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RESUMO 

Este trabalho centrou-se no estudo e análise dos trabalhos de uma equipa 

de futebol, dentro de uma estrutura altamente profissionalizada, com o objetivo 

de perceber como é desenvolvido o processo de treino e competição e como o 

mesmo se articula com todas as áreas que o secundam. Além da análise do 

contributo dos diversos profissionais deste contexto específico, provenientes de 

diferentes backgrounds, foi realizado um processo de pesquisa, com base em 

entrevistas, que visou a confrontação com as questões colocadas pelo estágio e 

questões importantes no âmbito daquilo que é o treino e o trabalho no futebol. 

Apesar da elevada expectativa inicial, a experiência desviou-se 

significativamente do idealizado, tendo em conta a conceção de treino do 

treinador, a visão e política de gestão do clube e a rede de relações sociais entre 

os recursos humanos aí presentes. As funções atribuídas regiam-se sobretudo 

por tarefas incorporadas na observação e análise do jogo, num ambiente 

caracterizado por ferramentas e métodos de trabalho altamente 

profissionalizados, ainda que o contacto com outras áreas fosse também 

possível.  

Apesar de tudo, as maiores aprendizagens decorrentes deste processo 

prendem-se com o principal ativo do clube, os seus recursos humanos. O modo 

como se articulam entre si e entre os diversos departamentos da instituição 

revelou-se importantíssimo para a consecução dos objetivos definidos pelos 

seus responsáveis. A visão do processo e a forma de atuação no mesmo 

revelaram-se dois aspetos fundamentais nas aprendizagens retiradas da 

experiência. 

 

PALAVRAS-CHAVE: FUTEBOL; OBSERVAÇÃO; MODELO DE JOGO; 1-4-4-2; 
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ABSTRACT 

This work focused on the study and analysis of  a football team work , within 

a highly professionalized structure, in order to understand how the training and 

competition process is developed and how it connects  with all the areas that are 

part and second it. In addition to the analysis of the contribution of the various 

professionals from this specific context, coming from different backgrounds, a 

research process was conducted based on interviews, which aimed to confront 

the questions posed by the internship and important issues  about training and 

the work in football. 

Despite the high initial expectation, the experience deviated significantly 

from the ideal, taking into account the coach's conception of training, the club 

vision and management policy and the network of social relations  of the human 

resources department . The assigned tasks were mainly governed by tasks 

incorporated into the observation and analysis of the game, in an environment 

characterized by highly professional tools and working methods, although contact 

with other areas was also possible. 

Nonetheless, the biggest learnings from this process relate to the club main 

assets, its human resources. The way in which they articulate with each other 

and between the various departments of the institution has proved to be very 

important for the achievement of the objectives defined by their leaders. The 

vision of the process and the way of acting in it were two fundamental learning 

aspects  taken from the experience. 
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“Mares tranquilos nunca fizeram bons marinheiros.” 
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INTRODUÇÃO 

Quando falamos de Futebol, não nos referimos apenas ao desporto mais 

popular do planeta. Entre todos os acontecimentos da história humana, aquele 

que atraiu maior assistência não foi uma grande ocasião política, nem uma 

celebração especial de alguma proeza complexa nas artes ou nas ciências, mas 

sim um jogo de futebol. Calcula-se que mais de mil milhões de pessoas tenham 

assistido a uma final do Campeonato do Mundo quando esta foi transmitida na 

televisão global. Isto significa que, nesse momento, uma grande parte da 

população do mundo interrompeu aquilo que estaria a ocupá-la para se 

concentrar num retângulo com 22 pessoas a disputarem uma partida que valia a 

maior glória que algum praticante da modalidade poderia atingir. 

Em pleno século XXI, o futebol é tema dominante ao redor de todo o globo. 

