FC 

Jogador 23 Avançado Sub 15 Rio Ave FC 

Jogador 24 Avançado Sub 15 Rio Ave FC 

Jogador 25 Avançado Sub 15 Coimbrões 

QUADRO 1 - PLANTEL INICIADOS SUB 15 ÉPOCA 2018/2019 
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2.2.2 Iniciados A – Sub 15: Caracterização da equipa técnica 
 

 

A equipa técnica foi constituída por quatro elementos: um treinador 

principal, dois treinadores adjuntos e um treinador de guarda redes 

(Quadro 2). Apesar da especificidade de funções que cada elemento teve 

dentro da equipa técnica, a dinâmica de funcionamento alicerçou-se numa 

colaboração entre todos relativamente a todo o processo de planeamento, 

de operacionalização e de reflexão do treino e da competição. 

 

 
 

 

 

2.2.3 Funções atribuídas  
 

 

Foram desenroladas funções neste estágio que tiveram o objetivo 

de fornecer apoio/acompanhamento direto, ativo, pró-ativo e autónomo ao 

treinador principal dos Sub 15 em todo o processo de treino, no processo 

de jogo e no processo de observação/análise da própria equipa e das 

equipas adversárias do campeonato relativo ao nosso escalão. Ainda 

assim, existiram também tarefas adjacentes, tais como: o 

desenvolvimento/potencialização das capacidades técnicas de jogadores 

sinalizados para tal; a prospeção de jogadores com potencial para integrar 

equipas Rio Ave; a elaboração de planos de treino complementar tendo 

em vista a potencialização das capacidades físicas de jogadores 

sinalizados para tal.  

Em adição a estas funções em cima descritas, desempenhei, 

também, a função de treinador principal, no escalão de Sub 9 do clube.  

 

Equipa Técnica Iniciados A – RAFC – 2018/2019 

Função Anos de experiência RAFC 

Treinador Principal 10 

Treinador Adjunto 5 

Treinador Adjunto 1 

Treinador de GR 2 

QUADRO 2– EQUIPA TÉCNICA INICIADOS SUB 15 ÉPOCA 2018/2019 



 

24 

O funcionamento da equipa técnica alicerçou-se sempre numa 

base de confiança mútua e constante comunicação, tornando todo o 

processo mais facilitado. Procurámos definir e aplicar em treino um 

modelo de jogo, criar um planeamento anual com base num morfociclo 

padrão e, desenvolver, também, um planeamento semanal das unidades 

de treino e a estruturação e operacionalização do processo aquisitivo.  

No sentido de otimizar e tornar mais eficiente todo o processo, 

foram estabelecidas algumas rotinas de trabalho: 

 A elaboração dos diferentes morfociclos semanais de treino era 

operacionalizada, alternadamente, por mim e pelo treinador 

adjunto, sendo sempre previamente discutida por todos e 

aprovada pelo treinador principal; 

 Estabelecemos uma alternância semanal nas análises 

efetuadas: uma semana analisava o nosso jogo, enquanto o 

treinador adjunto analisava o próximo adversário, trocando 

funções na semana a seguir; 

 A elaboração do relatório de jogo era, à semelhança do 

planeamento do microciclo e da análise em vídeo do nosso jogo 

e do adversário, da responsabilidade dos treinadores adjuntos, 

alternando essa responsabilidade semanalmente; 

 

No processo de treino, existiu sempre uma abertura e liberdade 

total em intervir e dar feedbacks aos jogadores por parte de todos os 

treinadores, sempre de acordo com aquilo que era o objetivo da unidade 

de treino.  

O treinador de guarda redes era informado previamente sobre o 

planeamento do treino da equipa, no sentido de ajustar os momentos de 

treino específico de guarda redes ao treino coletivo, desempenhando 

ainda a função de fazer o aquecimento dos guarda redes, nos dias dos 

jogos. 
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2.2.4 Contexto competitivo 
 

 

Esta equipa esteve inserida num contexto competitivo bastante 

elevado, onde a qualidade da maioria dos jogadores e treinadores é 

bastante elevada.  

Segundo o regulamento da prova, a Federação Portuguesa de 

Futebol esclarece:  

“1. O Campeonato Nacional de Juniores C é constituído por 3 fases, 

de acordo com o estabelecido nos números seguintes;  

2. A Primeira Fase é composta pelos 70 Clubes participantes, os 

quais são divididos em 7 séries (A, B, C, D, E, F e G) de 10 Clubes. Em 

cada série, os Clubes jogam entre si, duas vezes e por pontos, uma na 

qualidade de visitante e outra na qualidade de visitado;  

3. O agrupamento das séries é elaborado, de acordo com a 

localização geográfica dos Clubes, em conformidade com o critério 

publicitado por Comunicado Oficial da FPF; 

4. Os 2 Clubes melhor classificados dentro de cada série, 

acrescidos do representante da Região Autónoma dos Açores e do 

representante da Região Autónoma da Madeira, e os 2 Clubes que sejam 

os melhores terceiros classificados de todas as séries na primeira fase da 

prova, num total de 18 Clubes, qualificam-se para a Segunda Fase - 

Apuramento de Campeão; 

5. Caso as respetivas Regiões Autónomas não indiquem o seu 

representante, o preenchimento das vagas é feito pelos restantes Clubes 

que sejam os melhores terceiros classificados na primeira fase da prova;  

6. Na Segunda Fase - Apuramento de Campeão, os 18 Clubes são 

divididos em 3 séries (Série Norte, Série Centro e Série Sul) de 6 Clubes 

que jogam entre si, duas vezes e por pontos, uma na qualidade de 

visitante e outra na qualidade de visitado;  
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7. O agrupamento das séries é elaborado, de acordo com a 

localização geográfica dos Clubes, em conformidade com o critério 

publicitado por Comunicado Oficial da FPF;  

8. Os representantes dos Açores e da Madeira são colocados nas 

séries Norte e Sul, alternadamente;  

9. A Terceira Fase – Apuramento do Campeão, é disputada por 4 

Clubes. Os Clubes classificados em primeiro lugar em cada uma das 

séries (Norte, Centro e Sul) acrescidos do Clube que seja o melhor 

segundo classificado de todas as séries na Segunda Fase – Apuramento 

Campeão da Prova;  

10. Os Clubes jogam entre si, duas vezes e por pontos, uma na 

qualidade de visitante e outra na qualidade de visitado para apurar o 

Campeão Nacional de Juniores C; 

11. Os restantes 54 Clubes disputam a Segunda Fase – 

Manutenção e Descida, divididos em 7 séries (A, B, C, D, E, F e G), 

respetivamente de 8 ou 7 Clubes, em função daqueles que ascenderam 

à terceira fase da prova;  

12. Os Clubes jogam novamente entre si, duas vezes e por pontos, 

uma na qualidade de visitante e outra na qualidade de visitado;  

13. Na Segunda Fase – Séries de Manutenção/ Descida, os Clubes 

transitam com a metade dos pontos obtidos na primeira fase da prova e 

mantêm-se nas respetivas séries da Primeira Fase (Federação 

Portuguesa de Futebol, 2018).” 
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2.3 Macro Contexto de Natureza Concetual 

 

O futebol é um dos desportos mais populares do mundo e é jogado 

em todos os continentes (Heidt et al., 2000). A FIFA (Fédération 

Internationale de Football Association) conta com mais de 265 milhões de 

jogadores federados e o número de espectadores atinge valores ainda 

mais relevantes – no encontro inaugural do Campeonato do Mundo de 

Futebol, na cidade de São Paulo, em 2014, assistiram na ordem de 3,2 

mil milhões de espectadores, o que representa quase metade da 

população mundial, tendo sido considerado o evento mais visto na história 

(Garcia & Cunha, 2016).  

Para um melhor entendimento do Futebol e da dimensão que este 

assume, importa compreendê-lo como parte integrante de uma dimensão 

superior, “mais macro”, ou seja, o Desporto (Maciel, 2011). O Desporto 

apresenta-se assim, “como um espelho exato ou deformante das nossas 

sociedades contemporâneas” (Gritti, 1975, citado por Costa, 2004, p.55) 

sendo, consequentemente, o Futebol “um dos principais representantes 

do universo desportivo” (Costa, 2004, p. 55). 

Face ao que foi dito anteriormente, e dada a dimensão que este 

fenómeno assume na nossa sociedade, torna-se crucial procurar 

conhecer o jogo de Futebol e refletir acerca de algumas das 

características que o evidenciam.  

 

2.3.1 O Jogo de Futebol – Um Sistema Complexo  
 

 

O Futebol, pelo facto de apresentar caraterísticas idênticas a outras 

modalidades, insere-se num grupo denominado de jogos desportivos 

coletivos (JDC). Estes materializam-se através de relações de 

cooperação e oposição, realizadas por indivíduos que compõem cada 

uma das equipas, emergindo um ambiente de imprevisibilidade e 

aleatoriedade (Garganta & Pinto, 1998), razão pela qual Gréhaigne e 

Guillon (1992, citado por Garganta & Pinto, 1998, p. 98) “os classificam de 

jogos de oposição”.   
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Garganta (1997, p. 15) defende o futebol como um “fenómeno 

essencialmente condicionado pelas linhas de força geradas a partir do 

confronto entre dois sistemas: as equipas.”. Para Tavares (1996, p. 26, 

27), num jogo de futebol, “… as acções de jogo possuem uma natureza 

complexa, determinando sempre alguma imprevisibilidade…”. Ou seja, o 

futebol pode ser entendido como um confronto entre dois sistemas (duas 

equipas), que geram linhas de força e ações de jogo complexas, num 

ambiente constantemente imprevisível e aleatório.  

Antes de procurarmos perceber o porquê de o jogo de futebol ser, 

então, considerado um confronto entre dois sistemas que geram linhas de 

força e ações de jogo complexas, importa conhecer a definição de 

sistema. Se procurarmos a etimologia da palavra, descobrimos que a 

mesma é de origem grega, derivada de synhístanai – syn significa “junto” 

e hístanai pode ser interpretado como “fazer funcionar”, ou seja, 

synhístanai pode ser entendido como “fazer funcionar junto”. Bertrand e 

Guillement (1994), independentemente do contexto, definem sistema 

como o estabelecimento de relações entre elementos que o compõe e os 

fatores que o envolvem, tendo como finalidade atingir um objetivo, de 

forma integral, como um todo. Couture e Valcartier (2007) complementam 

afirmando que um sistema é um conjunto de componentes que interagem, 

criando uma dinâmica de padrões de funcionamento no tempo e no 

espaço. 

Face às definições apresentadas é lógico e viável entender uma 

equipa de futebol como um sistema, uma vez que é constituída por 

elementos que estão ligados entre si, ou seja, que pertencem a um grupo 

e relacionam-se com outro no decorrer da partida, interagindo 

constantemente por força da natureza do jogo. Na mesma linha de 

pensamento, Guilherme (2004) entende o jogo de futebol como um 

confronto de dois sistemas, que são as duas equipas, e vários 

subsistemas, representados pelos jogadores, que se relacionam com o 

objetivo de atingir um fim comum. Gréhaigne (2001) vê o futebol como um 

macrossistema que nasce a partir de pequenos sistemas em interação, 

sendo este estabelecimento de relações hierárquicas entre os vários 
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níveis sistémicos que nos remete para o desenrolar de acontecimentos 

num jogo, ou seja, a sua lógica interna.  

Uma vez que o futebol é um confronto entre sistemas complexos, 

pressupõe-se que um sistema pode assumir diversas “formas”, e que, 

portanto, cada uma das equipas é um sistema e que de um ponto de vista 

mais distante, o futebol jogado entre duas equipas, seja em si, também, 

um sistema. Em resumo, e generalizando a definição de sistema ao caso 

particular do futebol, este pode ser considerado “…um sistema onde se 

confrontam dois sistemas (equipas) com diferentes sistemas de jogo 

(forma de jogar)” (Miranda, 2009, p. 17).  

Contudo, é importante perceber que um sistema que não 

contemple organização resulta num conjunto de acontecimentos 

aleatórios sobre os quais o treinador, jogadores e todos os sujeitos de 

ação vão ter dificuldades em interagir. Cabe ao treinador e aos jogadores 

organizarem o jogo, criando alguma ordem, dentro da imprevisibilidade 

caraterística desta modalidade desportiva.  

Importa, deste modo, abordar a importância que o modelo de jogo 

assume na construção de um “jogar” específico de cada equipa, bem 

como em todo o processo de planeamento e operacionalização do treino.  

 

2.3.2 O modelo de jogo 

 

Segundo a literatura acima revista, as equipas de futebol são 

sistemas dinâmicos que necessitam de organização para evidenciarem 

uma determinada identidade e para manterem a integridade e fluidez do 

jogo. Esta organização resulta, em parte, da interação das ideias 

propostas pelo treinador e da respetiva interpretação por parte dos 

jogadores, através do treino, podendo estas mesmas ideias serem 

representadas pelo modelo de jogo. Para Frade (2007), o “jogar” que se 

pretende não é um fenómeno natural, mas sim um fenómeno construído 

a partir de um processo de treino que se apresenta intimamente ligado ao 

modelo de jogo idealizado. 
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Importa, antes de tudo, procurar a definição de modelo, por forma 

a poder aplicá-lo ao contexto onde estamos inseridos: o jogo de futebol. 

Le Moigne (1990) define-o como um raciocínio, tendo em vista antecipar 

as consequências dos seus possíveis projetos de ação, isto é, algo 

pensado em que se tenta percecionar que impacto poderá ter a sua 

aplicação na realidade. Bompa (1999) defende que um modelo é algo que 

é imitado, simulado a partir de aspetos que se observam, “uma imagem 

isomorfa” resultante de concetualizações mentais. Na mesma linha de 

raciocínio, Castelo (1996) refere que um modelo cria uma rede de inter-

relações entre as unidades de um conjunto, simulando a realidade, ou 

parte dos aspetos dessa realidade. 

Face às definições de modelo apresentadas, pode-se entender o 

mesmo como a ponte de ligação entre as ideias de um treinador e a forma 

como este quer que a sua equipa jogue, ou seja, a objetivação da tal “rede 

de inter-relações entre as unidades de um conjunto”, representada pela 

equipa. Significa isto que, através desta conceção de modelo, o treinador 

poderá traçar mentalmente a forma como os jogadores se poderão 

organizar e relacionar, facilitando, deste modo, a aplicação e surgimento 

das ideias do treinador no processo de treino e em contexto de jogo. Faria 

(1999) afirma mesmo que o modelo deve ser o referencial através do qual 

o treinador regula o seu trabalho, do início ao fim da época. No mesmo 

seguimento de ideias, Carvalhal (2001) refere que o modelo de jogo se 

assume como o guião de todo o processo de treino, estando dependente 

de um sistema de relações que se articulam numa determinada forma de 

jogar específica. 

No seguimento do que foi dito, e fazendo a ligação para o caso 

particular do futebol, podemos entender o modelo de jogo como algo que 

procura evidenciar “uma estrutura específica” (Castelo, 1996, p. 381), 

própria de uma equipa, que tenta englobar do ponto de vista individual e 

coletivo todas as interações que ocorrem em jogo.  

Torna-se, então, crucial que o treinador desenvolva um guia 

mental, que sirva de orientação a todos os intervenientes e que seja 

constituído, entre outros aspetos, por “princípios, subprincípios, 
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subprincípios dos subprincípios” para cada momento do jogo, por forma a 

conferir uma “identidade” (Guilherme 2003, citado por Miranda, 2009, p. 

11). É esta identidade que permite diferenciar uma equipa das restantes, 

tornando-a única. 

Conhecendo a definição de modelo, e entendendo a sua 

aplicabilidade e importância no jogo, importa refletir acerca da conceção 

e criação do modelo de jogo em si. Que aspetos devemos ter em 

consideração? De que forma é que o mesmo deve ser aplicado na 

equipa? 

O treinador, no momento de construção do modelo de jogo da sua 

equipa, além de ter em consideração as suas ideias de jogo, deve 

respeitar as caraterísticas culturais do clube e as socioculturais dos 

jogadores (Pinto & Garganta, 2006). O modelo é constituído por princípios 

comportamentais definidos em diferentes escalas ou níveis de 

complexidade, para os diferentes momentos do jogo (organização 

ofensiva, organização defensiva, transição ataque-defesa e transição 

defesa-ataque), e que se articulam entre si para criar uma identidade 

coletiva (Guilherme, 2004), que, como referem Frias e Duarte (2011), 

constitui a impressão digital da equipa. 

Na conceção de Mourinho (2001), para a elaboração de um modelo 

de jogo, é importante conhecer:  

 O clube em questão: características históricas, sociais e culturais 

do mesmo;  

 A equipa e o respetivo nível de jogo;  

 O nível e as características individuais dos jogadores;  

 O calendário competitivo;  

 Os objetivos a atingir;  

 Organização funcional ou articulação: princípios, subprincípios e 

subprincípios dos subprincípios, estabelecidos nos diferentes 

momentos do jogo;  
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 Organização estrutural ou sistemas táticos;  

 Realidade estrutural e financeira.  

 

Contudo, qualquer que seja o modelo de jogo implementado, só 

uma cultura tática sólida e vasta permite aos jogadores a integração e a 

participação eficazes no seio do grupo (Gréhaigne, 1991). Isto é, o 

estabelecimento de uma relação significativa entre a lógica interna do jogo 

de Futebol e o modelo de jogo, passa pelo desenvolvimento e aplicação 

de cenários de treino/preparação que induzam o modelo de performance 

que se procura reproduzir (Garganta, 2005). 

O treinador deverá, por isso, desenvolver metodologias de treino 

consentâneas (Garganta, 1997), tendo como interlocutores primordiais os 

jogadores, visando potenciar e maximizar as suas qualidades 

/capacidades, sempre de acordo com o modelo de jogo idealizado. Torna-

se, então, crucial refletir acerca da importância que o processo de treino 

assume dentro de uma equipa.  

 

2.3.3 O processo de treino 
 

É cada vez mais inconcebível entendermos o sucesso desportivo 

como consequência única do fator sorte. Garganta (1997) defende que 

embora muitos dos acontecimentos que ocorrem numa partida de futebol 

sejam aleatórios, a interação que se estabelece em relação a ambas as 

equipas em confronto, não depende exclusivamente de fatores como a 

sorte ou o azar, uma vez que se assim fosse, o processo de treino não 

faria qualquer sentido. 

Segundo Garganta (2004) treinar consiste em modelar jogadores e 

equipas, pelo que se pode dizer que o modelo de treino constitui um 

pressuposto fundamental do modelo de prestação competitiva e vice-

versa, sendo o treino, dentro das múltiplas condições que influenciam o 

rendimento, o que assume o papel mais importante para a preparação da 

competição (Garganta, 2013).  
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Para isso, a ideia de jogo terá um papel fundamental na forma como 

se treina e, quanto mais coerente for, mais sentido fará o processo, uma 

vez que a prestação do praticante ou da equipa será o espelho do modo 

como se treina (Castelo, 2002). Garganta (1997) afirma mesmo que os 

comportamentos que os jogadores exteriorizam durante o jogo são 

resultado direto das adaptações provocadas, anteriormente, pelo 

processo de treino. 

Podemos então entender, como defende Castelo (1996), que o 

modelo de jogo conceptualizado necessita de um modelo de treino 

congruente e específico que o operacionalize. Para tal, há necessidade 

de se treinar como se estivesse em competição, ou seja, selecionar e 

recriar cenários similares aos que ocorrem na competição ao nível das 

componentes estruturais – volume, intensidade, densidade e frequência – 

e das condicionantes estruturais – regulamento, espaço, tático-técnica, 

tempo, número e instrumentos. Na mesma linha de pensamento, Ramos 

(2009), acredita que o treino deverá perseguir os objetivos de 

desenvolvimento das capacidades dos jogadores, utilizando formas cuja 

natureza contenha os restantes elementos do jogo e sob uma atmosfera 

o mais próximo possível da que impera na atividade competitiva. 