Uma grande parte da humanidade quer ver, ouvir e saber de futebol. Desde o 

pátio da escola, ao adro da igreja, até às mesas do café. E uma das 

consequências disso é que se olharmos para o passado, para o presente e 

tentarmos perspetivar o futuro, tenderemos a afirmar que o Futebol se encontra 

neste momento no seu auge, mas não poderemos dizer que já atingiu o seu 

ponto máximo enquanto fenómeno complexo, plural, mobilizador e apaixonante 

que é.  

Essa sedução fez com que fosse cada vez maior o número de pessoas a 

querer estar e viver no futebol. E essa adesão maciça levou a um 

desenvolvimento do futebol nos mais diversos campos (científico, tecnológico, 

social, cultural, etc.). Foi dessa forma que o treino em futebol, assim como as 

tarefas que o constituem e complementam sofreram também um 

desenvolvimento acrescido. A especialização e a elevação dos níveis de 

performance, no que diz respeito ao treino de Alto Rendimento, tem sido 

crescente e tem-nos aproximado de um maior e melhor conhecimento do Jogo. 

Foram sendo criadas áreas de estudo e de trabalho que se mostraram ser de 

um contributo imenso e indubitável para o atingir de resultados desportivos cada 

vez mais notáveis. As equipas de trabalho começaram a munir-se de técnicos e 
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especialistas de distintas áreas, condição fundamental dada a crescente 

especialização das tarefas em questão.  

Se olharmos àquilo que é a atualidade das equipas técnicas, ou staffs, que 

compõe uma equipa desportiva de alto rendimento, verificaremos que existirão 

pessoas dotadas de diferentes formações, com diferentes backgrounds 

académicos, culturais e sociais, e que são especialistas em diferentes áreas em 

particular. A complexificação do jogo obrigou a que os agentes desportivos 

tivessem necessidade de se focar mais em determinadas tarefas, daí que um 

treinador tenha na sua equipa de trabalho pessoas responsáveis por funções 

que este não domine tão bem, ou das quais não se possa ocupar tão 

afincadamente. Mas, ainda que isso aconteça, é importante relembrar a natureza 

do fenómeno complexo e sistémico que é o Futebol pois, com toda a teia de 

relações, ações e interações que se estabelecem dentro deste processo 

desportivo, é quase impossível de definir pormenorizadamente um modo de ser, 

estar e atuar. 

Cada processo e cada contexto são únicos e irrepetíveis, e por isso em 

cada um estarão presentes características particularmente singulares, daí que 

quando tentamos teorizar sobre algum assunto devamos ser sensatos e 

ponderados. No futebol, como fenómeno eminentemente humano, mas mais do 

que isso, como fenómeno vivo também, temos de aprender a viver sem verdades 

absolutas, numa área, num desporto, num mundo em constante mudança e 

evolução. 

Esta ideia é importante, na medida em que um dos pontos que este trabalho 

pretende deixar sempre bem patente é que aquilo que são as nossas visões e 

conceções não são absolutas e imutáveis. Como diz (Morin, 1984) o 

conhecimento, incluindo o científico, não é o reflexo das coisas, pois depende 

duma organização teórica, a qual é condicionada por fatores supra cognitivos, 

isto é, os paradigmas, e fatores infra cognitivos, tais como necessidades e 

aspirações. O mesmo autor refere ainda que aquilo que observamos não é a 

própria natureza, mas antes a natureza determinada pela índole das nossas 

perguntas. Os contextos pelos quais passamos, as experiências e vivências que 

temos vão definir muito daquilo que são as nossas conceções acerca de tudo o 
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que encontrarmos. E tudo isso criará a base que nos permitirá traçar o nosso 

próprio caminho. O nosso caminho, o nosso método, as nossas próprias 

maneiras de ser, estar e trabalhar.  

Como  sustenta Taleb (2017), a vida é uma corda bamba entre dois erros: 

generalizar a particularidade errada e particularizar a generalidade errada. 

Assim, todo o conhecimento adquirido e toda a teorização feita devem ter 

em conta a imensidão de rumos e hipóteses que cada variável poderia ter 

tomado. Todas as áreas da vida humana foram sofrendo evoluções ao longo do 

tempo. Qualquer uma que mencionemos  comporta um processo  que  se 

materializou  através de avanços e recuos, de ensaios por tentativa e erro. E, na 

maior parte dos casos, o caminho seguido traçou-se mais por fruto do acaso do 

que por ser a única alternativa existente.  

Por exemplo, as medidas de segurança nos aeroportos mudaram a partir 

do momento em que alguém teve a infeliz ideia de sequestrar e fazer despenhar 

um avião. No entanto, poderíamos ter chegado aos dias de hoje sem que nada 

disso tivesse acontecido e vivêssemos a nossa vida tranquila. Ou, podíamos ter 

simplesmente definido essa política de segurança numa fase já bem precoce da 

história da aviação. Outro exemplo está nos combustíveis fósseis. Numa dada 

altura da nossa história, pensámos que poderíamos extrair indefinidamente 

alguns recursos naturais das fontes que o planeta fornece, e que, por exemplo, 

os automóveis poderiam emitir resíduos para a atmosfera de forma desmedida. 

Com o tempo, algumas teorias que chegámos a ter como acabadas e inalteráveis 

vieram a transformar-se. Hoje estamos aqui porque todos os nossos 

antepassados tiveram o caminho que lhes é conhecido. Se os nossos bisavôs 

tivessem morrido antes de deixarem descendentes, todos nós, os nossos pais e 

os nossos avós, e todo o seu contributo e obras não fariam parte do mundo. O 

conhecimento é feito disso mesmo. Avanços e recuos, erros e acertos, caminhos 

que não têm retrocesso, becos sem saída, hipóteses acertadas e hipóteses que 

nunca aconteceram. Esta noção é muito importante para entender de que modo 

o progresso se dá, em todas as áreas das nossas vidas. 

Também naquilo que é o treino desportivo – e especificamente o treino em 

futebol - isto está bem patente, com as metodologias a desenvolverem-se e a 
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traçarem determinados caminhos. Caminhos esses que, com as evidências que 

se vão recolhendo, se comprovam certos ou errados. E tudo isso faz com que 

se alinhem agulhas na procura de um maior desenvolvimento e evolução, 

lembrando sempre a inexistência de verdades absolutas e imutáveis e de 

conceções estanques do mundo. Naquilo que é a nossa área, importa recolher 

o máximo possível de cada experiência, nunca esquecendo estes aspetos. 

Se as principais características associadas ao Futebol são aquelas que o 

definem como um fenómeno tremendamente complexo e com uma presença 

imensa de aleatoriedade, devemos ter ambas sempre na mente quando 

estudamos. Mais, somando tudo o que o constitui, podemos dizer que é um 

fenómeno humano, e como tal, cada um dos seus agentes é singular, nas suas 

experiências, nas suas vivências, nas suas histórias, nas suas ambições, no seu 

caminho. É aí que está a riqueza. Ainda que cada indivíduo e cada contexto 

possam ter semelhanças e pontos em comum, é o que se revela único em cada 

um que torna este fenómeno tão diverso. 

Assim, este trabalho tem como principal propósito reportar aquilo que foi o 

processo de estágio dentro da equipa de Futebol de Sub16 do Futebol Clube do 

Porto, ao longo de toda a época 2018/2019. O processo de estágio pressupunha 

o acompanhamento da equipa em toda a sua extensão, com uma 

responsabilização mais específica e profunda sobre as tarefas de Observação e 

Análise do Jogo.  

Daí decorriam os seguintes objetivos: 

 

Objetivos Fundamentais: 

• Perceber quais e como eram desenvolvidas as tarefas relativas aos 

trabalhos de uma equipa de futebol num contexto que visasse o 

rendimento desportivo. 