Esta foi uma preocupação constante da nossa equipa técnica no 

processo de planeamento e operacionalização do treino – tentamos 

sempre recriar situações que acontecessem frequentemente no jogo, num 

ambiente de treino altamente intenso e competitivo, por forma a 

familiarizar os nossos jogadores com os contextos que poderiam enfrentar 

na competição. 

O treinador deve então ter, não só um modelo de jogo idealizado 

para um objetivo, mas também um método e uma filosofia de treino para 

que o jogador melhor responda às condições exigidas pelo modelo de 

jogo. Através de exercícios é possível alcançar essas condições, mas, por 

sua vez, os exercícios devem responder às condições exigidas pelo 

método de treino. 
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O processo de treino apresenta, assim, como variável substantiva 

os exercícios efetuados, que se vão relacionar, positiva ou negativamente, 

com o rendimento desportivo (Ramos, 2003), podendo, então, concluir-se 

que o exercício de treino é utilizado como instrumento para se atingir o 

rendimento ótimo dos jogadores. 

 

2.3.4 O exercício de treino 

 

Queiroz (1986) refere que o principal meio de preparação dos 

jogadores e das equipas é o exercício, e que um dos aspetos mais 

importantes no treino é escolher, de uma forma criteriosa, aqueles que 

são os mais efetivos e eficazes para se atingir o maior rendimento da 

equipa.  

Castelo (2002) define exercício como uma unidade lógica de 

programação e estruturação do treino desportivo, sendo um meio 

pedagógico, potencialmente capaz de melhorar a capacidade de 

prestação desportiva do praticante na resposta ao quadro específico das 

situações competitivas. O mesmo autor acrescenta ainda (Castelo, 1996) 

que os exercícios são a estrutura de base de todo o processo responsável 

pela elevação, manutenção e redução do rendimento dos jogadores e das 

equipas. 

Logo, o exercício de treino é o elemento central, isto é, a estrutura 

base do processo de treino, sendo concebido e aplicado para elevar o 

rendimento, como meio de realização de tarefas e para aprender, 

aperfeiçoar ou desenvolver a direção dos praticantes para o objetivo 

válido (Ramos, 2003). Podemos, assim, entender o exercício de treino 

como o contexto onde o treinador materializa as suas ideias e onde os 

jogadores aprendem o conteúdo do jogo (Mesquita, 2000).  

Para Queiroz (1986), a estrutura e a organização dos exercícios 

devem procurar representar as condições de variabilidade características 

da estrutura e conteúdo do jogo, ou seja, os exercícios devem estar 

adaptados à realidade, tendo sempre em conta os princípios de 

aleatoriedade e imprevisibilidade do jogo. Torna-se, deste modo, fulcral 
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que as tarefas de treino considerarem a natureza dinâmica do jogo 

(Araújo, 2010), revelando-se, para tal, necessário que os exercícios: i) 

mantenham a complexidade das tarefas de decisão presentes no contexto 

do jogo; ii) sejam concebidos para que a perceção de uma fonte de 

informação permita a realização de juízos fiáveis; iii) incluam situações 

dinâmicas que evoluam e apresentem decisões inter-relacionadas; iv) 

permitam que os praticantes possam agir de forma a detetar a informação 

que guia as suas ações em função dos seus próprios objetivos (Pinder et 

al., 2011). 

Castelo (2009) estabelece três níveis fundamentais de exercícios 

de treino (Quadro 3): 

                      

QUADRO 3– CLASSIFICAÇÃO DOS EXERCÍCIOS DE TREINO (CASTELO, 2009) 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS EXERCÍCIOS 
 

 
 

Preparação 
Geral 

 

 

Isolam as condicionantes físicas dos atletas e não têm em 
conta, nem os contextos situacionais, nem as 
condicionantes estruturais objetivas em que se realiza a 
competição do jogo de futebol ou do modelo de jogo 
adotado; 
 

 

Específicos de 
preparação 

geral 
 

 
 

Estabelecem a relação do praticante com a bola, mas não 
envolvem a concretização do objetivo fundamental do jogo;  

 
 
 

Específicos de 
preparação 

 

 

Exercícios em tudo semelhantes à essência e natureza da 
competição e, visam estabelecer a harmonia entre as várias 
componentes do treino, ajustando os fatores técnicos, 
táticos e físicos de preparação às situações específicas do 
jogo e aumentando, naturalmente, o nível de adaptação do 
organismo dos praticantes às especificidades do 
jogo/competição.  
 

 

 

Para José Oliveira (2011) os exercícios podem ser classificados 

conforme o quadro 4: 
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QUADRO 4– CLASSIFICAÇÃO DOS EXERCÍCIOS DE TREINO (JOSÉ OLIVEIRA, 2011) 

CLASSIFICAÇÃO DOS EXERCÍCIOS 
 

 
 

Gerais  
 

Dirigidos: Estrutura interna semelhante; visa as melhorias 
das capacidades motoras influentes na técnica e tática;  
 

Não dirigidos: Sem estrutura semelhante; visa a 
recuperação e o desenvolvimento geral do atleta;  
 

 

 
 
 

Especiais 
 

 

Instrução: exercícios menos complexos com a atenção 
dirigida para a execução e aprendizagem da técnica/tática;  
 

Condicionantes: atenção dirigida para o objetivo; 
consolidação da técnica e desenvolvimento das 
capacidades motoras;  
 

 
 
 

Competição 
 

 

Visam a formação/estabilização do rendimento complexo e o 
desenvolvimento das capacidades motoras específicas; 
semelhantes à competição;  
 

 

 

Posto isto, conseguimos deduzir que a grande importância dos 

exercícios de treino reside no facto de poderem constituir um meio 

fundamental para introduzir e aplicar novos conteúdos, ou para 

aperfeiçoar e rentabilizar o que já era parte do repertório da equipa, mas 

que se pretende ver realizado ainda com maior eficácia (Ramos, 2009).  

Contudo, é fácil de entender que de nada adianta possuir boas 

metodologias de treino e exercícios com qualidade, se os jogadores não 

são dotados técnica e taticamente para os compreender e realizar com 

sucesso.  

Importa, pois, refletir acerca da importância que as dimensões 

tática e técnica assumem no jogo e de que forma estão ligadas para um 

melhor desenvolvimento do mesmo. 

 

2.3.5 Tática e técnica: uma relação indissociável  
 

Treinar Futebol com qualidade requer que exista elevada 

complementaridade entre tática e técnica, pois, como refere Mesquita 

(2009, p.165), “se por um lado o jogador tem que compreender os eventos 

correntes para tomar decisões acertadas, por outro, tem que possuir um 

vasto repertório técnico que só adquire significância e autenticidade 

quando aplicado apropriadamente na lógica funcional do jogo”.  
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Segundo Castelo (1994) a tática provém da relação entre os 

jogadores que constituem o sistema de uma equipa, procurando 

selecionar, durante o jogo, a melhor articulação estratégica que permita 

criar desequilíbrios na estrutura da equipa adversária. Bauer e Ueberle 

(1988) definem tática como a forma para solucionar os objetivos e tarefas 

relacionados com o jogo, através do emprego estruturado de 

conhecimentos e experiências. Na mesma linha de pensamento, para 

Smith e colaboradores (1996), a tática está ligada ao conjunto de decisões 

e ações envolvidas num jogo de futebol. 

A técnica, por sua vez, é comumente associada à capacidade que 

jogadores têm em realizar movimentos com, ou sem bola, durante o jogo: 

um passe longo, um cabeceamento certeiro ou um remate eficaz de longa 

distância, são exemplos de ações que podem ocorrer durante o jogo e 

que demonstram relevância na qualidade técnica dos jogadores que as 

executam. Nesse sentido, para Tani e colaboradores (2006), o conceito 

de “técnica” pode ser definido de duas formas: i) reportando-se à 

informação disponível sobre o modo de realizar um movimento específico; 

e ii) respeitando à informação disponível acerca da maneira de alcançar 

um objetivo através de uma ação. 

Através das definições apresentadas, facilmente entendemos que 

existe, de facto, uma relação indissociável entre os dois conceitos: a 

organização tática, ao fundir-se com a técnica, vai potenciar as 

habilidades motoras dos jogadores. Segundo Connoly (1977 cit. por 

Guilherme, 2014), as habilidades motoras são perspetivadas enquanto 

recursos que os seres humanos utilizam para interagir com o seu 

ambiente, ou seja, os recursos que os jogadores utilizam para responder 

corretamente aos problemas que o jogo, constantemente, lhes coloca. 

Deste modo, e segundo defendem Tani e colaboradores (2006), enquanto 

a técnica está relacionada com a informação relevante para a realização 

da tarefa, a habilidade é uma aquisição do indivíduo que lhe provocou 

mudanças internas, aos níveis cognitivo, percetivo e motor, e que foi 

adquirida através de processos de aprendizagem (o treino). 
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A definição de habilidade motora integra algumas características 

relevantes, que poderão ser pertinentes para o respetivo processo de 

treino, tais como: 

 ser direcionada para alcançar objetivos em contextos 

específicos, o que permite referir que, na base da execução de 

uma habilidade, existe uma intencionalidade prévia (Bruner, 

1973 cit. por Guilherme, 2014); 

 requisitar, simultaneamente, precisão, consistência e 

flexibilidade relativamente à ação a realizar (Connely, 1977 cit. 

por Guilherme, 2014); 

 ter a capacidade de atingir os mesmos objetivos ou de realizar a 

mesma ação através de diferentes padrões de movimento, 

característica que Hebb (1949, cit. por Tani, 2008), denominou 

de equivalência motora. 

Através desta última definição, facilmente entendemos que, para a 

mesma ação motora, podem existir diversos padrões de movimento. No 

caso específico do Futebol, Guilherme (2014, p.21) refere mesmo que “um 

passe pode ser executado de diferentes formas, i.e., com a parte interna 

do pé, com a parte externa, com a parte dorsal, com a parte plantar ou até 

com o calcanhar. Todas estas variantes da habilidade motora específica 

do passe apresentam padrões de movimento diferenciados”. Daqui 

retiramos, como defende Tani (2008), que se durante o processo de treino 

não for contemplada a exploração dos diferentes padrões, por exemplo, 

do passe, o reportório motor dessa habilidade motora específica será 

muito limitado, não estando o jogador preparado para resolver esses 

problemas em contexto de jogo.  

Assim, pela visão de Guilherme (2014, p. 13) conseguimos 

perceber que “as habilidades motoras específicas constituem os meios 

que os jogadores de Futebol utilizam para jogarem o jogo”, revelando-se, 

para isso, fulcral que o contexto de prática contemple a exploração de 

diferentes padrões das habilidades motoras específicas, adaptando 

sempre o contexto ao nível de proficiência do jogador. Na mesma linha de 
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pensamento, para Tani (2008), as habilidades motoras específicas 

assumem uma importância extrema no decurso do jogo, nomeadamente 

no que reporta à sua estreita relação com as opções táticas, influindo 

substancialmente na qualidade de desempenho dos jogadores e das 

equipas.  

Face ao que foi dito, podemos entender que parte do processo de 

desenvolvimento tático-técnico no futebol pode configurar-se no 

desenvolvimento das habilidades motoras específicas, com recurso a 

contextos de treino que criem condições que variam, tanto em 

complexidade crescente, como integrando variantes para a mesma 

complexidade, em referência aos acontecimentos de jogo (Vickers, 1990). 

Principalmente no início da época, não raramente, os nossos 

jogadores apresentavam decisões táticas interessantes (bons 

movimentos de rutura, passes longos bem-intencionados, entre outros), 

as quais não se materializavam, dada a falta de repertório técnico 

(receções falhadas, passes mal direcionados, etc…). Deste modo, 

procuramos ter sempre em consideração, no processo de planeamento e 

operacionalização do treino, a inclusão de exercícios que se centrassem 

na dotação dos jogadores de um repertório técnico amplo e alargado, 

procurando abranger ao máximo os constrangimentos que o jogo lhes 

poderia proporcionar. 

Após perceber e contextualizar um pouco do que é o jogo de 

futebol, conhecer a aplicabilidade de um modelo de jogo, ponderar sobre 

a importância do processo e dos exercícios de treino e entender a estreita 

relação entre a tática e a técnica, torna-se fundamental refletir acerca do 

principal agente modelador do jogo: o treinador.  
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2.3.6 O treinador 
 

 

Nos dias que correm, o treinador assume um papel relevante no 

panorama desportivo, mas em contrapartida também lhe é exigido cada 

vez mais conhecimento, experiência e capacidade de motivação e 

liderança no exercício das suas funções. Da investigação mais recente, 

emerge a mensagem de se tornar urgente formar treinadores com “mente 

de qualidade”, capazes de estabelecer elevado comprometimento, 

autonomia e responsabilidade pelos contornos e percurso da própria 

aprendizagem e desenvolvimento (Mesquita, 2017). 

Em Portugal, como refere Mesquita (2017), a mudança recente de 

paradigma – onde se destaca a inclusão do ensino superior como espaço 

legitimado para a formação de treinadores e a obrigatoriedade do estágio 

profissional na formação de certificação de nível – oferece conjunturas 

favoráveis para formar treinadores com uma “mente de qualidade”. 

Revela-se cada vez mais importante que o treinador procure obter a 

formação necessária, assente numa correta progressão, prezando 

sempre as suas próprias capacidades e demonstrando-as no terreno, 

estando em constante desenvolvimento, aprendendo com os 

conhecimentos advindos de diferentes fontes (Pereira, 2016).  

Segundo Garganta (2004, p. 229) “... 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, 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.”.  

No processo de aprendizagem, não chega apenas o conhecimento 

advindo das formações técnicas, do plano teórico, mas torna-se 

igualmente relevante a experiência adquirida através das vivências 

práticas e através do processo de reflexão, sabendo que “…o processo 

para se tornar um treinador de excelência é mais influenciado pela sua 

interatividade, experiências contextuais de treino, observação de pares e 



 

41 

conhecimento partilhado com outros treinadores” (Jones et al., 2004; 

Lemyre & Trudel, 2004, citados por Almeida, 2011, p. 63). Mesquita 

(2017), refere mesmo que a aprendizagem pela interação com outros 

significativos, sejam eles pares, treinadores ou tutores, em contextos reais 

de prática profissional, elenca predicados que a enformam de maior 

significado e genuinidade para o treinador. Deste modo, é “…o treinador, 

o qual tem beneficiado de melhor formação pessoal e profissional, e tem 

vindo a enriquecer-se através da experiência adquirida através prática e 

da reflexão sobre o processo de treino e de condução das equipas” 

(Almeida, 2011, p. 21). 

O treinador é, então, visto como um criativo, o principal responsável 

pelas ações de uma equipa, sendo o treino a sua zona de ação, onde este 

pode intervir, corrigir e aperfeiçoar o que pretende, não só a nível do plano 

de jogo, mas também no aspeto psicológico, emocional, entre outros.  

Desta forma, são várias as competências que o treinador deve 

possuir para poder ir caminhando neste processo de treino-jogo-treino, 

sendo, para isso, fundamental que o treinador faça o jogador entender, 

concretizar e, sobretudo, aceitar os seus ideais e princípios de jogo. 

Rosado e Mesquita (2009) referem que o treinador deve ser visto como o 

profissional que tem a função específica de conduzir o processo de treino 

desportivo, fazendo-o no quadro de um conjunto de competências 

próprias, competências essas que sustentam a capacidade de 

desempenho profissional. 

Importa, pois, refletir acerca de algumas dessas competências, 

cruciais para o correto desenvolvimento da profissão que pretendo 

continuar a desempenhar no futuro – treinador de futebol.  

 

2.3.6.1 A capacidade de liderança 

 

O papel do treinador não deve ser entendido, apenas, através de 

funções consideradas técnicas ou de instrução, porque dele espera-se 

que seja capaz de liderar o processo global de evolução dos jogadores 

que estão no seu comando, fomentando a transformação e o 
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aperfeiçoamento dos comportamentos e atitudes, na procura do 

rendimento desportivo (Garganta, 2004). 

A condução de um grupo de pessoas, transformando-o numa 

equipa que gera resultados, é chamada de liderança – é a habilidade de 

motivar e influenciar os liderados, de forma ética e positiva, para que 

contribuam voluntariamente de forma a alcançarem os objetivos da 

equipa.  Para Barrow (1977), a liderança é o processo comportamental 

que visa influenciar os sujeitos e/ou grupos, de modo a que se atinjam os 

objetivos determinados anteriormente. Na mesma linha de raciocínio, 

Roper (2005; cit. por Frias, 2009, p. 7) afirma que “... a liderança é uma 

orientação deliberada e consciente de indivíduos, ou de um grupo, em 

direção ao cumprimento de um alvo ou objetivo predeterminado.”. 

Podemos, então, entender a liderança como um fenómeno de 

influência pessoal, exercida em determinada situação, através do 

processo de comunicação humana, com vista à transmissão e atingimento 

de determinados objetivos.  

De acordo com Rei (2002) o líder de uma organização deve abraçar 

três funções básicas: (1) marcar o rumo, desenvolvendo uma visão de 

futuro; (2) alinhar as pessoas nessa direção, comunicando eficazmente; e 

(3) motivar e inspirar, transmitindo energia. Após conhecer o treinador 

principal, facilmente reconheci nele características inerentes a um bom 

líder, pela capacidade que tinha em definir um objetivo e alinhar os 

jogadores em função do mesmo, sempre num clima motivacional e de 

prática extremamente apelativo. Fruto da relação sempre assente numa 

base de confiança mútua entre a equipa técnica, eu e o treinador adjunto 

tentamos eliminar os focos de problemas existentes, antes de ter de haver 

uma intervenção por parte do treinador principal, o que ajudou a manter 

um ambiente positivo em torno do treino.  

Para Araújo (2010, p. 62), “... liderar é um processo de influência 

social, no qual o líder procura obter a participação voluntária dos 

colaboradores, num esforço para atingir os objetivos da organização. É 

contagiar os outros pela força do exemplo, é ver a sua autoridade 
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reconhecida e não imposta, é ter a capacidade de energizar e motivar, 

orientar para uma visão e um objetivo comuns, criando boas práticas, 

compromisso interno nos colaboradores e o desejo de fazer bem e cada 

vez melhor”.  

“Ver a sua autoridade reconhecida e não imposta” Araújo (2010, p. 

62), foi talvez uma das maiores aprendizagens acerca de liderança que 

captei neste ano. Enquanto equipa técnica conseguimos, através de um 

ambiente de treino altamente motivador e competitivo, fazer os jogadores 

acreditar na nossa metodologia e ideia de jogo, conquistando facilmente 

o respeito de todo o grupo. Acredito cada vez mais que esta será a melhor 

maneira de conduzir e liderar qualquer grupo: conquistá-los com as 

nossas ideias e fazê-los entender que aquilo que trabalhamos em treino, 

não só é o mais indicado para o seu correto desenvolvimento enquanto 

jogadores, mas é também algo que aparece em contexto de jogo. 