• Refletir, tratar e procurar responder a algumas questões 

fundamentais e prévias à realização do estágio e da vivência diária 

deste, através de entrevistas a figuras de referência da área, 

procurando ao mesmo tempo criar uma base de pesquisa e 

tratamento de informação para futuros estudos. 
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Objetivos Específicos: 

• Entender quais os pressupostos base definidos por um clube de topo 

para a Observação e Análise do Jogo, assim como a política de 

atuação e gestão dos agentes responsáveis por ela; 

• Potenciar o Conhecimento do Jogo, vendo, analisando e 

interpretando ações de jogo o mais diversas e enriquecedoras 

possível e características do jogo de futebol; 

• Apreender e desenvolver habilidades relacionadas com o 

manuseamento de ferramentas específicas da Observação e Análise; 

• Perceber quais os métodos de treino postos em prática tendo em vista 

o desenvolvimento de uma determinada forma de jogar; 

• Entender a composição e o funcionamento de uma estrutura 

altamente profissionalizada, desde o topo até à base, e como era feita 

a interação entre os diversos departamentos; 

• Criar rotinas de trabalho que permitissem o melhor e mais potenciado 

entrosamento entre as tarefas do departamento de observação e 

análise, o departamento técnico e os demais; 

• Compreender a necessidade e a importância da presença de todos 

os profissionais das diversas áreas nas tarefas que auxiliam a figura 

do treinador de futebol, e como este pode tirar o melhor partido do seu 

contributo para o seu trabalho; 

• Conhecer a cultura do clube, naquilo que são as suas intenções 

relativamente à sua forma de jogar e ao desenvolvimento de 

jogadores, desde a equipa sénior até à base dos seus escalões de 

formação. 

 

Perante os objetivos que haviam sido definidos e paralelamente ao 

processo de estágio, definimos como tarefa do estágio a realização de algumas 

entrevistas a pessoas que estão a trabalhar na área do futebol, podendo através 

da realização das mesmas inferir, aprofundar, questionar, confrontar e/ou 

confirmar as ideias e convicções que decorreriam das vivências tidas ao longo 
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do processo. Além disso, assumiu-se desde logo este desiderato como uma 

tarefa importantíssima  de investigação, abrindo a possibilidade à criação de uma 

fonte de conhecimento que possibilitasse a leitura, reflexão e confrontação de 

ideias relativas a questões-chave da área. Poderá servir também como uma 

fonte de informação de consequente produção de conhecimento para futuros 

trabalhos na área. 

Quanto à estrutura do trabalho, existem  6 capítulos, que se dividirão em 9 

subcapítulos: 

Na Introdução serão apresentadas as disposições gerais sobre o trabalho: 

No capítulo A Evolução é uma montanha russa discorrer-se-á acerca do 

estado da arte no que diz respeito à área do treino desportivo; 

No capítulo Contextualização da Prática, proceder-se-á a uma 

caracterização do contexto em que se deu o trabalho realizado; 

No capítulo Desenvolvimento da Prática retratar-se-á aquilo que foi a 

atividade prática e funcional do processo de estágio, sobretudo numa perspetiva 

mais técnica da mesma; 

No capítulo Desenvolvimento Profissional serão retratadas as principais 

ocorrências e aprendizagens do processo de estágio, explorando sobretudo as 

questões mais profissionais e pessoais; 

Nas Conclusões, serão reiteradas as ideias a reter e a transportar para uma 

futura atividade profissional;  

Referências Bibliográficas: serão apresentadas as referências 

bibliográficas consideradas ao longo do trabalho; 

Anexos: poderão ser consultadas as transcrições integrais das entrevistas 

realizadas. 
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A EVOLUÇÃO É UMA MONTANHA RUSSA 

 

“Antes da descoberta da Austrália, as pessoas do Velho Mundo estavam 

convencidas de que todos os cisnes eram brancos. Era uma convicção de tal forma 

enraizada que parecia absolutamente confirmada pelas provas empíricas. O 

avistamento dos primeiros cisnes negros deverá ter constituído uma interessante 

surpresa para os ornitólogos (e demais interessados na coloração das aves). Não é, 

contudo, aí que reside a relevância da história, mas no facto de esta ilustrar a grave 

limitação que representa para a nossa aprendizagem o facto de a basearmos em 

observações, bem como a fragilidade do nosso conhecimento. Uma única observação 

pode invalidar uma afirmação geral cuja origem se baseou em séculos de avistamentos 

de milhões de cisnes brancos. Basta apenas uma única (e, ao que parece, bastante 

feia) ave negra.” 

Nicholas Taleb (2008) 

 

A organização e planeamento do treino desportivo tem-se tornado um 

fenómeno cada vez mais popular nos dias de hoje, mas se recuarmos até à 

Antiguidade, ao tempo dos gregos e dos romanos, vemos que as coisas não 

mudaram assim tanto. Nos Jogos Olímpicos da Antiguidade os atletas passavam 

por um período de preparação geral de 10 meses, concluído com um campo de 

treinos, de cerca de um mês, mais específico (Platonov, 2002). Mais adiante, o 

período de treinos era dividido em períodos mais curtos – 4 dias – chamados 

tétradas, que eram repetidos de forma cíclica até ao início da competição. A 

rotina diária destes atletas mais primitivos consistia em 4 grandes tarefas: treinar, 

nutrir-se, descansar/dormir e participar em debates filosóficos. Talvez este último 

seja aquele que não está tão presente na rotina dos atletas do nosso cotidiano, 

embora se mostre muito importante a riqueza cultural dos mesmos. Neste 

período existia já uma grande mobilização de esforços para a concretização do 

fenómeno desportivo. A organização de provas (no que diz respeito às 

infraestruturas, às provas, às regras, etc.), a importância que era dada ao 

planeamento, a conceção de atleta vigente, os meios gerais e auxiliares de treino 



A EVOLUÇÃO É UMA MONTANHA RUSSA 

8 

e o contributo dos diversos agentes eram  indicadores de um grande 

desenvolvimento para um momento  tão distante do atual. 

E esse foi o grande movimento desportivo da História, até ao 

reaparecimento dos Jogos Olímpicos da era moderna, no final do séc. XIX. Foi 

aí que o interesse pelos métodos de treino voltou a crescer, acabando por trazer 

desenvolvimentos mais concretos no início do século seguinte. Murfhy (1913) e 

Kotov (1916) não chegam a apresentar ciclos de treino claramente definidos, 

mas são os primeiros a realçar a importância das atividades de treino para a 

melhoria do rendimento desportivo. Agrupam os conteúdos e as tarefas de treino 

em fases, visando a progressão com o objetivo de atingir um estado de forma 

num momento desejado da competição. 

L. Pihkala, Gorinovsky e Bersin (1930) propõem uma série de leis que ainda 

são vigentes para a iniciação: a carga de treino deve diminuir progressivamente 

em volume e aumentar em intensidade; o treino específico edifica-se sobre uma 

base geral alargada; e o treino deve apresentar uma clara alternância entre 

trabalho e recuperação. 

O primeiro grande precursor dos métodos de treino desportivo foi Lev 

Pavlovich Matveyev. Durante a década de 1950, com o  sucesso dos atletas 

russos, desenvolveu o conceito de periodização do treino tendo como base as 

fases da síndrome geral de adaptação de H. Selye, tendo procurado lucrar uma 

relação ótima entre os ritmos de treino e as ondulações das funções biológicas, 

tendo em conta o caráter ondulante da resposta biológica. Define forma 

desportiva e propõe um ciclo de desenvolvimento para a mesma (época), 

caracterizado por um período de preparação (subdividido numa fase genérica e 

numa fase especial), ao qual se seguia o período de competição, sendo  

concluído com um período de transição entre épocas.  