Janssen e Dale (2002) referem que os bons líderes mantêm uma 

relação aberta, honesta e direta com os seus liderados, de forma a 

influenciá-los positivamente e sendo reconhecido como alguém de 

confiança para a consecução de tudo o que se pretende. Atualmente, não 

só no futebol, “as pessoas contam” (Almeida, 2011, p. 75) e, como tal, os 

bons treinadores preocupam-se com os seus jogadores no seu todo, não 

só como atletas, querendo verdadeiramente o melhor para eles, no 

desporto e na vida (Janssen & Dale, 2002). 

Um bom exemplo do que foi referido, é dado por Mourinho, quando 

afirma: “Sou tudo. Sou distante, sou perto, sou muito perto e sou 

longínquo. Consigo ser tudo, dependendo do momento, da situação, da 

análise que faço e daquilo que penso que é importante. Analiso caso a 

caso, momento a momento, personalidade a personalidade, e a minha 

forma de atuação é perfeitamente individualizada e de acordo com o 

momento e a análise que dele faço. Não tenho comportamento e uma 

forma de atuação estereotipada”. (…) O meu tipo de relação não tem 

como fim a relação em si, ser amigo ou não ser amigo, o jogador gostar 

de mim, ou não. O único objetivo é o rendimento do grupo, em primeiro 

lugar, e, indiretamente, os rendimentos individuais, porque são estes que 



 

44 

vão contribuir para o rendimento do grupo” (Mourinho, em entrevista 

realizada por Lourenço & Ilharco, 2007, p. 184).   

Posto isto, entende-se que a liderança de um treinador não deverá 

ser só focada apenas no modo de atuar dos atletas em contexto de treino 

e de jogo (Garganta, 2004), uma vez que existem outros inúmeros 

contextos que influenciam o desempenho dos jogadores, aos quais o líder 

deverá estar atento e procurar interferir, caso se revele pertinente.  

A liderança enquanto competência que um treinador deverá 

possuir, pode então ser percebida como uma forma de autoridade que 

utiliza a comunicação, a influência, a motivação como instrumentos 

favorecidos na qual o treinador deve tomar partido, elegendo a sua visão, 

o seu procedimento, o seu trilho, percebendo que os métodos são bons 

quando os seus utilizadores reconhecem o seu alcance e limites (Frias, 

2009). 

 

2.3.6.2 A capacidade de comunicação 

 

Após entendermos a importância e as características de um bom 

líder, importa perceber que a capacidade de comunicação é uma 

ferramenta igualmente importante para o treinador, por permitir intensificar 

o entendimento e a proximidade deste com os jogadores e restantes 

elementos envolvidos no processo (Shanahan & Schefter, 2000, citados 

por Rosa, 2003).  

De acordo com Rocha (2006, cit. por Rodrigues, 2009, pp. 30), “... 

o treinador deverá sempre ser um indivíduo capaz e responsável por todo 

o seu processo de planeamento, instrução e gestão, exercendo funções 

de avaliador, especialista, observador, estimulador, solucionador de 

problemas e conselheiro, tendo sempre como alvo da sua intervenção o 

rendimento de um conjunto de indivíduos no Desporto”. Para Martens 

(1999), um treinador no exercício das suas funções está, essencialmente, 

a comunicar. 
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Além de influenciar na preparação e motivação dos jogadores em 

prol dos objetivos de rendimento, a comunicação poderá também afetar a 

prestação individual ou coletiva (Rosa, 2003), permitindo eventualmente 

níveis de desempenho que, por si só, não se observariam (Bravo, 2008, 

citado por Rodrigues, 2009).  

Durante todo este processo de estágio, a comunicação enquanto 

forma de motivação e de exponenciação dos níveis de intensidade do 

treino, assumiu sempre um papel muito importante na operacionalização 

e consecução do mesmo. Segundo Nerin (1986), o discurso utilizado pelo 

treinador deverá incluir algumas considerações para uma comunicação 

mais eficaz, entre as quais, procurar ser criativo para evitar a monotonia, 

alternar o tom de voz para estimular ou tranquilizar os atletas e ter atenção 

à duração e quantidade de informação transmitida, por forma a não causar 

cansaço nem desinteresse nos jogadores (Rosa, 2003). 

Durante o processo comunicacional, existem dois tipos de 

comunicação para cada um dos intervenientes, a interna (intrapessoal) e 

a externa (interpessoal), “…que quando articuladas serão representativas 

de um todo comunicacional específico” (Vieira, 2006, p. 19). A exigência 

constante e o modo como comunicamos com os atletas, a meu ver, foi 

crucial para o correto desenvolvimento dos mesmos. O treinador principal 

adotou sempre uma postura muito honesta e frontal com os jogadores, o 

que permitiu criar um ambiente de treino ideal para o aparecimento das 

nossas ideias de jogo, permitindo níveis de desempenho que, por si só, 

não existiriam.   

É pertinente perceber que a comunicação não se limita apenas à 

componente verbal, ou seja, “…às palavras, à sua estrutura e sentido…”, 

mas igualmente “…à linguagem do corpo e ao contexto onde é 

produzida…”, isto é, a componente não-verbal (Vilhena, 2011, p. 14). A 

comunicação não-verbal está relacionada com as trocas físicas que se 

estabelecem com os olhos, expressões faciais, movimentos corporais e 

manipulações (Guedes, 1987).  



 

46 

Deste modo, “o treinador deve ter também consciência que a forma 

de transmissão da mensagem, através da colocação da voz, da 

expressão facial e corporal pode interferir no rendimento dos jogadores” 

(Yukelson, 2001, citado por Rosa, 2003, p. 31). Ou seja, “…uma 

linguagem corporal negativa, evidenciando descontentamento e mesmo 

agressividade pelas falhas cometidas pelos jogadores, contribui para 

aumentar a tensão e a ansiedade cognitiva” (Rosa, 2003, p. 31). 

Algo importante que aprendi neste ano de estágio está relacionado 

com a forma de articular a comunicação da equipa técnica com os 

jogadores. Enquanto o treinador principal manteve quase sempre um 

discurso sério e exigente, procurando um certo “distanciamento 

emocional” com os jogadores, o meu papel enquanto treinador adjunto foi, 

algumas vezes, o de reforçar as ideias transmitidas, de uma forma mais 

próxima dos mesmos. Por exemplo, quando entendíamos que um jogador 

deveria ser chamado a atenção, fosse por um comportamento ou decisão 

menos acertada, normalmente, fazíamo-lo à frente do grupo todo, 

assumindo o treinador principal a parte essencial do discurso. No fim 

dessas chamadas de atenção, por forma a manter elevados os níveis 

anímicos do jogador e prepará-lo para o resto do treino, tentava reforçar 

a mensagem passada, numa conversa mais descontraída e isolada do 

resto do grupo, fazendo-o entender que, de facto, tinha errado e que a 

mensagem do treinador era correta.  

Assim, citando Vilhena (2011, p. 12), conclui-se que “a 

comunicação é um processo interpessoal complexo que envolve trocas 

verbais e não-verbais de informações, ideias, comportamentos, 

relacionamentos. Podemos considerá-la como um ato de partilha e que, 

se for eficaz, vai produzir sempre mudanças. Não se fica simplesmente 

pelo conteúdo, mas transmite também sentimentos e emoções”. 
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2.3.6.3 A capacidade de relação com os jogadores 
 

A capacidade de se relacionar corretamente com os jogadores 

revela-se de todo crucial, uma vez que acaba por ser um aspeto 

fundamental que pode contribuir, ou não, para o rendimento destes em 

competição. “As decisões e ações que se empreendem ao longo da nossa 

vida, são sempre norteadas pela nossa filosofia de vida, isto é, os nossos 

valores, crenças, atitudes, visão do mundo, enfim a nossa utopia”. “(…) 

Os treinadores sem uma filosofia bem definida, têm falta de direção e 

rapidamente sucumbem às pressões externas”. (Alves et al., 1996, p. 21). 

Segundo Cruz e Antunes (1996), o desporto envolve a presença 

constante de vários intervenientes, podendo afirmar-se que implica 

necessariamente interações sociais ou processos de grupo, que ao nível 

da competição assumem um caráter intergrupal e interpessoal. A relação 

treinador-jogador assume especial relevância no sucesso desportivo do 

treinador da equipa e do jogador, já que os laços e relações existentes no 

grupo condicionam todas as ações em que estão envolvidos. Serpa e 

colaboradores (1996) acrescentam que o rendimento do grupo acaba por 

ser influenciado através do efeito que o treinador induz nos jogadores ao 

nível afetivo, cognitivo e comportamental.  

Mumford e Gergley (2005) referem mesmo que treinar consiste, 

acima de tudo, em influenciar e aproximar as pessoas num clima de 

relações interpessoais. Montiel (1997) reforça a ideia referindo que o 

treinador é um gestor de recursos humanos, não podendo, por isso, 

desvalorizar as relações humanas e o ambiente em que trabalha o seu 

grupo de jogadores. 

Torna-se, pois, importante entender que o relacionamento entre o 

treinador e o jogador pode ser expresso em vários níveis, isto é, num 

âmbito mais individualizado, em pequenos grupos ou até mesmo com 

toda a equipa, mas procurando sempre que possível entender que “uma 

equipa de futebol implica, por parte do treinador, um entendimento desta 

como um todo, mas sem esquecer que nesse todo existem 

individualidades com caraterísticas próprias” (Hess, 1981, citado por 
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Lobo, 2006, p. 37). Posto isto, Silva e Weinberg (1984, in Cruz e Antunes, 

1996), consideram que um treinador tem que lidar com um grupo de 

atletas que formam uma equipa, em que todos procuram atingir objetivos 

comuns, nunca considerando o todo como a soma das suas partes. É 

fundamental definir objetivamente os processos de interação que 

determinam a formação de uma equipa, procurando ainda entender a 

forma como essas interações podem influenciar o rendimento da mesma. 

Face ao que foi dito anteriormente, facilmente depreende-se que o 

treinador e o modo como age e como lida com os seus atletas, pode 

contribuir de forma substancial para o sucesso de todos, podendo exercer 

“uma influência direta sobre os seus atletas ao nível de hábitos, opiniões, 

conhecimentos e capacidades” (Sarmento, 1991, citado por Silva, 2000, 

p. 13).  

Acredito que a postura séria e exigente que mantivemos no treino 

e o modo equitativo como procuramos lidar com as individualidades que 

formam o grupo, contribuíram para o ambiente de prática muito positivo 

que sempre se verificou, tendo-se revelado, para isso, essencial “que o 

treinador tenha a capacidade de compreender os atletas, de se adaptar 

às suas necessidades, de comunicar eficazmente, de motivar 

convenientemente e de adotar comportamentos consistentes” (Lyle, 2002, 

citado por Almeida, 2011, p. 76)”. 

Ainda acerca da relação treinador-jogador, realça-se que não deve 

ser exclusiva do processo de treino e da competição, podendo o treinador 

ter influência e papel preponderante quando se interessa por assuntos 

mais privados dos atletas, sobretudo com os quais possam estar a 

influenciar o rendimento destes.  

Tal pode ser verificado na afirmação de Langlade (SD, citado por 

Lucas, 2001, p. 28), quando diz que “o bom treinador servirá os seus 

jogadores, colocando o bem-estar destes no primeiro lugar de todas as 

suas relações (...)”. Assim, este deverá usufruir de dois discursos distintos 

com os jogadores, um mais formal e outros menos. O primeiro poderá ser 

utilizado em casos em que se procura comunicar aspetos mais 
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específicos da modalidade, mais técnicos e o segundo relativamente a 

pormenores mais privados dos atletas (Lucas, 2001).  

No método de trabalho adotado pela nossa equipa técnica, na 

maioria das vezes, as conversas relativas aos pormenores mais privados 

dos jogadores eram levadas a cabo pelos treinadores adjuntos, enquanto 

os aspetos mais específicos da modalidade eram abordados um pouco 

por todos. Desta forma, o atleta sentir-se-á muito mais apoiado e terá uma 

perceção de que os treinadores compreendem o contexto que lhe é 

inerente e que o possa estar a afetar. Portanto, o “cuidado a ter pelo 

treinador no relacionamento com os seus atletas justifica-se pela análise 

que o atleta faz da forma como é tratado pelo treinador” (Santos, 2001, p. 

4). 

Importa também referir que o sucesso do treinador é avaliado não 

só pelas suas vitórias, mas também pela qualidade das relações com os 

jogadores, sendo importante fazer sentir-lhes que são prioritários, 

evitando ser o alvo das atenções. Mageau e Vallerand (2003) referem 

mesmo que a qualidade da relação treinador-jogador é crucial na 

satisfação, motivação e desempenho dos atletas, e Jowet e colaboradores 

(2012) acrescentam a estes aspetos a eficácia coletiva evidenciada pela 

equipa. Csikszentmihalyi e colaboradores (1993, citados por Almeida, 

2011, p. 75) defendem ainda que “os treinadores que perduram nas 

mentes dos jogadores, são aqueles que demonstram entusiasmo e paixão 

na transmissão dos conhecimentos” e que conseguem “encorajar a 

integração promovendo suporte e harmonia e, simultaneamente, em 

estimular a diferenciação ao tornar o envolvimento e a liberdade 

possíveis”. 

Todos os treinadores devem reconhecer que os jogadores são uma 

das fontes mais importantes de aprendizagem e desenvolvimento da 

capacidade instrucional do treinador. São os atletas que ajudam a fazer o 

treinador, propiciam a experiência e lhe dão a matéria para refletir e 

aperfeiçoar a sua prática. Deste modo, torna-se importante que a 

capacidade em se relacionar corretamente com os jogadores seja 

percebida como mais um fator relevante para a aquisição de rendimento 
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e possivelmente, como consequência, estar-se mais próximo do sucesso. 

Como tal, a “influência do treinador nos seus atletas será tanto maior 

quanto mais estes percecionarem que ele compreende a vivência que 

estão a ter da situação competitiva o que contribui grandemente para a 

harmonia do pensamento e atitudes entre ambos (…)” (Davies, 1989, 

citado por Santos, 2001, p. 5). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Desenvolvimento da prática profissional 
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3. DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL  
 

Neste capítulo pretende-se descrever de uma forma refletida e 

crítica a realização da prática profissional, da época 2018/2019, nos 

Iniciados do Rio Ave Futebol Clube, que participaram no Campeonato 

Nacional Sub 15.  

Desse modo apresentarei informação relativa à componente 

prática própria do estágio, através da qual se tentará refletir acerca de 

alguns conceitos relacionados com a tarefa que se desenvolveu no 

decorrer do mesmo, se enunciarão algumas dúvidas que foram surgindo, 

alguns problemas que se colocaram na concretização da mesma, o que 

realmente se concretizou, as dificuldades sentidas no desenvolvimento do 

trabalho em si, bem como algumas estratégias adotadas para alcançar os 

objetivos pretendidos. 

Para tal, inicialmente, irei elencar os objetivos definidos para a 

equipa/jogadores, na medida em que os mesmos são norteadores do 

trabalho desenvolvido, isto é, o atingimento, ou não, das metas 

estabelecidas. Posteriormente, descreverei o modelo de jogo idealizado, 

que serviu de guião para a modelação do processo de treino, seguido da 

apresentação do morfociclo padrão.  

Seguidamente falarei acerca da implementação das atividades, 

onde farei uma descrição pormenorizada do trabalho realizado, com uma 

focalização nas dificuldades encontradas e respetivas estratégias de 

remediação adotadas. Por último, irei abordar os resultados do trabalho 

desenvolvido. 
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3.1. Objetivos definidos 

 

A importância da criação de objetivos para a época desportiva 

prende-se com o facto de se estabelecer compromissos entre todos os 

elementos constituintes da equipa e definir metas concretas, a título 

coletivo e individual.  

Logicamente, grande parte dos objetivos estabelecidos para a 

presente época desportiva estendem-se durante toda a formação do 

jogador, isto é, a rota da excelência desportiva para o jogador/equipa, 

deverá ser consumada por objetivos de curto e médio prazo, mas sempre 

em alinhamento com o planeado a longo prazo (Coutinho et al, 2014). 

Para que os jogadores possam, individual e coletivamente, 

potenciar ao máximo as suas competências, deverá existir a preocupação 

de alinhar os objetivos pessoais, que cada um tem definidos para si 

próprio, com os objetivos perspetivados pelo treinador para cada jogador 

e, ainda, em relação aos objetivos definidos para a equipa, potenciando, 

assim, condições para que se criem os melhores contextos de trabalho 

possíveis (Castelo, 1994). 

Definir objetivos, sejam eles coletivos ou individuais, revela-se de 

uma importância extrema porque, um jogador, ao saber o que quer e ao 

empenhar-se em consegui-lo, vai, consequentemente, desenvolver 

hábitos que suportam esses mesmos objetivos, tornando-se um jogador 

consciente e autónomo na procura do atingimento das suas metas.  

Neste sentido, preconizamos objetivos de formação, de preparação 

e de competição para a equipa, assim como “desafiamos” os jogadores a 

estabelecerem objetivos individuais para si próprios. 

 

 Objetivos de formação: foram definidos como objetivos de 

formação pela nossa equipa técnica formar jogadores com carácter e com 

vontade de vencer, incutindo nos mesmos valores como a 

responsabilidade, o respeito, a proximidade, o espírito de equipa, a 

solidariedade e o fair play. Procurámos, também, promover a aceitação, 
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voluntária e consciente, dos adversários, dos árbitros e todos os agentes 

desportivos, não só na condição de praticante, mas, também, como 

espectador, bem como estimular nos nossos jogadores a necessidade de 

autossuperação, individual e coletiva, e o gosto pela prática desportiva.  

Objetivos de preparação: nos objetivos de preparação, ao nível 

da condição física, preconizamos objetivos que permitissem aos 

jogadores desenvolver a coordenação motora geral e específica, melhorar 

aspetos de força dinâmica em situações de impulsão e de contacto físico, 

melhorar a sua amplitude de movimentos, aumentar a velocidade de 

deslocamento e a velocidade de reação e, também, tornar mais eficientes 

os índices de resistência aeróbica. No que toca à condição psíquica, 

achámos fundamental criar e manter uma boa motivação para treinar e 

jogar, revelando-se necessário edificar um ambiente favorável à 

construtividade e à cooperação, fomentando a amizade e a coesão no 

seio do grupo. Desenvolver a autoconfiança, provocar a superação em 

momentos críticos, desenvolver uma mentalidade vencedora e promover 

o autocontrolo emocional foram, também, objetivos chave de preparação 

definidos. Ao nível da condição tático-técnica, a aposta residiu na melhoria 

da qualidade individual e coletiva da nossa “forma de jogar”, visando 

sobretudo o desenvolvimento dos jogadores a médio e a longo prazo. 

Pretendeu-se criar situações favoráveis ao aperfeiçoamento dos “gestos 

técnicos”, privilegiando a sua vivência em situações idênticas às do jogo, 

bem como melhorar as habilidades motoras específicas dos jogadores e 

a tática individual, na relação com a bola, nas intencionalidades e nos 

momentos de jogo, através da melhoria das capacidades cognitivas, 

percetivas e decisionais. Procurámos, também, insistir na correta 

colocação e orientação dos apoios e no trabalho constante sem bola, por 

forma a encontrar o espaço entre linhas e ser permanentemente solução 

viável de passe.  

Objetivos de competição: foi definido como objetivo principal a 

passagem à 2ª fase do Campeonato Nacional de Iniciados. Após 

falharmos esse objetivo, estabelecemos como objetivo secundário 
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alcançar o primeiro lugar na fase de manutenção, objetivo esse que 

acabou por ser cumprido.  

 

3.2. Conceção de Jogo – A Ideia do Treinador 

 

No início, é importante que surjam “as ideias, as concepções” 

oriundas do treinador, tendo em conta diversos fatores, pois serão estas 

o ponto de partida para tudo o que se seguirá (Miranda, 2009, p.11). 

Para José Tavares (citado por Tamarit, 2013), treinar sem que este 

conjunto de ideias e conceções estejam bem definidos, torna-se 

impossível. Guilherme (2003, citado por Miranda, 2009, p. 11) acrescenta 

que é crucial que o treinador desenvolva um guia mental, que sirva de 

orientação a todos os intervenientes e que seja constituído, entre outros 

aspetos, por “princípios e subprincípios” para cada momento do jogo, por 

forma a conferir uma “identidade” à equipa. É esta identidade que permite 

diferenciar uma equipa das restantes, tornando-a única. 

A conceção de jogo está, então, inerente às ideias e interpretações 

que o treinador faz do mesmo, baseadas nas suas vivências e 

experiências na prática, estruturando-as, de modo a dar-lhes vida através 

de um modelo, para posterior planeamento e operacionalização do 

processo de treino (Guilherme, 2004).  

Em suma, para qualquer equipa de futebol, tem de existir uma ideia 

bem definida do “jogar” que se pretende efetivar. Para a nossa equipa, o 

controlo do jogo através da manutenção e circulação da posse de bola, a 

procura do espaço interior e entre linhas, assim como a estimulação da 

criatividade individual dos jogadores, constitui algumas das ideias chave 

presentes no modelo de jogo por nós efetivado.  

Podemos, então, entender a conceção de jogo como a base para 

a modelação das ideias de jogo, em harmonia com os objetivos definidos 

para a equipa. Ou seja, o mesmo será afirmar que a ideia de jogo do 

treinador consubstancia-se, em função das circunstâncias do contexto em 

que está inserido, na criação de um Modelo de Jogo. 
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3.3. Modelo de jogo 

 

O modelo de jogo adotado na formação do Rio Ave Futebol Clube 

apresenta macro princípios e princípios transversais a todos os escalões, 

procurando uniformizar uma identidade coletiva do clube. Estes princípios 

e macro princípios tornam-se mais vincados nos últimos estádios de 

desenvolvimento dos jogadores – estádio de aperfeiçoamento (14 aos 16 

anos) e estádio de rendimento (17 aos 19 anos). 

Tendo em conta a cultura da cidade e do clube, o coordenador da 

formação, em conjunto com as equipas técnicas dos escalões dos 

estádios de desenvolvimento em cima mencionados, definiu uma forma 

de jogar onde as equipas fossem capazes de, no momento ofensivo, optar 

sempre que possível pela saída curta através dos centrais, controlar o 

jogo através da manutenção e circulação da posse de bola, criando 

desequilíbrios defensivos no adversário e consequentes situações de 

finalização. No momento defensivo, as equipas deveriam estar 

preparadas para reagir rapidamente à perda da posse de bola, 

condicionando a progressão da mesma no campo, impedindo o 

adversário de entrar em zonas centrais e de finalização.  

Todos estes momentos são encarados com caráter, rigor e 

exigência pelos jogadores, assim como pelos treinadores, em todos os 

contextos de performance ou preparação para a mesma (treino). 

 

3.3.1 Caracterização geral 

 

Com vista à ocupação racional e equilibrada do terreno de jogo, 

procurando responder eficazmente às exigências e problemas que o 

mesmo coloca, baseamos o nosso trabalho num sistema tático principal 

(1-4-2-1-3) (Figuras 4 e 5) e um alternativo (1-4-4-2) (Figura 6), 

apresentando uma variante para o sistema principal. 
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FIGURA 4– SISTEMA PRINCIPAL FIGURA 5– VARIANTE DO SISTEMA PRINCIPAL 

FIGURA 6– SISTEMA ALTERNATIVO 
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Apesar da incerteza e imprevisibilidade do jogo, uma equipa de 

futebol evidencia comportamentos passíveis de serem observados e 

identificados de forma sistemática, permitindo assim, “racionalizar os 

designados padrões de jogo e por extensão os modelos de jogo” 

(Garganta, 1997, p. 125), os quais poderão ser comparados e corrigidos 

em função das necessidades e intencionalidades do treinador e da 

equipa, e trabalhados no contexto do treino. 

O Modelo de Jogo é, então, fulcral para conceber e desenvolver 

um processo coerente e específico que se reflita na criação de um 

determinado “jogar”. Constitui, por isso, um aspeto nuclear do processo 

de treino, ao ponto de este deixar de ter sentido sem a sua existência, já 

que é a partir dele que tudo se gere, organiza, desenvolve e cria 

(Guilherme, 2004).  Assim pensa também Faria (1999, p. 49), para quem 

“o Modelo de Jogo condiciona um modelo de treino, um modelo de 

exercícios e, necessariamente, um modelo de jogador”. 

Segundo Guilherme (2004), devemos estruturar a conceção e 

operacionalização do nosso modelo de jogo baseado em quatro 

momentos: Organização Ofensiva, Organização Defensiva, Transição 

Ofensiva e Transição Defensiva.  

O nosso papel, enquanto treinadores, é criar princípios em vários 

níveis de complexidade (macro, meso e micro), no sentido de direcionar 

o comportamento individual e coletivo dos jogadores para o que 

pretendemos que aconteça em jogo, isto é, estruturar e definir o modelo 

de jogo, tendo por base a forma como queremos que os problemas de 

jogo sejam resolvidos nos quatro momentos e na interação que tem de 

existir entre eles.  
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3.3.2 Organização ofensiva 

 

A organização ofensiva é reconhecida através do “…momento da 

aquisição ou recuperação da posse da bola, até ao momento de 

finalização ou perda da posse de bola” (Garganta, 1997, p. 212). É 

“…caraterizado pelos comportamentos que a equipa assume aquando da 

posse de bola com o objetivo de preparar e criar situações ofensivas de 

forma a marcar golo” (Guilherme, 2004, p. 147). 

Este momento pode ser dividido em três fases: fase de construção, 

criação de situações de finalização e situações de finalização (Figura 7). 

 
 

Macro Principio: Posse e circulação de bola apoiado, no sentido de criar 
situações de finalização 

 
                Princípios                                        Subprincípios                                        Imagem 

 
Fase de Construção 
-> Jogo de posições 

-> Formações de várias 
linhas de passe 
-> Formação de 

triângulos e losangos na 
zona da bola 

 

• Centrais em largura; 

• Defesas Laterais projetados à 
largura máxima e profundidade; 

• Recuo do médio defensivo para 
o espaço entre os centrais, 
fazendo uma saída a 3; 

• Superioridade numérica 
constante na zona da bola. 

• Exploração dos médios nos 
espaços entre linhas e quebra de 
linhas em condução; 

• Referência em apoio dos 
extremos (jogo interior), quando 
os interiores jogam por fora. 

• Exploração da profundidade, 
caso os comportamentos 
defensivos adversários o tornem 
propício. 
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Criação de Situações de 
Finalização 

-> Jogo de posições 
-> Velocidade na 

circulação 
-> Variação do centro de 

jogo 

 
 

• Subida da linha defensiva em 
bloco (bloco junto e coeso); 

• Referências de saída de pressão 
na largura; 

• Movimentos contrários no meio 
campo por parte dos médios, 
por forma a encontrar o espaço 
entre linhas; 

• Jogo em apoio e penetrações; 

• Exploração da profundidade, 
caso seja propício. 

• Criação constante de situações 
de superioridade numérica nos 
três corredores. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Situações de Finalização 
-> Verticalidade 
-> Velocidade de 

execução e decisão 

 

 

 

• Subida da linha defensiva e linha 
média (bloco junto e coeso, 
pronto para perda de posse de 
bola); 

• Médios Defensivo atentos à 
segunda bola; 

• Ocupação correta das zonas de 
finalização; 

• Mobilidade do ponta de lança e 
do extremo contrário, na 
procura dos espaços. 

 

FIGURA 7– MODELO DE JOGO: ORGANIZAÇÃO OFENSIVA  
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3.3.3 Transição defensiva 

 

Este momento de jogo define-se pelos segundos que se seguem 

após a perda de bola e pela forma como a equipa reage e se organiza 

nesse período de tempo. Por momentos, as equipas encontram-se 

desorganizadas em busca de assumirem novas funções e, portanto, 

procuram tirar vantagem sobre a outra equipa nesses segundos 

(Guilherme, 2004). Assim, torna-se importante que as equipas tenham 

competência e que estejam preparadas para perder a bola, por forma a 

voltarem a organizar-se, não permitindo que o adversário chegue a zonas 

de finalização. 

Os comportamentos que preconizamos para este momento 

dependem, logicamente, da zona onde perdemos a bola, tendo como 

principais objetivos impedir que o adversário progrida com bola no campo 

e, se possível, proceder à recuperação da mesma, retomando o controlo 

do objeto de jogo. As ideias que preconizamos neste momento de jogo 

estão expostas na Figura (8). 

 

Macro Principio: recuperação imediata da bola, ou evitar a progressão da 

mesma, reorganizando-se defensivamente 
 

 
                Princípios                                        Subprincípios                                        Imagem 

Zona Intermédia (1º e 
2º terço defensivo) 

-> Reduzir o tempo e 
espaço de decisão e 

execução do adversário, 
encurtando 

rapidamente o espaço 
na zona da bola 

-> Obrigar o adversário a 
jogar para trás 

 

• Retirar largura e profundidade 
ao adversário; 

• Pressão imediata no portador 
da bola e coberturas defensivas 

próximas; 

• Realizar contenção para evitar 
ser ultrapassado; 

• Condicionar a decisão do 
adversário; 

• Reorganização defensiva, 
protegendo, prioritariamente, a 

zona central. 
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3.3.4 Organização defensiva 
 

Este momento é facilmente identificado por representar e exprimir 

uma situação de oposição ao adversário (Teodorescu, 1984, citado por 

Batista, 2006).  

O momento de organização defensiva é caraterizado pela forma 

como a equipa, de forma coletiva e individual, se procura organizar, 

assumindo comportamentos com a intenção de impedir a concretização 

de situações de golo e o golo propriamente dito (Guilherme, 2004).  

Esta fase representa a marcação do defesa ao atacante adversário 

para neutralizar todas as suas acções ofensivas em qualquer momento 

do jogo (Castelo, 1996) e é representativa de todos os comportamentos 

tático-técnicos coletivos e individuais que visam a anulação e cobertura 

dos adversários e dos espaços livres. É nesta etapa que uma equipa tenta 

conquistar a posse de bola, com o intuito de realizar as acções ofensivas, 

sem cometer infrações e impedindo que o adversário obtenha golo 

(Teodorescu, 1984). 

 

Zona de Finalização 
(3º terço defensivo) 
-> Reduzir o tempo e 
espaço de decisão e 

execução do adversário 
-> Entrar em 

organização defensiva 

• Retirar largura e profundidade; 

• Pressão imediata ao portador da 
bola; 

• Realizar contenção, por forma a 
permitir que a equipa se 

reorganize defensivamente. 

• Evitar a progressão adversária 
no campo; 

• Recorrer à falta se necessário. 

 

FIGURA 8– MODELO DE JOGO: TRANSIÇÃO DEFENSIVA 
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Novamente, para a melhor sistematização de princípios, vamos 

dividir o nosso momento defensivo em três fases: condicionar 1ª fase de 

construção, evitar criação de situações de finalização e evitar finalização 

(Figura 9). 

 

 

Macro Principio: defesa zonal proativa, num bloco médio alto  
 

 
                Princípios                                        Subprincípios                                        Imagem 

 
 
 
 
 

Condicionar 1ª fase de 
contrução 

-> Bloco alto 
-> Campo curto e 

estreito 
-> Fecho de espaços 

interiores 
-> Bloco junto e coeso 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

• Pressionar a linha defensiva 
adversária; 

• Médio interior pressiona 
central adversário e o PL 

fecha no 6; 

• Linha defensiva e média 
sobem juntos, formando um 
bloco compacto, retirando 

espaço entre setores; 

• Linha defensiva em linha, mas 
pronta para uma possível 
procura da profundidade. 

 
 
 

 

Evitar Criação de 
Situações de Finalização 

-> Equipa compacta, 
com pouco espaço entre 

setores; 
-> Fecho de espaços 

interiores 
-> Agressividade e 

coberturas próximas 
constantes 

 
• Obrigar o adversário a jogar 
por fora ou longo, na procura 

da profundidade; 

• Coberturas próximas ao 
jogador que está a pressionar o 

portador da bola; 

• Extremos dividem espaço 
interior e exterior; 

• Médio interior que dividiu a 
pressão ao central na 1ª fase 
retorna rápido para junto do 

bloco; 

• Defesa Lateral contrário ao 
lado da bola equilibra dentro, 
desempenha um papel de 3º 

central. 
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Evitar Finalização 
-> Fecho do espaço 

central; 
-> Agressividade 

constante e 
concentração nas 

coberturas 
-> Evitar cruzamentos 

por parte do adversário 

• Contenção no 1vs1 defensivo, 
por forma a evitar possíveis 

cruzamentos; 

• Coberturas rápidas e 
agressivas na zona central; 

• Um dos médios defensivos 
ajusta nos centrais; 

• Bloco intermédio junto e 
compacto, não permitindo 

finalização; 

• Avançado posiciona-se no 
lado contrário à zona da bola, 
sempre pronto para eventual 

recuperação da mesma. 

 
FIGURA 9– MODELO DE JOGO: ORGANIZAÇÃO DEFENSIVA  

 

 

 

3.3.4.1 Indicadores de pressão 
 

Por forma a complementar os comportamentos defensivos dos 

jogadores, para além do que preconizamos na Figura (9), estabelecemos, 

também, indicadores de pressão (Quadro 5), que procuram definir as 

zonas e os momentos em que a equipa deve adotar uma postura 

pressionante mais agressiva. 

 

 

QUADRO 5– INDICADORES DE PRESSÃO 

INDICADORES DE 
PRESSÃO 

• Adversário recebe a bola de costas para a 
nossa baliza; 

• Adversário vira-se de costas para a nossa 
baliza; 

• Adversário recebe um passe pelo ar (curto ou 
longo); 

• Adversário faz uma receção deficiente (coloca 
o olhar sobre a bola); 

• A bola entra no interior do bloco defensivo da 
equipa; 

• Bola entra num dos corredores laterais. 
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3.3.4.2 Indicadores de profundidade do bloco 
 

 

À semelhança do que fizemos com os indicadores de pressão, 

estabelecemos, também, indicadores de profundidade do bloco (Quadro 

6), que procuram definir os momentos de subida ou de não subida do 

nosso bloco defensivo. 

 

 

QUADRO 6– INDICADORES DE PROFUNDIDADE DO BLOCO 

Indicadores de subida 

do bloco defensivo 

• O adversário joga para trás; 

• O adversário joga para o lado; 

• Um jogador da equipa adversária recebe a bola 

de costas; 

• Tendo a preocupação de ler a subida dos 

colegas, sempre em sintonia. 

Indicadores de não subida 

do bloco defensivo 

• Sempre que o adversário está em condições 
de colocar a bola nas costas, organizamos e 
fechamos as linhas; 

• Adversário com bola controlada e com 
possibilidade de efetuar um passe longo. 

 

 

3.3.5 Transição ofensiva 

 

O momento de transição ofensiva é caraterizado pelos instantes 

que se seguem logo após a recuperação da bola. Tal como na transição 

defensiva, as equipas têm que assumir novas funções e acabam por ficar 

desorganizadas momentaneamente, tentando aproveitar esta situação 

para tirar benefício (Guilherme, 2004). 

Para este momento do jogo, preconizamos que os jogadores sejam 

capazes de tirar a bola da zona de pressão momentânea que o adversário 

cria, variando o centro de jogo para áreas menos povoadas. Os jogadores 

terão de ser capazes de decidir se optam por manter a posse de bola e 

entrar em organização ofensiva ou, se procuram rapidamente a 

verticalidade, explorando os espaços que possam existir entre os 
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elementos da equipa adversária. As ideias que pretendemos que os 

jogadores assimilem estão representadas na Figura (10). 

 

Macro Principio: procurar rapidamente o golo ou a manutenção da posse de 
bola.  

 

 

                Princípios                                        Subprincípios                                        Imagem 

Com o adversário 
desorganizado 

-> Procurar retirar 
rapidamente a bola da 
zona de recuperação 

-> Verticalidade 

 
 
 

• Exploração da profundidade; 

• Movimentos contrários de 
apoio e de rutura; 

• Ocupação dos três corredores; 

• Criação de linhas de passe em 
progressão; 

• Condução de bola de forma 
inteligente. 

 
 
 

 

Com adversário 
equilibrado 

-> Procurar retirar 
rapidamente a bola da 
zona de recuperação 
-> Largura máxima, 

abrangendo o campo 
todo. 

 
 
 

• Exploração da largura máxima; 

• Defesas laterais projetados à 
largura; 

• Criação de coberturas ofensivas 
entre linhas de pressão, 

dificultando a reação à perda por 
parte do adversário; 

• Criação de linhas de passe 
seguras e fora do centro de jogo. 

 
 
 

 

FIGURA 10– MODELO DE JOGO: TRANSIÇÃO OFENSIVA 
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3.3.6 Princípios metodológicos 
 

Como já foi referido anteriormente, o modelo de jogo deve ser 

encarado como a base de todo o processo de planeamento e 

operacionalização do treino. Para Campos (2007), no sentido de se obter 

um processo de treino de qualidade, é fundamental conhecer bem o 

modelo de jogo, nas suas ideias gerais e comportamentos específicos, 

que permitam reajustamentos constantes de acordo com os contextos, 

tendo sempre em vista a Especificidade1. Para que exista uma 

continuidade e um entendimento, por parte dos jogadores, daquilo que 

são as ideias do treinador, é essencial que essas ideias sejam trabalhadas 

e repetidas sistematicamente, em contextos semelhantes aos da 

competição.  

Através da Periodização Tática surgem, assim, referenciais 

metodológicos que servem de fio condutor de todo o processo, tais como: 

o Princípio das Propensões, o Princípio da Progressão Complexa e o 

Princípio da Alternância Horizontal em Especificidade, que são os pilares 

da orientação do processo de treino deste modelo. 

No Rio Ave Futebol Clube, assim como nas minhas convicções 

pessoais enquanto treinador, a Periodização Tática e os seus respetivos 

princípios metodológicos, assumem um papel fundamental em todo o 

processo ligado ao treino. Torna-se, então, importante conhecer os 

princípios ligados à Periodização Tática.  

 

 

 

 

                                                             
1 Segundo Guilherme (2004), para que o treino e as situações nele apresentadas sejam de 

acordo com o princípio da Especificidade, é necessário que haja uma permanente interação 
entre os exercícios propostos e o Modelo de Jogo adotado pela equipa, bem como os 
respetivos princípios que lhe dão corpo e sentido. Assim, a Especificidade é uma criação 
que parte da individualização de um modelo de jogo, que se conjetura e se vai criando 
através da interação dos jogadores com esse mesmo modelo (Guilherme, 2004). 
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Princípio das propensões 

 

Para Guilherme (2004), o princípio das propensões salienta a 

necessidade de criar exercícios, cuja densidade dos comportamentos que 

se pretende evidenciar ocorra com elevada frequência. Este princípio vai 

permitir que determinado comportamento seja requisitado de uma forma 

muito superior à do próprio jogo, provocando a criação de imagens 

mentais/conhecimentos direcionados para o pretendido, transformando-

as em hábitos. De acordo com Tamarit, (2013, p. 39), o princípio das 

propensões “consiste em alcançar, através da criação de um exercício 

contextualizado, que apareçam um grande número de vezes o que 

queremos que os nossos jogadores vivenciem e adquiram a todos os 

níveis, ou seja, é modelar o exercício para o contexto pretendido.”  