O seu modelo de periodização foi um grande avanço para a altura. Foi 

amplamente aceite e aplicado à generalidade dos desportos. No entanto, nas 

últimas décadas, muitos foram os autores que questionaram esta abordagem ao 

treino, devido ao facto de não se ajustaràs peculiaridades das modalidades 

desportivas e dos seus atletas. O Modelo tradicional de Matveyev foi concebido 

tendo em vista a participação numa competição principal durante a época 



A EVOLUÇÃO É UMA MONTANHA RUSSA 

9 

(poderiam acontecer duas ou três por ano no máximo) e diferenciando a 

preparação entre geral e específica, com oscilações nas curvas de volume e 

intensidade. 

Issurin (2008) destaca algumas das desvantagens desta abordagem da 

periodização: cargas de trabalho prolongadas, interação negativa de algumas 

dessas cargas, períodos e condições de recuperação desajustados, défice de 

estímulos para os atletas de elite. Estas limitações impediam os desportistas de 

alcançar o seu máximo potencial durante as competições. Apareceu a 

necessidade de fazer emergir múltiplos picos de forma nas épocas dos 

desportistas, o que impôs a necessidade de uma redução do volume total de 

treino e a implementação de cargas mais especializadas.  

Foram  planeadas tentativas de idealizar modelos de treino específicos que 

se ajustassem às disciplinas dos atletas e conceitos como o de periodização 

invertida foram mais recentemente introduzidos nos desportos individuais, como 

uma forma de variar os métodos de treino na época (King, 2000). A periodização 

invertida tornou-se popular nos últimos anos nos desportos de resistência, com 

os atletas a começarem a época desenvolvendo os fundamentos da velocidade, 

força e resistência específica, o que lhes permite participar em competições 

numa fase precoce da temporada. O volume de trabalho anaeróbio é muito 

maior, logo numa fase mais inicial. Isto parece apresentar-se como uma 

abordagem antagónica à da periodização convencional,  uma vez que no início 

da época  os atletas se dedicam ao desenvolvimento das capacidades básicas, 

o que impossibilita a participação dos mesmos (pelo menos com sucesso) em 

competições durante este período. 

Contudo, ainda que com resultados confirmados nos desportos individuais, 

o verdadeiro efeito deste tipo de modelos de periodização (em bloco, invertida, 

etc.), continua a não reunir total consenso e a deixar dúvidas sobre a sua 

aplicabilidade dentro dos desportos coletivos.  

Dada a falta de informação complementar relevante, muitos treinadores 

continuam a aplicar princípios dos desportos individuais aos desportos coletivos, 

mesmo que as similaridades sejam poucas. Além disso, existem desportos 

coletivos que apresentam raízes epistemológicas, como por exemplo o Futebol 
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Europeu, o Futebol Americano e o Rugby, mas que por outro lado têm incutidas 

em si dinâmicas de jogo tão distintas que nos parece importante questionar se 

os métodos de treino realmente deverão ser subjacentes a uma mesma filosofia.  

O jogo que só é jogado com os pés é o futebol, pois até por esse lado é 

mais irracional, porque o ser humano adquire a importância da utilização da mão 

no seu desenvolvimento, e também da sua racionalidade. O grau de incerteza e 

de imprevisibilidade que é jogar com os pés aumenta o fascínio  que o futebol  já 

tem. É o seu grau de incerteza e a sua estética que o tornam um espetáculo 

atraente e soberbo aos olhos do mundo. O facto de a bola ser jogável com os 

pés, com as mãos ou com ambos, dá aso a possibilidades de configurações de 

matrizes de jogo totalmente distintas, que não são replicadas em qualquer outro 

ambiente. Para essa matriz de jogo convergem os espaços, a bola, os jogadores, 

as regras. E tudo isto remete-nos para a grande diversidade e aleatoriedade de 

acontecimentos e ações que o próprio jogo tem, que devem  ser claramente  

fatores  em perspetiva  destinados  ao  desenvolvimento de formas de treinar 

dentro da modalidade. 

A base conceptual para o desenvolvimento de métodos de treino para 

desportos individuais, como natação, atletismo, ciclismo foi justificada após a 

identificação de componentes de carga presentes na competição em cada uma 

das disciplinas. A informação extraída da análise da competição foi integrada em 

modelos de performance (Bompa, 1984).  