Este princípio visa criar contextos de exercitação propícios/ 

orientados para aquilo que pretendemos atingir (Frade, 2013), tentando 

provocar a “repetição sistemática”. A “repetição sistemática” é o fator 

possibilitador de automatização que permite a emergência do papel do 

subconsciente, enquanto parte ativa e fundamental para a forma de jogar 

que se deseja (Gaiteiro, 2006). Independentemente da escala em que 

ocorre, a repetição sistemática propaga hábitos relativos ao modelo de 

jogo. Os hábitos adquiridos têm como suporte a criação de imagens 

mentais, derivadas das experiências e vivências, conscientes e não 

conscientes, que ao ficarem registadas na memória, vão servir para fazer 

face a determinados problemas, com os quais os jogadores já tenham 

vivenciado anteriormente (Sousa, 2007).  

A concretização deste princípio metodológico dá-se na quantidade 

de vezes (propensão) com que um determinado comportamento desejado 

pelo treinador acontece, num determinado período de tempo (Pivetti, 

2012). Devemos, então, neste contexto enfatizar os aspetos que 

queremos no jogo da equipa, condicionando os jogadores através de 

exercícios de treino para repetirem sistematicamente os comportamentos 

pretendidos. 
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Princípio da progressão complexa 

 

Conforme refere Tamarit (2013), este princípio consiste em 

priorizar o que consideramos mais importante, isto é, hierarquizar os 

princípios e subprincípios de jogo, na evolução do “jogar” que se pretende 

incutir na equipa. Ou seja, procura-se “montar” e “desmontar” os princípios 

e os subprincípios, de forma a hierarquizá-los durante o padrão semanal 

e ao longo dos padrões semanais, consoante a evolução da equipa 

(Guilherme, 2009).  

Uma das formas de concretizar esta ideia é dar recurso aos jogos 

e exercícios direcionados aos objetivos pretendidos nas diferentes 

escalas de jogo, na medida em que permitem que o jogador vivencie as 

mesmas interações presentes em contexto de jogo, entre as dimensões 

tática, técnica, psicológica e fisiológica, porém em escalas de 

complexidade diferenciadas. Para isso, devemos ter em consideração que 

a complexidade de um exercício depende da relação existente entre 

muitas variáveis, com destaque para (Tamarit, 2013): 

 

 A complexidade dos princípios e subprincípios vivenciados; 

 As escalas de jogo a que estão associados; 

 A Sub Dinâmica dominante do “esforço” e do padrão de 

contração muscular, implicado em determinado dia do Padrão 

Semanal; 

 O número, o espaço e o tempo de duração utilizados no 

exercício. 

 

A chave para a operacionalização desta orientação metodológica 

prende-se, então, com o entendimento de manipular a complexidade dos 

exercícios, sem empobrecer o jogar. Ou seja, trata-se de uma redução 

consciente, na qual manipulamos as diferentes escalas da equipa com o 

objetivo de reduzir a complexidade do grande princípio que se pretende 

transmitir, com situações de menor complexidade em que se envolve um 
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menor número de jogadores e um espaço mais reduzido, de modo a 

treinar as partes (subprincípios) do grande princípio de jogo em causa. 

Importa referir que a progressão complexa, apenas pode ser considerada 

progressão para uma complexidade maior, se as situações de menor 

complexidade forem superadas, e deste modo traduzirem-se num 

comportamento habitual (Sousa, 2007). 

O recurso aos jogos direcionados foi a principal estratégia 

privilegiada pela nossa equipa técnica ao longo da época, procurando 

sempre priorizar os princípios e subprincípios, em função do nosso 

modelo de jogo e dos objetivos a alcançar, de forma progressivamente 

mais complexa e cumprindo a especificidade de cada dia da semana, 

tendo em conta o Padrão Semanal (que será apresentado adiante). 

 

Princípio da alternância horizontal em especificidade 

 

Segundo Gomes (2006), este princípio reconhece que a 

operacionalização do jogar tem exigências de esforço e, portanto, 

consequências específicas. Na conceção da mesma autora, é 

fundamental que a gestão do processo de treino assente numa relação de 

desempenho/recuperação, que permita a melhor adaptabilidade dos 

jogadores.  

Tamarit (2007) confirma esse preceito ao afirmar que este princípio 

é o responsável por regular a relação existente entre esforço e 

recuperação. Para que os jogadores se relacionem com qualidade e 

tenham desempenhos positivos é preciso desenvolver o jogar por níveis 

de organização, ou seja, variando a complexidade do jogar ao longo da 

semana.  Assim, não existe sobreposição porque dentro do mesmo jogar 

que se quer, as aquisições comportamentais são de outro registo, em 

função da complexidade do jogo. (Gomes, 2006).  

Neste sentido, é necessário que se obedeça a uma alternância 

horizontal ao nível do tipo de contração dominante, segundo variáveis 

como tensão, velocidade e duração da contração muscular (Tamarit, 

2007). Percebe-se assim através desta abordagem que a 



 

72 

operacionalização incide em determinados aspetos do jogar, tendo em 

contas as exigências que cada dimensão comporta. Esta distribuição 

concretiza-se no estabelecimento de um Morfociclo Padrão, que será 

apresentado a seguir, no qual os princípios, subprincípios e subprincípios 

dos subprincípios de jogo são distribuídos, no tempo, seguindo uma 

determinada alternância (Maciel, 2011).  

Portanto, designa-se alternância horizontal pelo facto de a 

distribuição ser realizada numa lógica temporal, isto é, de um dia para o 

outro e não no mesmo dia e considera-se em especificidade porque é 

realizado e direcionado, sempre, seguindo uma linha condutora – o 

modelo de jogo que determina a especificidade da equipa (Maciel, 2011). 

Logicamente que, por forma a tornar o processo de planeamento e 

operacionalização do treino o mais rentável possível, todos estes 

princípios metodológicos mencionados em cima devem ser doseados pelo 

treinador, de forma a privilegiar a dominância de um tipo de contração 

muscular, em detrimento de outro, sempre em consonância com os 

objetivos diários do Morfociclo Padrão (Tamarit, 2013). Só deste modo se 

consegue o privilégio de uma subdinâmica num dia, assim como a sua 

recuperação nos outros, de maneira a manter a equipa sempre preparada 

e fisicamente disponível para a competição (Tamarit, 2013). 

Apesar da Periodização Tática já ter uma grande influência no 

treinador que era antes de entrar neste processo de estágio, uma vez que 

já havia contactado com esta nas aulas de Metodologia de Futebol, só 

comecei a ter maior sensibilidade para a sua operacionalização quando o 

comecei a vivenciar, diariamente, no contexto de treino do Rio Ave.  

Uma das minhas conquistas pessoais neste ano de estágio 

prendeu-se com isso mesmo: a possibilidade de poder vivenciar, de perto, 

um contexto onde foi possível aplicar o modelo da Periodização Tática – 

dado o facto de trabalharmos num contexto onde treinávamos apenas 

com duas folgas semanais e com jogo de domingo a domingo, o 

planeamento, a periodização e a operacionalização do treino que 
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adotámos foi baseada nas ideias e princípios já mencionados, que este 

modelo preconiza. 

 

3.4. Morfociclo Padrão  

 

Logicamente, como é normal em quase todos os clubes, o 

planeamento semanal de treinos na formação é condicionado por uma 

série de fatores – espaço de treino disponível, coordenação simultânea 

dos espaços de treinos com outros escalões, os horários escolares dos 

jogadores, o material disponível, entre outros.  

Graças às condições de treino que temos e à organização por parte 

da coordenação do clube com a secretaria, no início de todas as semanas, 

recebíamos um plano de treinos (Figura 11) que comtemplava os fatores 

acima elencados, sabendo sempre de antemão o espaço de treino que 

iriámos ter, bem como o campo onde treinar. 
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FIGURA 11- EXEMPLO DE PLANEAMENTO SEMANAL DE TREINOS 
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Os dias de treino podiam variar semanalmente, dependendo: do 

dia da competição; do facto de a equipa principal jogar em casa, a meio 

da semana, para as competições europeias ou nacionais; da 

disponibilidade do departamento médico (tem de estar destacado, pelo 

menos, um fisioterapeuta em dias de treino). 

Numa semana de treinos habitual os Iniciados Sub 15 do RAFC 

treinavam às segundas, quartas, quintas e sextas, das 19.30H às 21.00H, 

folgando às terças e na véspera do jogo. Esta distribuição semanal pode 

ser retratada pelo morfociclo padrão (Figura 12), adotado pela nossa 

equipa técnica ao longo do ano.  

 

 

 

O treino desportivo é, segundo Bompa (1999), visto como uma 

atividade sistemática de longa duração, nivelada de forma gradual e 

individual. Daí surge a necessidade de haver um planeamento padrão, de 

modo a estruturar e orientar o treino, ajustando as suas necessidades, de 

forma condicionante, à realidade que o envolve. 

 

FIGURA 12– MORFOCICLO PADRÃO (DOMINGO A DOMINGO) 
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Surge, deste modo, o Padrão Semanal de treino, que é 

fundamental para a organização do processo a curto, médio e longo 

prazo, ou seja, para que os comportamentos inerentes à nossa forma de 

jogar surjam através da repetição sistemática dos princípios e 

subprincípios do nosso Modelo de Jogo (Frade, 2007). Assim, o Padrão 

Semanal tem como objetivo fulcral a modelagem da equipa com a forma 

de jogar que lhe pretendemos incutir.  

 

3.5. Implementação da atividade 

 

3.5.1 Atividade principal 
 

 

A principal função que desempenhei neste ano de estágio foi a de 

treinador adjunto, fornecendo apoio/acompanhamento direto, ativo, pró-

ativo e autónomo ao treinador principal dos Sub 15, em todo o processo 

de treino, no processo de jogo e no processo de observação/análise da 

própria equipa e das equipas adversárias do campeonato relativo ao 

nosso escalão. 

Esta posição teve funções e responsabilidades adjacentes que 

passo a elencar:  

 Função principal: treinador adjunto dos Sub 15 no Campeonato 

Nacional de Juniores C – Iniciados;  

 Funções adjacentes: planeamento e operacionalização de todo 

o processo de treino; consecução das unidades de treino e 

relatórios de jogo e elaboração de relatórios semanais com 

análise dos nossos adversários; corte e edição das imagens do 

jogo do adversário, para posterior apresentação aos jogadores;   

 Função paralela: treinador principal do escalão de Sub 9, que 

participou na Liga Carlos Alberto; scouting e referenciamento de 

jogadores com enquadramento Rio Ave.  
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3.5.2 Operacionalização  
 

 

O meu grande intuito durante todo este processo era conseguir 

perceber e vivenciar de perto um contexto onde fosse possível trabalhar 

com metodologias e estratégias semelhantes às usadas no contexto do 

alto rendimento. Para isso, o espaço onde mais aprendi e me desenvolvi 

enquanto treinador foi, naturalmente, o treino.    

A época desportiva dos Sub 15 do RAFC teve início a 23 de julho 

de 2018. Antes da data, a equipa técnica reuniu-se, em conjunto com o 

coordenador da formação, para analisar e refletir acerca da qualidade e 

das características do plantel, bem como para discutir e planear as ideias 

e a forma de jogar que a equipa técnica e o clube queriam incutir na 

equipa.   

Uma planificação e estruturação eficaz de todo o processo de treino 

e das restantes componentes subjacentes, revela-se, indiscutivelmente, 

como um dos fatores preponderantes para o sucesso de qualquer equipa. 

Nos Sub 15 do RAFC, como forma de controlarmos e avaliarmos o nosso 

processo de treino, optamos por realizar uma periodização anual, mensal, 

semanal e diária, tendo sempre como referência os princípios e 

metodologias que o modelo da Periodização Tática preconiza. 

Os conteúdos dos treinos eram definidos, principalmente, com 

base em dois aspetos: as necessidades ou dificuldades evidenciadas pela 

nossa equipa; pelo grau de dificuldade dos adversários que iríamos 

defrontar nesse mês, bem como as principais características evidenciadas 

pelos mesmos.  

Normalmente, aos domingos, no fim do jogo, a equipa técnica 

reunia-se para definir qual a abordagem a fazer ao treino durante a 

semana, tendo como base, a periodização mensal já efetuada. Para tal, 

tinha-se em conta a prestação da equipa no último jogo e o relatório de 

observação do adversário seguinte.   
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Por forma a exemplificar como se procedeu parte da 

implementação da atividade no âmbito do presente estágio, irei explicar 

como se pensou e operacionalizou através de um exemplo de um padrão 

semanal de trabalho, tendo por base o planeamento mensal elaborado 

(Quadro 7).  

QUADRO 7– PLANEAMENTO MENSAL DE TRABALHO (SETEMBRO) 

MESOCICLO 3  (Período competitivo) 

Microciclos Conteúdos Estratégias 

Microciclo 3.1: 
3 a 9 de Setembro 

 Organização ofensiva – circulação de bola, 
variação do centro de jogo e estimulação do 
jogo interior + 1ª, 2ª e 3ª fase de construção 

 Transição defensiva – agressividade 
aquando do momento da transição. 

 Transição ofensiva – retirar a bola da zona 
de pressão (apoios próximos e projeção dos 
laterais no lado contrário à bola. 

 

Tarefas de treino (feedbacks 
contantes durante o mesmo) 
Manipulação de 
constrangimentos off-field 
(palestra, quadro tático e 
análise em vídeo) 
 

Jogo oficial –  3ª Jornada - Rio 
Ave x Freamunde 
 

Microciclo 3.2: 
10 a 16 de Setembro 

 

 Organização defensiva – trabalho do setor 
defensivo (alinhamento defensivo + 
controlo da profundidade). 

 Organização defensiva – subida de linhas em 
bloco. 

 Transição defensiva – agressividade 
aquando do momento da transição. 

 Organização ofensiva – circulação de bola, 
variação do centro de jogo e estimulação do 
jogo interior. 

  

 

Tarefas de treino (feedbacks 
contantes durante o mesmo) 
Manipulação de 
constrangimentos off-field 
(palestra, quadro tático e 
análise em vídeo) 
 

Jogo oficial –  4ª Jornada - 
Feirense x Rio Ave 
 

Microciclo 3.3: 
17 a 23 de Setembro 

 Organização ofensiva – saída de bola do GR. 
 Organização ofensiva – 2º e 3º Sub-

momento. Movimentos de rutura por parte 
dos extremos e ponta de lança. 

 Organização defensiva – trabalho do setor 
defensivo (alinhamento defensivo + 
controlo da profundidade). 

 

 

 
 

Tarefas de treino (feedbacks 
contantes durante o mesmo) 
Manipulação de 
constrangimentos off-field 
(palestra, quadro tático e 
análise em vídeo) 
 

Jogo oficial –  5ª Jornada - Rio 
Ave x Dragon Force 
 

Microciclo 3.4: 
24 a 30 de Setembro 

 

 Organização ofensiva – circulação de bola, 
variação do centro de jogo e estimulação do 
jogo interior. 

 Organização ofensiva – 2º e 3º Sub-
momento. Movimentos de rutura por parte 
dos extremos e ponta de lança.  

 Transição ofensiva – retirar a bola da zona 
de pressão. Jogo direto com o 1º ou 2º 
avançado + transição apoiada com trabalho 
do MC. 

 

 

 

 

Tarefas de treino (feedbacks 
contantes durante o mesmo) 
Manipulação de 
constrangimentos off-field 
(palestra, quadro tático e 
análise em vídeo) 
 

Jogo oficial –  6ª Jornada - Desp. 
Aves x Rio Ave 
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Como já vimos na literatura acima revista, as equipas devem ter 

um padrão semanal que torne viável a evolução coletiva e individual face 

ao esboço inicial, isto é, a ideia de jogar da equipa (Maciel, 2017). 

Contudo, o conteúdo só deve ser conceptualizado na própria semana, 

tendo em conta as características do momento competitivo anterior e as 

caraterísticas do próximo jogo (Castelo, 2009).  

Neste sentido, um dos desafios que se colocam às equipas é o 

modo como estas se reconfiguram e adaptam para aumentar a sua 

eficácia na performance (Salas, Cooke & Rosen, 2008) quer em relação 

a si próprias, quer em relação ao adversário.  

Seguidamente irei, então, explicar detalhadamente como foi 

processado o planeamento através de um exemplo de um padrão 

semanal de treino (Quadro 8), englobando todo o processo de seleção de 

informação do adversário por parte da equipa técnica, explicar de que 

forma essa mesma informação influenciou a construção e 

operacionalização do contexto de treino, bem como referir de que forma 

as análises ao nosso jogo e ao do adversário contribuíram para um melhor 

assimilar de ideias por parte dos jogadores. 

 

QUADRO 8– PADRÃO SEMANAL DE TREINO 

2 a 9 de Setembro  

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

J
o
g
o
: 

C
o
im

b
rõ

e
s
 x

 R
io

 A
v
e
 

Recuperação e 
relação com 

bola: footvolley 
 

 

F
o
lg

a
 

Circuito de força 
e coordenação 

Relação com bola: 
passe e receção 

com o pé não 
dominante 

Circulações 
táticas + controlo 
da profundidade 

por parte da linha 
defensiva 

 

F
o
lg

a
 

J
o
g
o
: 

R
io

 A
v
e
 x

 F
re

a
m

u
n
d
e
 

Org. Ofensiva 
Setorial: 2ª para 

3ª fase de 
construção 

(mov. ruturas) 

Transição 
Ofensiva e 

Defensiva + 1ª 
fase de 

construção 

Transição 
Ofensiva e 
Defensiva: 

procura do espaço 
contrário à bola 

Org. Ofensiva 
Setorial: 1ª e 2ª 
fase (saída de 
bola + ruturas) 

Org. Ofensiva 
Coletiva: 

dinâmica do 3º 
homem e 

potenciação dos 
cruzamentos 

Org. Ofensiva + 
Defensiva 
Coletiva: 

desmarcação 
diagonal dos 
extremos e 

coesão do bloco 

Org. Ofensiva 
Coletiva: dinâmica 

do 3º homem e 
potenciação dos 

cruzamentos 

Finalização + 
Bolas Paradas 

(cantos ofensivos 
e defensivos, 

livres laterias e 
penalties) 
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Domingo 

  

Normalmente, após o jogo, a equipa técnica reunia-se, em conjunto 

com o coordenador, por forma a percebermos o que de positivo 

poderíamos retirar do jogo efetuado, bem como as dificuldades que foram 

sentidas pela nossa equipa. Desta forma, conseguíamos já ter uma breve 

noção do que precisaríamos trabalhar no padrão semanal seguinte, 

faltando a informação relativa ao adversário para o planeamento ficar 

melhor definido. 

Como refere Castelo (2009), apesar de o desenho do padrão 

semanal de preparação de uma equipa poder ser realizado com uma certa 

antecedência, o seu conteúdo só deve ser decidido, conceptualizado e 

desenvolvido a partir da análise do momento competitivo anterior e do 

conhecimento das particularidades do modelo de jogo do próximo 

adversário. Para tal efeito, enquanto o nosso jogo decorria, um 

observador destacado para o nosso escalão analisava e filmava o jogo do 

nosso próximo adversário, enviando um breve relatório de observação, 

que será apresentado de seguida (Figuras 13 a 24), assim como o vídeo 

do jogo.  

FIGURA 13–  RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO (FREAMUNDE) 
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FIGURA 15– CARACTERIZAÇÃO GERAL (PLANTEL) 

FIGURA 14– CONSIDERAÇÕES GERAIS 
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FIGURA 16– ORGANIZAÇÃO OFENSIVA (1) 

FIGURA 17– ORGANIZAÇÃO OFENSIVA (2) 
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FIGURA 19– ORGANIZAÇÃO OFENSIVA (3) 

FIGURA 18– ORGANIZAÇÃO OFENSIVA (4) 
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FIGURA 21– ORGANIZAÇÃO DEFENSIVA (1) 

FIGURA 20– ORGANIZAÇÃO DEFENSIVA (2) 
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FIGURA 23– ORGANIZAÇÃO DEFENSIVA (3) 

FIGURA 22– TRANSIÇÃO OFENSIVA 
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Como já mencionei anteriormente, a elaboração dos diferentes 

planos semanais de treino, bem como das análises em vídeo do nosso 

jogo ou do adversário, era operacionalizada, alternadamente, por mim e 

pelo treinador adjunto, sendo sempre previamente discutida por todos e 

aprovada pelo treinador principal.  

Assim, durante a tarde de domingo, já fora das instalações do 

clube, observava o vídeo do nosso jogo, começando a registar os tempos 

de jogo relevantes para a elaboração da análise a apresentar aos 

jogadores na sexta-feira. Para além disso, analisava brevemente o 

relatório do adversário, procurando começar a definir e planear 

concretamente a semana de trabalho.  

  

FIGURA 24– TRANSIÇÃO DEFENSIVA 
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Segunda-feira 

 

Durante a tarde de segunda-feira, antes do treino, tinha por hábito 

ver parte do jogo do adversário, por forma a formalizar alguns aspetos dos 

treinos aquisitivos da semana, onde introduzíamos, ou não, exercícios 

que procuravam contrariar ou explorar comportamentos do adversário. 

Esta definição era feita em conformidade com o relatório de observação 

que nos era fornecido, já apresentado em cima, onde conseguíamos ter 

uma ideia geral do modelo de jogo do adversário, adaptando assim parte 

do nosso treino para aquilo que havia sido analisado.  

O treino de segunda-feira, dado o facto de jogarmos ao domingo, 

era mais direcionado para a recuperação dos jogadores que tinham 

jogado, bem como para manter o ritmo daqueles que não tinham sido 

opção. Optámos por treinar no dia imediatamente a seguir ao jogo, porque 

acreditávamos que era importante estar com os jogadores e desconectá-

los emocionalmente do jogo anterior, preparando-os, desta forma, para a 

semana de treinos, redirecionando o foco para o próximo compromisso 

oficial.  

Antes do treino, ainda no balneário, fazíamos, em conjunto com os 

jogadores, uma breve análise ao jogo anterior, tendo por hábito perguntar 

ao grupo a opinião sobre o mesmo. Na nossa visão, acreditávamos que o 

constante questionamento aos jogadores dotava os mesmos de um 

conhecimento do jogo mais alargado, tornando-os assim mais completos 

e eficazes nas inúmeras ações que efetuam em campo.  

Já no campo, normalmente, procurávamos fazer uma gestão do 

grupo que consistia em treinar para recuperar os jogadores que jogaram, 

e treinar para manter o ritmo e o momento de forma daqueles que jogaram 

menos tempo, ou que não foram opção para o jogo.  

Normalmente, isto consistia em fazer uma recuperação ativa do 

primeiro grupo, recorrendo a exercícios como o footvolley, enfatizando 

uma grande densidade de habilidades motoras específicas do jogo de 

futebol (jogo aéreo, sustentação da bola, receções em contextos 
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diferenciados, relação espácio-temporal entre o jogador e a bola, 

comunicação, entre outros) ou corrida contínua de baixa intensidade, por 

forma a acelerar a recuperação e manter o metabolismo dos jogadores. 

Com o grupo de jogadores que não foi opção para o jogo, ou que 

fizeram poucos minutos, o treino consistia em fazer um trabalho de 

intensidade elevada, o mais próximo possível daquilo que é o contexto de 

jogo. 

Neste padrão semanal de trabalho em causa, e após visualizarmos 

o nosso último jogo, apercebemo-nos que tínhamos tido algumas 

dificuldades na passagem da 2ª para a 3ª fase de construção (criação de 

situações de finalização e situações de finalização, respetivamente). 

Assim, por forma a trabalharmos este momento do jogo, exercitamos uma 

situação reduzida de 6 x 6 + GR (Figura 25), onde o objetivo principal era 

criar ruturas na defesa contrária, jogando rápido e a poucos toques, 

exigindo assim muita mobilidade e dinâmica, por parte da equipa com 

bola.  

 

FIGURA 25– EXERCÍCIO UTILIZADO (6 X 6+GR) 
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O exemplo de uma unidade de treino de segunda-feira, do padrão 

semanal em causa, está retratado na Figura 26.  

 

 

FIGURA 26– EXEMPLO DE UMA UNIDADE DE TREINO (2ª FEIRA) 
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Terça-feira 

 

Uma vez que este dia era reservado à folga dos jogadores, 

normalmente, aproveitava para terminar a análise e edição do vídeo do 

nosso jogo, ou do adversário, dependendo da alternância que realizava 

com o treinador adjunto. Para tal efeito, utilizávamos um programa 

chamado Video Observer, que oferece um serviço de análise de jogos de 

fácil utilização, que permite criar e editar imagens, no vídeo do jogo em 

causa.  

A partir destas análises, já conseguíamos ter uma noção muito 

mais completa do que tinha sido o nosso jogo, bem como de alguns dos 

comportamentos evidenciados pelo nosso adversário, permitindo assim a 

definição dos treinos aquisitivos da semana. 

A partir do escalão de Sub 17, os jogadores podem utilizar as 

instalações do ginásio do clube, com o acompanhamento da pessoa 

responsável pela reabilitação, recuperação e prevenção de lesões dos 

escalões de formação e Sub 23. Uma vez que o nosso escalão não está 

ainda autorizado a frequentar o ginásio, no dia de folga, os jogadores não 

se deslocavam ao clube, salvo casos de atletas lesionados ou em período 

de recuperação de lesão, que eram entregues ao departamento médico. 
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Quarta-feira 

 

Num padrão semanal de domingo a domingo, neste dia de treino, 

como já passaram mais de 72 horas desde o jogo, o jogador já vai estar 

recuperado (salvo algumas exceções) e preparado para receber um novo 

estímulo, tendo em vista a próxima partida.  

No segundo treino da semana, normalmente, a preocupação 

fundamental do mesmo era a aquisição e potenciação de princípios e 

subprincípios às escalas individual e grupal. O tempo de exercitação era 

curto e os condicionalismos do contexto proposto tentavam sempre 

provocar máxima tensão em extensibilidade na contração muscular, 

assim como manter uma complexidade grande, por forma a colocar os 

índices de ansiedade e concentração altos na decisão e execução (Neto, 

2014). 

Este dia de treino era também caracterizado pela utilização de 

espaços mais reduzidos, que promovem uma quantidade de interações 

entre contrações concêntricas e excêntricas bastante elevada. Os tempos 

de execução de cada exercício eram curtos, tendo em conta a elevada 

intensidade e participação de cada jogador no mesmo, transformando 

deste modo o treino num espaço mais descontínuo, por forma a permitir 

a recuperação entre séries e exercícios de todos os jogadores.  

Habitualmente, iniciávamos o treino com um percurso de força e 

coordenação, com ou sem bola, procurando provocar no jogador 

diferentes estímulos, através de saltos, mudanças de direção, travagens, 

remates, duelos individuais, entre outros. 

Na parte aquisitiva da sessão de treino, não raras vezes, 

abordavam-se princípios e subprincípios referentes às transições 

defensivas e ofensiva (pressing, contenção, cobertura, reação à perda, 

reação ao ganho, indicadores de pressão, indicadores de fragilidade de 

posse de bola, mobilidade nas coberturas ofensivas, etc…). No padrão 

semanal em causa, nesta unidade de treino, optámos por trabalhar num 

contexto de 8x5 (+3) (Figura 27), onde o objetivo da equipa com bola era 
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circular a mesma na 1ª fase, e tentar ligar com a equipa disposta no meio 

campo contrário, ultrapassando uma pressão de 5 jogadores. Optámos 

por exercitar este contexto, por forma a trabalharmos princípios e 

subprincípios referentes às transições defensivas e ofensiva, bem como 

para aprimorar a 1ª fase de construção, uma vez que, pela informação 

que tínhamos, o nosso próximo adversário apresentava algumas 

debilidades no bloco alto pressionante, deixando espaços a explorar por 

dentro.  

 

 

No fim desta unidade de treino, dependendo do espaço de treino 

que tínhamos, costumávamos acabar a sessão com contexto de jogo 

formal 11x11, onde o nosso foco incidia naquilo que havia sido trabalhado 

previamente (neste caso específico, a 1ª fase de construção e o momento 

de jogo das transições).  

O exemplo de uma unidade de treino de quarta-feira, do padrão 

semanal em causa, está retratado na Figura 28.  

 

FIGURA 27– EXERCÍCIO UTILIZADO [8 X 5 (+3)] 
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FIGURA 28– EXEMPLO DE UMA UNIDADE DE TREINO (4ª FEIRA) 
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Quinta-feira 

 

Neste dia de treino, normalmente, procurávamos operacionalizar 

os princípios e os subprincípios do nosso “jogar”, ou seja, trabalhar 

questões setoriais, intersetoriais e coletivas, sempre em conformidade 

com o modelo de jogo idealizado, assim como tendo em conta as 

características evidenciadas pelo próximo adversário. A ciclicidade e 

imprevisibilidade entre os momentos de jogo (Organização Ofensiva, 

Transição Defensiva, Organização Defensiva e Transição Ofensiva) era 

respeitada, procurando tornar o treino representativo e específico, tendo 

sempre a preocupação de garantir, pelo menos, a largura formal de jogo, 

quando não conseguíamos manter a profundidade desejada. 

Neste treino a tensão (saltos, travagens, duelos, entre outros), 

apesar de se manter elevada, era aplicada com menor volume em relação 

ao treino anterior, visto que, usualmente, os espaços tinham também 

maiores dimensões. A duração dos exercícios era maior, uma vez que a 

participação individual de cada jogador seria mais pequena, havendo mais 

jogadores envolvidos em cada exercício, o que transformava este treino 

num trabalho mais contínuo, dado que os tempos de recuperação entre 

séries e exercícios eram mais curtos. 

O lado tático-estratégico, neste dia de treino, estava bem presente, 

na medida em que procurávamos enfatizar sempre o “nosso jogar” como 

foco principal, mas considerávamos também alguns traços das 

características do nosso próximo adversário. Esse estado de alerta em 

relação ao próximo jogo materializava-se e “ganhava corpo” através dos 

condicionalismos que colocávamos no contexto de exercitação, com base 

na análise do adversário, onde tínhamos em conta as características do 

mesmo e as consequências que as estas podiam ter nas fragilidades e 

nos pontos fortes da nossa equipa. Nesta linha de pensamento, Castelo 

(2009) afirma que o processo de preparação não permite apenas 

potenciar o modelo de jogo adotado pela equipa, mas também uma ligeira 

adaptação, do ponto de vista estratégico, relativamente às características 

do adversário. 
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O quadro representado em baixo (Quadro 9) esquematiza as 

características do adversário que tivemos em consideração no nosso 

plano de adaptação tático-estratégico e, consequentemente, no 

planeamento do treino em causa. Importante frisar que a maior parte dos 

reajustes estratégicos para os jogos eram feitos através de princípios que 

já pertenciam ao nosso modelo de jogo, mas que eram sobrevalorizados 

nas semanas em que considerávamos que seria importante fazê-lo. 

 

QUADRO 9– CARATERÍSTICAS DO ADVERSÁRIO (FREAMUNDE) E ADAPTAÇÕES PROPOSTAS 

Características do adversário Adaptação estratégico tática 
 

 
 

Debilidades na transição defensiva; 
 

Colocam muitos elementos projetados ao mesmo 
tempo no momento de Organização Ofensiva, 
provocando desequilíbrios no momento pós-

perda de bola; 
 

Espaço nas costas dos laterais; 
 

Debilidades no bloco alto pressionante, deixando 
espaços a explorar por dentro.  

 
 

 

 
 

Momento após ganho de posse de bola; 
 

Variar rapidamente o centro de jogo; 
 

Se recuperamos a bola num corredor, a 
prioridade é acelerar processo ofensivo para 

corredor oposto; 
 

Verticalidade (aproveitar costas dos laterais), se 
assim for propício; 

 
1ª fase de construção: saída a 3, no meio dos 

centrais, quebrando linhas com passes 
interiores.  

 
 

 

Para Guilherme (2004), o momento de transição ofensiva (defesa-

ataque) é muito importante, uma vez que representa uma oportunidade 

de aproveitar a desorganização defensiva momentânea do adversário. 

Assim, dadas as características do adversário observadas, o momento de 

transição ofensiva e a nossa 1ª fase de construção, constituíram pontos 

chave do plano estratégico que definimos para esta unidade de treino, no 

padrão semanal em causa. Para irmos de encontro a esse plano, 

idealizámos e operacionalizámos um exercício condicionado (Figura 29) 

de forma a promover os comportamentos que queríamos ver emergir no 

jogo.  
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Neste contexto de exercitação, apresentamos a seguinte proposta: 

(10 + GR x GR + 10), em 2/3 de campo, à largura total, com duas balizas 

de futebol de 11 nos topos e 4 mini balizas colocadas na linha lateral, 

conforme a Figura 29 ilustrada.  

Procurámos enfatizar a transição ofensiva de uma forma específica 

e representativa, nunca partindo o jogo: se a recuperação de bola fosse 

feita no meio campo ofensivo, o objetivo era fazer golo na baliza grande o 

mais rapidamente possível, promovendo um comportamento vertical, quer 

do portador da bola, quer das coberturas ofensivas; se a recuperação de 

bola fosse feita no meio campo defensivo, o objetivo seria fazer golo numa 

das balizas pequenas, que se encontravam no corredor contrário ao lado 

da bola, obrigando assim os jogadores a retirarem rapidamente a bola de 

pressão em largura e explorarem a profundidade com critério e de forma 

controlada. Referir, também, que cada vez que a bola saía pela linha 

lateral, recomeçava através de pontapé de baliza, por forma a promover 

também um maior número de recuperações de bola em zonas adiantadas 

do terreno, bem como para exercitar a nossa 1ª fase de construção. 

FIGURA 29– EXERCÍCIO UTILIZADO (10 + GR X GR +10) 
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O exemplo de uma unidade de treino de quinta-feira, do padrão 

semanal em causa, está retratado na Figura 30. 

  

FIGURA 30– EXEMPLO DE UMA UNIDADE DE TREINO (5ª FEIRA) 
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Sexta-feira 

 

No último treino da semana, cinco dias após o jogo anterior e a dois 

dias do próximo momento competitivo, habitualmente, começávamos o 

treino às 19.00H, numa sala própria para o efeito, onde se realizava a 

apresentação da análise ao próximo adversário, bem como a análise do 

nosso último jogo, em vídeo e/ou Power Point.  

No entendimento de Garganta (1997), com a análise do jogo 

podemos alcançar as seguintes dimensões: 1) interpretar a organização 

das equipas e ações concorrentes da qualidade do jogo; 2) planificar e 

organizar o treino; 3) definir planos tático-estratégicos em função do 

adversário; 4) regular o treino. Na mesmo seguimento de ideias, 

Torrescusa (citado por Vasquez, 2012) defende que, para a correta 

preparação do conteúdo de treino, este tem de comtemplar um estudo 

prévio das principais caraterísticas do adversário, onde se analisa os 

pontos fortes e fracos do mesmo, principalmente no trabalho da 

componente tática do jogo. A informação sobre o adversário deve, assim, 

nortear a construção de alguns exercícios de treino, principalmente os que 

se destinam a delinear soluções estratégicas para o jogo. 

Com estas apresentações aos jogadores, pretendíamos, então, 

enfatizar ainda mais os comportamentos que havíamos trabalhado no 

treino anterior, fazendo a ligação entre as imagens que estavam a ver 

naquele momento, com as imagens mentais que tinham criado 

anteriormente, através dos contextos de exercitação que vivenciaram. Na 

Figura 31, podemos ver um exemplo de uma imagem relativa a uma 

análise em vídeo do nosso jogo, apresentada aos jogadores. 
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Ao nível do treino, a menos de 48h do próximo jogo, já se torna 

relevante considerar o desgaste físico e emocional dos jogadores, por 

forma a permitir que estes estejam o mais preparados possível para o 

próximo jogo. Neste sentido, este dia de treino era marcado pela 

velocidade de contração máxima das ações e uma grande 

descontinuidade entre as mesmas, por forma a permitir a recuperação 

quase total entre séries e exercícios de todos os jogadores.  

Enfatizávamos, normalmente, momentos de transição ofensiva 

com contextos de finalização, onde a taxa de sucesso das ações fosse 

elevada e que o reforço emocional fosse, consequentemente, positivo. 

Para além disso, neste treino, eram frequentemente trabalhadas questões 

coletivas de estratégia em relação ao próximo adversário e eram 

reforçados os esquemas táticos (cantos ofensivos e defensivos, livres 

diretos, livres laterais e penaltis).  

Este treino, apesar de não representar uma carga física muito 

considerável para os jogadores, revelou-se muito importante, pois, 

algumas vezes, os jogos foram resolvidos por pormenores estratégicos ou 

FIGURA 31 -IMAGEM RELATIVA A UMA ANÁLISE APRESENTADA AOS JOGADORES 
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através de esquemas táticos, previamente trabalhados em contexto de 

treino.  

O exemplo de uma unidade de treino de sexta-feira, do padrão 

semanal em causa, está retratado na Figura 32.  

FIGURA 32– EXEMPLO DE UMA UNIDADE DE TREINO (6ª FEIRA) 
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Sábado 

 

Dia reservado à folga dos jogadores e à preparação mental para o 

jogo.  

 

Domingo 

 

Dia de jogo. Teste final do plano semanal de trabalho, onde 

tentamos perceber se aquilo que exercitamos em contexto de treino 

apareceu, ou não, no jogo. 

No padrão semanal em causa, o balanço qualitativo deste jogo foi 

positivo uma vez que, como esperávamos, as principais ocasiões de 

finalização que dispusemos tiveram origem em recuperações de bola, 

seguidas de ataque rápido ou contra-ataque, explorando as costas dos 

laterais e restantes elementos da linha defensiva, chegando inclusive a 

fazer um golo num lance deste tipo. 

No final do jogo, reuníamo-nos com o coordenador, e toda esta 

rotina apresentada era efetuada novamente, onde tentávamos sempre 

trabalhar e desenvolver o nosso “jogar”, fazendo reajustes estratégicos 

para os jogos através de princípios que já pertenciam ao nosso modelo 

de jogo, mas que eram sobrevalorizados nas semanas em que 

considerávamos que seria importante fazê-lo. 
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3.6 Barreiras e estratégias de remediação 
 

 

Relativamente às dificuldades encontradas, importa referir que, 

como em qualquer situação, é normal que elas existam e são 

fundamentalmente estas que permitem que se evolua e adquira novos 

conhecimentos. No presente estágio profissionalizante, foram surgindo 

algumas barreiras, sendo que procurei sempre compreendê-las e 

ultrapassá-las com base no conhecimento dos outros e no conhecimento 

adquirido através do procedimento de tentativa-erro. 

Deste modo, as dificuldades que mais se evidenciaram foram: 

 O desconhecimento do modelo de jogo por parte dos jogadores 

foi o primeiro grande obstáculo encontrado – como é normal, os 

jogadores transitaram de escalão e depararam-se com ideias de 

jogo, ainda que com alguns princípios semelhantes aos dos anos 

anteriores, reformuladas, pelo que o processo aquisitivo foi algo 

demoroso no início, face a esta questão; 

 Principalmente durante a pré-época, mas também durante o 

período competitivo, o número de jogadores a treinar à 

experiência acabou por se revelar como uma condicionante 

negativa no nível e na qualidade do treino. Os jogadores que 

vinham de fora treinar, como é normal, não estavam 

identificados com o modelo de treino e de jogo que 

preconizámos, acabando muitas vezes por retirar qualidade e 

intensidade ao treino; 

 O espaço de treino foi, também, por vezes, uma dificuldade 

encontrada no processo de operacionalização do mesmo: face 

ao número de equipas de formação do clube, por vezes o espaço 

que tínhamos não era o desejável. Contudo, tendo em 

consideração a ideia de jogo defendida e preconizada pela 

equipa técnica, os exercícios em espaços reduzidos revelaram-

se como uma eficaz solução para o problema mencionado; 



 

103 

 As lesões de jogadores importantes na manobra coletiva da 

equipa, por razões óbvias, constituíram-se também como 

dificuldades evidenciadas. Porém, isto permitiu a abertura de 

janelas de oportunidade a jogadores menos utilizados, o que, 

num contexto formativo, revelou-se bastante positivo; 

 O acesso aos jogos – o facto de nem sempre se ter o vídeo do 

jogo do adversário, bem como o vídeo dos nossos jogos fora de 

casa (alguns adversários não permitiam a filmagem), acabou por 

ser prejudicial ao trabalho desenvolvido, uma vez que o nosso 

planeamento e operacionalização do treino era baseado na 

última prestação, assim como nas principais características 

evidenciadas pelo adversário; 

 A conciliação entre os treinos e jogos dos Sub15 com os dos 

Sub9 acabou por se revelar, também, um desafio e 

aprendizagem que potenciou muito o meu crescimento: o meu 

modo de atuar como treinador adjunto nos iniciados, como é 

lógico, apresentou naturais diferenças com a abordagem que 

operacionalizei na pele de treinador principal nos Sub9. Esta 

alternância entre treinador adjunto e treinador principal permitiu 

desenvolver valências importantíssimas na construção da minha 

identidade profissional.    

 

As dificuldades enunciadas e vividas no presente estágio são, de 

alguma forma, normais para quem vivencia este tipo de contexto e podem 

ser facilmente ultrapassadas, desde que haja vontade de trabalhar, de 

aprender com elas e de arranjar soluções para as mesmas.    
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3.7 Resultado do trabalho desenvolvido 

 

Neste ponto, é pretensão elucidar um pouco acerca do balanço que 

se faz sobre todo o processo em que se esteve envolvido. Assim, procura-

se evidenciar se os objetivos que se edificaram inicialmente foram, ou não, 

alcançados. 

A análise e avaliação que vai ser feita dos resultados obtidos pela 

equipa Sub15 do RAFC vai ter em consideração o período do início da 

época desportiva (23 de julho) até ao fim do período competitivo (6 de 

junho), abrangendo 3 fases distintas: 1ª Fase; Fase de Manutenção e 

Taça Complementar. 

 

1ª Fase 

 O objetivo de competição inicialmente estabelecido pelo clube, e 

por nós, equipa técnica, para toda a equipa era acabar a 1ª fase nos 4 

primeiros lugares, que dariam acesso à 2ª fase da competição. A Figura 

33 ilustra a classificação da equipa nesta fase do campeonato. 

FIGURA 33– CLASSIFICAÇÃO DA 1ª FASE DO CAMPEONATO NACIONAL DE INICIADOS 
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Ao analisar a tabela classificativa, verifica-se que os resultados não 

corresponderam ao objetivo de competição definido no início da época, 

ficando a equipa no 5º lugar, a dois pontos dos lugares de acesso, 

terminando esta fase com sete vitórias, um empate e três derrotas, sendo 

o 3º melhor ataque (25 golos) e a 7ª melhor defesa (20 golos sofridos). 

A Figura 34 retrata os jogos e os resultados até à 11ª jornada da 1ª 

Fase.  

 

Apesar de não termos atingido o nosso objetivo, através da Figura 

34, verificamos que a equipa teve um início positivo, com 9 pontos 

conquistados nas primeiras três jornadas, entrando depois numa série 

negativa de 2 derrotas seguidas, até retornar às vitórias. Verificamos 

também que as 3 derrotas que tivemos nesta fase foram todas contra 

equipas que se apuraram para a fase seguinte da competição. 

O nível exibicional e a qualidade de jogo apresentada pela equipa 

foi crescendo exponencialmente, com os jogadores a entenderem cada 

vez melhor as ideias por nós preconizadas. À entrada para a última 

jornada encontrávamo-nos em 3º lugar, lugar de acesso, mas a inevitável 

FIGURA 34– JOGOS E RESULTADOS DA 1ª FASE 
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derrota, face à clara supremacia do FC Porto, empurrou-nos para o 5º 

lugar, ficando assim sem hipóteses de alcançar a próxima fase da 

competição. 

Apesar de termos falhado o objetivo de competição, os objetivos 

formativos que estabelecemos para a equipa na 1ª fase, de uma maneira 

geral, foram cumpridos. A equipa foi quase sempre capaz de controlar o 

jogo através da manutenção e circulação da posse de bola, criando 

desequilíbrios defensivos no adversário e consequentes situações de 

finalização, assim como apresentar processos defensivos bem 

solidificados, onde apresentaram, habitualmente, uma atitude agressiva e 

concentrada sem bola, jogando num bloco junto e sem grandes espaços 

entre linhas. 

As principais dificuldades defensivas que tivemos, muitas vezes, 

eram criadas por nós próprios, com perdas de bola comprometedoras na 

1ª fase de construção. Contudo, como afirmam Coutinho e colaboradores 

(2014), grande parte dos objetivos estabelecidos para época desportiva 

estendem-se durante toda a formação do jogador, isto é, a rota da 

excelência desportiva para o jogador/equipa deverá ser consumada por 

objetivos de curto e de médio prazo, mas sempre em alinhamento com o 

planeado a longo prazo. Quero com isto dizer que, apesar de termos 

sentido algumas dificuldades em determinados momentos de jogo em 

certas partidas, o abandonar das ideias defendidas pela equipa técnica e 

pelo clube, nunca foi a solução – passamos uma mensagem constante de 

que o trabalho e a superação em treino seriam sempre as únicas soluções 

possíveis, e que o acreditar no processo seria a chave para o sucesso. 

Durante o período de transição entre a 1ª Fase para a Fase de 

Manutenção, a nossa principal preocupação foi “reconectar” 

emocionalmente os jogadores, face à natural desilusão por não termos 

atingido a 2ª fase. Estabelecemos, assim, um novo objetivo para com o 

grupo, que passava por assegurar o primeiro lugar da Fase de 

Manutenção.  
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Fase de Manutenção 

 

Tal como já foi referido, o objetivo de competição estabelecido para 

esta Fase de Manutenção passava, naturalmente, por assegurar o 1º 

lugar da competição. A Figura 35 ilustra a classificação da equipa nesta 

fase do campeonato. 

  

Ao analisar a tabela classificativa, verifica-se que os resultados 

corresponderam ao objetivo de competição definido, conquistando a 

equipa o 1º lugar, terminando esta fase com nove vitórias, três empates e 

duas derrotas, sendo o melhor ataque da prova (31 golos) e a 4ª melhor 

defesa (16 golos sofridos). 

Apesar de termos atingido o nosso objetivo para esta fase, o início 

da competição não foi fácil. A principal dificuldade que tivemos, em todo 

o processo de planeamento e operacionalização do treino, neste período 

de transição da época, foi manter os jogadores o mais motivados possível 

para a competição, após termos falhado o nosso objetivo inicial.  

A Figura 36 retrata os jogos e os resultados da Fase de 

Manutenção do Campeonato Nacional de Iniciados.  

FIGURA 35– CLASSIFICAÇÃO DA FASE DE MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO NACIONAL DE INICIADOS 



 

108 

  

Nesta Fase de Manutenção, os clubes transitam com metade dos 

pontos obtidos na primeira fase da prova, aproximando assim os clubes 

na tabela classificativa, tornando esta fase da competição altamente 

competitiva.  

Deste modo, a derrota com o Espinho na jornada inaugural, 

relegou-nos para o 2º lugar da prova. O facto de termos começado o 

campeonato a perder, e a perder desde logo a liderança, acabou por se 

revelar como uma espécie de “grito de revolta” – conseguimos, após esta 

derrota e uma conversa com os jogadores no balneário, voltar a 

normalizar o nível e a intensidade de treino exigida, que acabou por ter 

natural transfere para o jogo. 

Assim, de um modo geral, mantivemos a nossa identidade e tudo 

o que é exigido a um clube da dimensão do Rio Ave na grande maioria 

dos jogos, apresentando sempre um futebol atrativo e de posse, que 

privilegia a manobra coletiva da equipa, abrindo espaços para a qualidade 

individual dos jogadores sobressair. 

FIGURA 36– JOGOS E RESULTADOS DA FASE DE MANUTENÇÃO 
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Terminar no 1º lugar desta fase da competição acabou por ser 

muito importante para a equipa, na medida em que os jogadores foram 

“premiados” por acreditarem no processo e nas ideias que lhes 

procurávamos transmitir.  

 

Taça Complementar 

 

No último período competitivo do ano, e já a pensar na próxima 

época desportiva, a nossa equipa disputou a Taça Complementar Óscar 

Marques, uma taça complementar da AF Porto constituída por equipas 

Sub17.  

O clube optou por participar nesta competição, por forma a preparar 

os jogadores para a realidade que iriam disputar no ano seguinte: a 1ª 

Divisão Distrital Sub17 da Associação de Futebol do Porto. A Figura 37 

ilustra a classificação da equipa nesta taça complementar. 

  

 

 

 

 

FIGURA 37– CLASSIFICAÇÃO DA TAÇA COMPLEMENTAR ÓSCAR MARQUES 
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Neste momento da época entendemos ser melhor não definir 

nenhum objetivo competitivo para a equipa – a nossa preocupação 

passou, numa primeira fase, por dar mais minutos de jogo àqueles que 

não haviam sido opção regular anteriormente, procurando manter sempre 

vincada a nossa qualidade e vontade em assumir o jogo com bola. 

À semelhança do que fizemos na 1ª Fase e na Fase de 

Manutenção, o nosso foco incidiu na qualidade do processo de treino, 

procurando formar jogadores inteligentes nas movimentações sem bola e 

na procura constante do espaço. Assim, o trabalho insistente na correta 

colocação dos apoios, na definição de movimentos contrários sem bola, 

na procura do espaço entre linhas, no trabalho do pé não preferido, na 

forma como recebe a bola, entre outros, foram sempre preocupações 

vitais no processo de planeamento e operacionalização do treino, que 

acabaram por ter manifestação em contexto de jogo.  

Esta Taça Complementar acabou por se revelar muito positiva, 

uma vez que conseguimos manter a identidade e o nível de jogo, 

utilizando jogadores com menos tempo de competição, sinal de que o 

processo de treino foi de encontro aos nossos objetivos. Por outro lado, a 

clara supremacia física dos adversários nesta fase obrigou-nos a praticar 

um jogo muito mais coletivo, em detrimento do individual, o que foi de 

encontro àquilo que havíamos aperfeiçoado durante todo o ano. 

Normalmente, a qualidade coletiva de uma equipa abre espaços 

para a qualidade individual dos jogadores sobressair. No nosso caso, 

conseguimos colocar os 3 jogadores Sub14 do nosso plantel na equipa 

que representa o Distrito do Porto, no prestigiado torneio Lopes da Silva. 

Para além disso, dois jogadores Sub14 (guarda redes e extremo) e um 

jogador Sub15 (central) assinaram contrato de formação com o Sport 

Lisboa e Benfica (Figura 38), prova clara do valor individual que cada um 

tem, mas que só foi possível a sua demonstração face ao forte jogo 

coletivo que fomos trabalhando e aperfeiçoando.  
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De uma forma geral, o futebol apresentado pela equipa durante 

todo o período competitivo foi de encontro aos objetivos que nós, equipa 

técnica, e o clube estabeleceram.  

Assentamos todo o nosso processo formativo e de 

operacionalização do treino na formação de um jogador inteligente e 

autónomo, capaz de interpretar bem os espaços vazios e de se 

movimentar constantemente sem bola. Focamos também o modo como o 

jogador recebe a bola e a forma como coloca os apoios, numa tentativa 

constante de tornar os nossos jogadores o mais preparados possível para 

as etapas formativas que ainda têm de percorrer até chegarem ao 

patamar sénior.  

 

 

FIGURA 38– PUBLICAÇÃO ONLINE DO JORNAL “O JOGO” 
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Numa perspetiva mais pessoal, e findada esta etapa de formação 

pessoal e académica, a qual teve a intenção de permitir uma elevada 

componente prática, o que se pode dizer é que o balanço é muito positivo 

e satisfatório. Embora se reconheça que alguns dos objetivos não foram 

totalmente concretizados, existiram por outra perspetiva muitos pontos 

positivos que preencheram, certamente, algumas das lacunas de 

conhecimento que eu tinha, ou que pelo menos fizeram com que se 

perspetive e pense de um modo diferente do início. 

Um dos principais objetivos que tinha estabelecido era procurar 

entender e aproximar-me o mais possível do contexto de alto rendimento, 

onde quero estar inserido no futuro. A metodologia de treino por nós 

adotada, o contexto formativo e as condições que tivemos durante todo o 

processo, permitiram essa aproximação, tendo-se revelado uma 

importante fonte de conhecimento e de aprendizagem. Por outro lado, a 

possibilidade de estar perto de treinadores, jogadores, dirigentes, entre 

outras pessoas que vivenciam o futebol profissional há muitos anos e de 

forma diária, acarretando com eles diferentes modos de pensar o jogo, 

revelou-se também algo muito positivo deste meu processo de estágio. 

Assim, a avaliação pessoal que faço deste ano de estágio é 

claramente positiva, uma vez que foram alcançados os principais 

objetivos pessoais e profissionais propostos inicialmente, bem como as 

tarefas principais e adjacentes que foram determinadas: criar e controlar 

de forma autónoma um processo de observação/análise da própria equipa 

e das equipas adversárias do escalão Sub15 e prescrever/modelar 

exercícios para o treino; apoio ativo no planeamento dos treinos, na 

modelação do treino, na operacionalização das sessões de treino, na 

operacionalização do treino complementar para os jogadores, na 

potencialização das capacidades físicas/prevenção de lesões, no 

aquecimento de jogo e em todo o processo decorrente do mesmo; 

elaborar um Relatório de Estágio com a finalidade de caracterizar todo o 

processo, por forma a terminar mais uma etapa académica no processo 

de construção da minha identidade profissional. 
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Finalizo tudo isto, de uma forma global, com um sentimento de 

dever cumprido e de ter contribuído de uma forma ativa para o sucesso e 

cumprimento dos objetivos do clube, nomeadamente nos escalões de 

Sub15 e de Sub9. Sinto também que o trabalho foi reconhecido, na 

medida em que recebi o convite para continuar a trabalhar no Rio Ave 

Futebol Clube, desta feita no escalão de Juniores A, enquanto treinador 

adjunto, e nos Sub10, no papel de treinador principal.  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Desenvolvimento profissional 
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4. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
 

Após a conclusão do estágio e a realização de uma reflexão crítica, 

a primeira e rápida conclusão que tiro é que acabei mais e melhor 

treinador do que o treinador que começou esta caminhada. Acabei um 

treinador mais capaz de lidar com as caraterísticas, exigências e 

adversidades da modalidade de futebol, inserida num contexto, em parte, 

semelhante ao do alto rendimento desportivo. Foi um percurso rico em 

experiências, com uma grande densidade de informação e conhecimentos 

que tive de absorver, refletir sobre os mesmos e filtrar o que devia, na 

minha opinião, levar comigo. 

O estágio pode ser definido como um ensaio devidamente 

estruturado ao nível formativo e que permite aos alunos prepararem-se 

para o mercado de trabalho (Caires & Almeida, 2000). De entre vários 

objetivos, o estágio permite aplicar na prática o que foi adquirido do ponto 

de vista teórico, ampliar esses mesmos conhecimentos através das 

aprendizagens que a prática proporciona, reconhecer a realidade de uma 

prática profissional, bem como as faculdades que necessitam de ser 

desenvolvidas e melhoradas (Daresh, 1990, citado por Caires & Almeida, 

2000). 

Para além das competências que a prática possibilita, foi minha 

pretensão esclarecer algumas dúvidas, entre as quais: conhecer e 

aproximar-me de uma realidade que utiliza metodologias de treino 

semelhantes às do alto rendimento; perceber quantas vezes a equipa 

treina por semana e de que forma é periodizado o treino, por forma a 

permitir a recuperação dos jogadores; que adaptações são feitas ao treino 

em função dos jogos disputados, ou da observação do adversário; quem 

está envolvido no processo de treino; como se vai implementando uma 

ideia de jogo; de que forma se adaptam os exercícios, em função do que 

foi observado e analisado; como são trabalhados os momentos de jogo 

em treino; qual a importância que tem o treino para o jogo e o jogo para o 
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treino; como é que o treinador principal gere e lidera o grupo, como um 

todo. 

Como tal, na tentativa de se alcançarem algumas respostas, 

desempenhei neste ano de estágio a função de treinador adjunto, 

fornecendo apoio/acompanhamento direto, ativo, pró-ativo e autónomo ao 

treinador principal dos Sub15, em todo o processo de treino, no processo 

de jogo e no processo de observação/análise da própria equipa e das 

equipas adversárias do campeonato relativo ao nosso escalão. Esta 

função envolveu, entre outras tarefas, o planeamento e operacionalização 

de todo o processo de treino; a consecução das unidades de treino e 

relatórios de jogo; a elaboração de relatórios semanais com análise dos 

nossos adversários; o corte e edição das imagens do nosso jogo e do 

adversário, para posterior apresentação aos jogadores. 

A primeira experiência, desde logo, “nova” para mim, foi trabalhar 

num contexto formativo muito mais evoluído e competitivo do que eu 

estava habituado. Até ao momento, a minha experiência enquanto 

treinador tinha sido toda realizada na Escola de Futebol Hernâni 

Gonçalves, que, apesar de ser um clube com treinadores e métodos de 

ensino adequados, não tem as condições de treino que o Rio Ave Futebol 

Clube possui. A abordagem ao treino, a linguagem utilizada com os 

jogadores, as metodologias adotadas, entre outros aspetos, tiveram que 

ser reformuladas e adaptadas. Numa fase inicial, revelou-se uma tarefa 

um pouco complicada, pois os dois anos de vivências prévias no escalão 

de Sub12, enquanto treinador principal, tinham criado em mim hábitos e 

rotinas de linguagem que eram algo desajustadas para um contexto de 

campeonato nacional, com jogadores Sub15. Contudo, observando a 

linguagem utilizada e o tipo de abordagem ao treino efetuada pelo 

treinador principal, fui moldando a minha atuação, conseguindo 

enquadrar-me com naturalidade no respetivo contexto. 

Esta foi, talvez, a principal dúvida que tive no início de todo este 

processo de estágio: estaria eu preparado para encarar um contexto 

formativo mais elevado e competitivo do que aquele a que estava 

acostumado? Como refere Luís Castro (2018), a evolução ocorre quando 
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somos colocados perante novos contextos/realidades e temos a 

capacidade de nos adaptar e refletir sobre eles.  O próprio contexto onde 

estava inserido, obrigou-me a um constante questionamento e a um 

processo reflexivo mais aprofundado, com o intuito de encontrar novas 

soluções para determinados constrangimentos que iam surgindo com os 

jogos e treinos. Este processo, de um modo global, permitiu-me: 

compreender melhor as necessidades individuais e coletivas dos 

jogadores e da equipa; obter maior assertividade na elaboração dos 

padrões semanais de treino e respetivos exercícios que compunham cada 

sessão de prática; melhorar a preparação da equipa para os jogos 

subsequentes e, por consequência, potenciar o nosso modelo de jogo; 

perceber, a um nível mais aprofundado, a importância que a análise do 

adversário e do nosso jogo têm na preparação do padrão semanal de 

treino; compreender os efeitos e a ligação mental criada entre o contexto 

de treino e o jogo, que o trabalho de vídeo com os jogadores potencia e 

permite. 

Algo essencial para esta minha evolução em todo o processo ligado 

ao treino foi o contacto que fui estabelecendo com o treinador principal. 

Como já referi anteriormente, o passado do “mister” enquanto jogador 

profissional de futebol – que chegou a ser treinado por Jorge Jesus, Toni, 

entre outros nomes marcantes do futebol português – deu-me valências 

que a minha experiência, enquanto jogador de futebol, nunca me daria.  

Aprendi muito, essencialmente, no aspeto da liderança e gestão de 

um grupo. A liderança, enquanto competência que um treinador deverá 

possuir, deve ser percebida como “uma forma de comando que utiliza a 

comunicação, a influência, a motivação como instrumentos privilegiados” 

(Silva, 2005, citado por Frias, 2009, p. 7). Aprendi, verdadeiramente, neste 

ano de estágio, que a melhor motivação para um jogador é manter um 

processo de treino constantemente dinâmico e direcionado para os 

comportamentos que queremos ver em jogo, num ambiente altamente 

competitivo e intenso. Incutir nos jogadores uma paixão pelo treino e uma 

crença vincada no processo foi, sem dúvida, fulcral para a melhoria 
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individual e coletiva que os jogadores foram demonstrando ao longo da 

época. 

Outra evolução que denoto, em comparação ao treinador que era 

no início deste processo de estágio, prende-se com a forma de comunicar 

e unir as individualidades da equipa, sempre em função de um objetivo 

coletivo. A constante frontalidade com que abordávamos os jogadores, 

mantendo um discurso sempre verdadeiro e assente na máxima “que joga 

quem trabalha”, exponenciou a qualidade de treino e trouxe inúmeros 

benefícios ao nosso jogo. Percebi que, como refere Garganta (2004, 

p.228,229), “o treinador deve tomar partido, elegendo a sua visão, o seu 

método, o seu caminho, tomando consciência de que os métodos são 

bons quando os seus utilizadores reconhecem o respectivo alcance e 

limites; não a sua omnipotência”. Isto é, consciencializei-me de que 

devemos definir o rumo e objetivo de cada sessão de treino, dando os 

mesmos conteúdos e as mesmas oportunidades de trabalho a todos, 

sendo sempre justo e recompensador para com os jogadores que melhor 

corresponderam aos comportamentos e objetivos pretendidos. 

O funcionamento da equipa técnica alicerçou-se sempre numa 

base de confiança mútua e constante comunicação, tendo-me sido dada, 

desde o início, total confiança e autonomia para agir, bem como um 

completo envolvimento no processo de planeamento e operacionalização 

do treino. Esta abertura que o treinador principal me deu permitiu-me 

conciliar todas as valências e métodos de treino que estava a absorver, 

com a sua aplicação direta na prática. Tenho consciência de que esta 

oportunidade de ir “aprendendo fazendo” estimulou continuadamente a 

minha inquietude e procura do desenvolvimento de um trabalho de 

excelência, que me tornou, sem dúvida, muito melhor treinador e mais 

preparado para poder experienciar outras realidades mais elevadas, na 

procura de atingir os objetivos profissionais a que me proponho. 

A conciliação entre os treinos e jogos dos Sub15, com os dos Sub9, 

acabou por se revelar, também, um desafio e aprendizagem que 

potenciou muito o meu crescimento. O meu modo de atuar como treinador 

adjunto nos iniciados, como é lógico, apresentou naturais diferenças com 
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a abordagem que operacionalizei na pele de treinador principal nos Sub9.  

Esta alternância entre treinador adjunto e treinador principal permitiu 

desenvolver valências importantíssimas na construção da minha 

identidade profissional. Muito do conteúdo prático, metodologias e 

estratégias de comunicação e motivação que operacionalizei nos Sub9, 

tinham sido experimentadas previamente no contexto Sub15, o que me 

trouxe mais confiança e segurança, em relação ao trabalho que estava a 

desenvolver.  

Como refere Mesquita (2009), a intervenção técnica no treino tem 

de ser balizada por referenciais de qualidade, na medida em que é nas 

etapas da formação inicial que a dotação motora geral e os contornos 

elementares da dotação motora específica são adquiridos. Assim, os 

conteúdos e metodologias que procurei abordar nos Sub9 eram 

semelhantes aos que trabalhava nos Sub15, contudo, em menores 

escalas de complexidade. Desta forma, o trabalho insistente na correta 

colocação dos apoios, na definição de movimentos sem bola, na procura 

do espaço entre linhas, no trabalho do pé não preferido, na forma como 

se recebe a bola, entre outros aspetos importantes na formação íntegra 

de um jogador de futebol, foram sempre preocupações vitais no processo 

de planeamento e operacionalização do treino, que acabaram por 

contribuir, inquestionavelmente, para a melhoria individual e coletiva que 

a equipa foi demonstrando ao longo do ano. 

Concluindo, este ano de estágio no Rio Ave FC, foi extremamente 

positivo para o meu desenvolvimento enquanto treinador de futebol. A 

possibilidade de trabalhar com um treinador com uma liderança e 

capacidade de gestão do grupo muito forte, ajudou-me a compreender 

melhor o que é ser um bom líder e a importância desta competência na 

gestão de um grupo de jogadores, proporcionando-me uma bagagem de 

capacidade de decisão e liderança, bem maior do que até então.  

O facto de ter orientado jogadores exigentes, com vontade de 

trabalhar e com muita ambição a nível futebolístico, exigiu o melhor de 

mim durante os treinos, nomeadamente na condução dos exercícios e nos 

feedbacks a dar, na organização e gestão de tempo, nos conflitos e clima 
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de treino. Em adição a isto, tive ainda a possibilidade de trabalhar noutras 

áreas do treino, nomeadamente na observação e análise de jogo, bem 

como na preparação física, deixando-me mais preparado e competente 

para intervir nas mesmas. 

Por fim, apercebi-me que a concetualização do conteúdo de treino 

não deve ser padronizada e repetitiva, mas sim adaptada consoante o 

momento da época, a competição em causa, a performance no momento 

competitivo anterior e as caraterísticas do próximo jogo. O facto das 

caraterísticas do próximo adversário condicionarem a construção dos 

exercícios vai permitir aos jogadores vivenciarem estímulos e criarem 

imagens mentais em relação ao próximo jogo, o que os vai ajudar a dar 

resposta aos problemas que o jogo lhes vai impor. Adaptarmo-nos ao 

adversário nunca, em momento algum, significa afastarmo-nos do nosso 

modelo de jogo, mas sim enfatizar princípios e comportamentos inerentes 

a esse mesmo modelo, de forma a aproveitar ou controlar alguma 

caraterística pertinente. 

Assim, este centro de estágio moldou a minha identidade enquanto 

treinador de futebol. O contacto direto com um contexto competitivo de 

elevada qualidade e competitividade permitiu-me refletir acerca das 

especificidades do jogo de futebol e entender melhor a lógica desta 

modalidade, que é, por muitos, tida como o maior fenómeno social e 

cultural da atualidade.  

Sinto, verdadeiramente, que a dúvida inicial que pairava na minha 

cabeça está, agora, completamente dissipada. Após esta experiência, sei 

que estou muito melhor preparado para abraçar futuros desafios e 

projetos ainda mais ambiciosos, quer seja para assumir funções de 

treinador adjunto, quer para assumir funções de treinador principal.  

Num futuro próximo, tenciono complementar o meu percurso 

académico, com a obtenção do grau de mestre, e o profissional, com os 

níveis de treinador que me faltarão (III e IV) numa tentativa de, 

sucintamente, tornar-me um profissional cada vez mais preparado para 

qualquer tipo de contexto, procurando adquirir competências que 
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abrangem várias áreas, desde: 1) o domínio de todas as componentes 

ligadas ao processo de planeamento e operacionalização do treino; 2) 

aprofundamento, através de formações e cursos especializados, do 

campo da análise e observação da própria equipa ou do adversário; 3) 

estudo contínuo acerca do processo de liderança, de comunicação e da 

capacidade em estabelecer uma relação ideal com os jogadores; 4) 

exploração de novas línguas, nomeadamente, o francês ou alemão.    

Concluo, dizendo que o erro e o insucesso são uma parte 

fundamental do desenvolvimento profissional de qualquer profissão, mas 

a forma como utilizamos essa experiência negativa e nos adaptamos para 

estarmos mais preparados, é a chave. Prova do reconhecimento do 

trabalho realizado, foi o convite que recebi do clube em dar seguimento a 

este vinculo, desta feita enquanto treinador principal dos Sub10 e 

treinador adjunto da equipa de Juniores, proposta que aceitei com 

bastante apraz e satisfação, pois revelou ser o culminar de uma época 

desportiva, recompensada pelo trabalho e empenho demonstrado durante 

todo o ano.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPETIVAS PARA O FUTURO  
 

 

5.1. Considerações finais 

 

Depois de experienciar e fazer parte ativa de todo o processo de 

planeamento e operacionalização do treino, com a responsabilidade de 

desenvolver este trabalho de forma autónoma para o escalão Sub9 e, em 

conjunto com a equipa técnica, para os Sub15, reforço a ideia que já tinha 

relativamente a esta área: os clubes e a sua estrutura são capazes de 

fazer muito com pouco. Este ano de estágio veio dar força a essa minha 

ideia de que um trabalho com qualidade, assente num planeamento 

cuidado e com metodologias de treino organizadas e eficazes, é possível, 

independentemente do nome e das condições do clube onde 

trabalhamos, desde que o prazer em estar no campo e a constante “fome” 

em melhorar estejam sempre presentes.  

No final desta etapa, fica então a sensação de que foram 

desenvolvidas competências não só do ponto de vista profissional e 

académico, mas também ao nível pessoal. Existe, assim, um maior 

conhecimento e aproximação daquilo que será a realidade do futebol de 

alto rendimento, o que permite encarar o futuro de forma mais consciente 

e confiante. 

Essas competências que foram sendo desenvolvidas, desde o 

início até ao final do estágio, situam-se não só no modo de atuar, nos 

erros que se cometiam, nas dúvidas que pairavam, mas também no modo 

como se lida com as pessoas, como se planeia, como se organiza, como 

se pensa, como se assume responsabilidade. No fundo, aprende-se a 

encarar e a pensar um treino ou um exercício de um outro modo, através 

da aprendizagem de regras, rotinas, de formas de relacionamento, formas 

de liderar, ou de pequenos detalhes que podem fazer a diferença entre o 

sucesso e o insucesso de uma equipa. 
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É possível, nesta fase, enunciar algumas das principais conclusões 

e aprendizagens que se obtiveram através da realização do estágio, 

nomeadamente: 

 

 Trabalhar com um treinador principal que foi jogador profissional 

de futebol em Portugal e no Brasil, deu-me valências que, a curta 

experiência enquanto jogador que tive, nunca me dariam: 

aprendi muito na forma como se lida com os jogadores, como se 

reage a uma derrota, como se trata um grupo justamente e como 

um todo, entre outras aprendizagens. Senti, verdadeiramente, 

que pude conciliar toda a “bagagem futebolística” e teoria que já 

tinha da faculdade e de outros anos de prática, com alguém que 

sabia muito bem como efetivá-la no treino; 

 A relevância do modelo de jogo – assume-se como o guião de 

todo o processo de treino, na medida em que é fundamental para 

a orientação da prática, ideias, princípios, formas de atuar, e 

para permitir que cada um dos jogadores de uma equipa se reja 

em prol de um coletivo. Embora extremamente importante para 

o treino e para o jogo, também é para quem realiza observações, 

seja do adversário como da própria equipa, para se perceber se 

o que é observado é intencional ou não, para procurar as 

fragilidades da própria equipa, bem como as caraterísticas que 

podem ser aproveitadas para alcançar determinados objetivos; 

 A importância da observação – apercebi-me, concretamente, 

que as observações das equipas adversárias representam um 

meio fundamental para se poder organizar e planear a semana 

de treinos seguinte. É uma ferramenta essencial, à qual se deve 

recorrer sempre que necessário e que será útil para a melhoria 

do rendimento coletivo da equipa; 

 Observar a própria equipa – a ideia que retenho é que a 

observação dos adversários não deve implicar alterações no 

modo como a nossa equipa treina e joga, mas sim fazer 

reajustes estratégicos para os jogos através de princípios que já 
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pertenciam ao nosso modelo de jogo, mas que eram 

sobrevalorizados nas semanas em que considerávamos que 

seria importante fazê-lo. A observação da própria equipa 

permitiu-nos perceber se o modo de treino ia de acordo com o 

que era expectável que acontecesse no jogo, constituindo-se, 

também, uma ferramenta essencial em todo o processo ligado 

ao treino; 

 A importância da correta adaptação do treino – face às 

caraterísticas dos nossos adversários, nunca alteramos as 

dinâmicas comportamentais que propusemos ao grupo desde o 

início do ano, optando antes por enfatizar uma ou várias 

caraterísticas inerentes ao nosso modelo de jogo através dos 

exercícios de treino, criando o link mental entre esse contexto de 

exercitação e o vídeo de análise ao adversário e, por 

conseguinte, ao momento competitivo; 

 O timing do feedback – este ponto, através da experiência 

vivenciada no período de estágio, revelou-se fundamental. 

Podendo ser o feedback transmitido pelo treinador principal ou 

adjunto, frequentemente, revelou-se como um elemento 

potenciador do exercício, para patamares superiores. Podemos 

estar perante exercícios adequados à forma de jogar que o 

treinador pretende para a equipa, mas devido a uma intervenção 

desajustada, o exercício pode tornar-se desadequado às ideias 

que o treinador pretende ver emergir naquele contexto 

específico; 

 A capacidade adaptativa – a ideia que fica retida desta 

experiência é que sem uma capacidade adaptativa, da parte da 

equipa técnica, teria sido impossível concluir o processo com a 

sensação de dever cumprido. Referimo-nos a aspetos relativos 

a todos os constrangimentos, como é o caso da falta de material, 

lesão de jogadores, momentos delicados da época, entre outros; 
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 A importância de uma comunicação constante e confiança 

mútua entre todos os membros da equipa técnica – a liberdade 

que sempre tive em atuar e intervir no treino, assim como todos 

os elementos da nossa equipa técnica, permitiu um ambiente de 

prática muito apelativo, onde conseguimos quase sempre retirar 

o máximo de todos os jogadores;  

 A importância de ser um bom líder e um bom motivador: o papel 

do treinador nunca pode ser entendido, apenas, através de 

funções técnicas ou táticas. É essencial cuidar a pessoa por trás 

do jogador, assumindo, assim, a capacidade de liderança um 

papel fundamental no acreditar dos jogadores relativamente ao 

trabalho desenvolvido e ao projeto que foi idealizado. 

 

Concluindo, entende-se que o treinador não se deva centrar 

apenas em aspetos relacionados com o processo de treino. Deve procurar 

complementar o seu conhecimento e sustentá-lo numa capacidade de 

liderança e de gestão muito fortes, de modo a estar capaz de fazer face a 

todos os problemas e constrangimentos que possam influenciar 

negativamente o seu processo de treino. 

Por fim, e apesar de toda a evolução percebida pela oportunidade 

de ser treinador estagiário, em concomitância com as funções de treinador 

principal e adjunto, estou consciente de que o processo de aprendizagem 

é contínuo e dinâmico e que na gestão de uma equipa, devemos ter uma 

perspetiva holística e multidimensional, que vá para além do simples 

conhecimento dos conteúdos da modalidade. Até porque, como refere 

Frade (2007) “quem só sabe de Futebol, nem de Futebol sabe”. 
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5.2. Perspetivas para o futuro 

 

Em relação às perspetivas pessoais de futuro, existe sobretudo a 

esperança de que se conquiste, aos poucos, a possibilidade de continuar 

a contactar com realidades próximas do alto rendimento, com níveis de 

dificuldade gradualmente acrescidos para, passo a passo, ir conhecendo 

e contactando cada vez mais com pessoas, que me permitam um alargar 

de saberes. As minhas principais prioridades passam, assim, por 

continuar a evoluir enquanto treinador, sempre que possível fora da minha 

zona de conforto, no sentido de estar mais preparado para abraçar um 

projeto maior, de preferência profissional, quando este surgir. 

A curto prazo, e porque me foi oferecida a oportunidade de 

continuar a trabalhar no Rio Ave Futebol Clube, pretendo continuar a 

desenvolver todas as competências que me tornem melhor e mais capaz 

de atingir os meus objetivos, na esperança que este projeto continue a 

estimular a minha inquietude e procura do desenvolvimento de um 

trabalho de excelência, que apenas progride enquanto não cessar a 

minha vontade contínua de manter o processo de ensino-aprendizagem 

ativo.  

Encaro este convite para continuar no clube como um 

reconhecimento do trabalho efetuado, e com ambição renovada, na 

medida em que me ofereceram a oportunidade de integrar a equipa 

técnica dos Juniores, num nível competitivo mais elevado e num escalão 

ainda mais próximo do contexto do futebol de alto rendimento, onde 

pretendo estar inserido no futuro.  

Simultaneamente, foi-me também conferida a possibilidade de dar 

continuidade ao projeto enquanto treinador dos Sub9, agora no escalão 

Sub10, pelo que pretendo continuar a dotar a equipa de uma maior 

complexidade no domínio das habilidades motoras específicas, 

acrescentando uma progressiva preocupação com comportamentos 

coletivos, que nos possibilitem almejar o acesso à prática de um jogo 

ainda mais completo e, consequentemente, obter um maior alinhamento 

entre o processo de treino e o rendimento competitivo dos jogadores. 
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Tenciono, também, complementar o meu percurso académico e 

profissional com os níveis de treinador que me faltam (III e IV) e, 

sucintamente, tornar-me um profissional mais competente e preparado 

para o mercado de trabalho nacional ou internacional. 

Portanto, a perspetiva é de que existe um caminho a percorrer para 

se alcançarem alguns objetivos, mas enquanto não se chega ao fim, no 

decorrer do percurso, é importante estar-se continuamente munido de 

diferentes e variadas capacidades que nos permitam lá chegar. Este ano 

de formação foi bastante importante por isso mesmo, por me ter 

proporcionado algumas ferramentas essenciais para continuar a encarar 

o futuro com a máxima confiança e ambição. 

Em suma, pretendo aproveitar as minhas futuras experiências no 

Rio Ave Futebol Clube, para continuar a minha busca de saberes e 

conhecimentos em relação a este desporto que tanto me apaixona, de 

modo a estar preparado para quando novas oportunidades, em contextos 

ainda mais elevados, surgirem.
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