O desenvolvimento de um modelo é um processo que pode levar vários 

anos, pois requer a eliminação de componentes que não se verifiquem 

importantes na equação, assim como a introdução e teste de novos 

componentes. O primeiro passo para a definição do modelo são as fases de 

contemplação e de inferência. Na primeira o treinador ou o investigador observa 

e analisa o desporto, enquanto na segunda os elementos que importam são 

retidos e os irrelevantes rejeitados. Depois, os elementos qualitativos e 

quantitativos são introduzidos e refinados, e o modelo é testado em treino e 

competição até à consolidação da sua versão final (Bompa, 1984).  
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A influência dos progressos feitos por Matveyev, Bompa e Platonov, 

seguindo também aquilo que era o caminho traçado pela ciência, fez com que a 

performance desportiva fosse divida em diferentes áreas: física, técnica, tática e 

psicológica. E dentro de cada área forma concebidas subdivisões de acordo com 

os indicadores chave da performance, o que fez com que fossem desenvolvidos 

métodos de treino específicos para potenciar cada elemento isoladamente e 

maximizar o retorno. Esta abordagem reflete muito a grande influência do 

Pensamento Clássico e segue a segunda máxima de Descartes na sua obra 

“Discurso do Método”: fragmentar o problema examinado em tantas partes 

quanto possível e quantas necessárias para melhor resolvê-lo. Este tipo de 

pensamento pragmático tem sido a base para a fundação do desenvolvimento 

da ciência, e desde os tempos de Galileu (séc. XVI/XVII) tem havido uma 

obsessão com a medição e quantificação de todos os tipos de fenómenos 

(Capra, 1996). Esta interpretação atómica da natureza pode ser explicada da 

mesma forma como funciona uma máquina perfeita, feita por peças mais 

pequenas e independentes entre si. O todo poderia ser dividido em partes 

separadas e tudo poderia ser predito e explicado através de leis matemáticas. 

Abstraindo-nos do ambiente, seríamos capazes de estudar as partes de forma 

independente, e assim, entender o todo.  

Um tal conhecimento baseava necessariamente o seu rigor e a sua 

operacionalidade na medida e no cálculo; mas cada vez mais, a matematização 

e a formalização desintegraram os seres e os conhecimentos existentes para 

apenas considerarem como únicas realidades as fórmulas e equações que 

governam as entidades quantificadas. O pensamento simplificador é incapaz de 

conceber a conjunção do uno e do múltiplo (unitas multiplex): ou ainda unifica 

abstratamente ao anular a diversidade, ou, pelo contrário, justapõe a diversidade 

sem conceber a unidade (Morin, 1991: 16). 

O mesmo autor diz-nos ainda que esse é o caminho para a inteligência 

cega. A inteligência cega destrói os conjuntos e as totalidades, isola todos os 

objetos à sua volta. Não concebe o elo inseparável entre o observador e a coisa 

observada. As realidades chave são desintegradas. Passam entre as fendas que 
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separam as disciplinas. As disciplinas das ciências humanas já não têm mais 

necessidade da noção de homem.  

As escolas e faculdades das ciências do desporto ainda mantêm 

remanescentes uma diversidade de áreas de conhecimento como a anatomia, a 

pedagogia, a psicologia, a fisiologia, a biomecânica, a antropologia, a sociologia, 

a aprendizagem motora, a teoria e metodologia do treino que examinam o 

movimento humano de diferentes perspetivas quanto possível, mas ainda 

subjacentes ao mecanismo cartesiano. Isto tem levado a que o desenvolvimento 

do conhecimento científico tenha ido numa direção que não a pretendida, 

isolando os avanços que aconteciam sob cada uma das lentes em questão e 

criando quase uma série de correntes de pensamento que não estariam 

disponíveis para interagirem entre si. Isto dificulta o entendimento da 

complexidade humana. 

Os estudos dos desportistas seguiram esta visão determinística da 

natureza, em que as componentes da performance eram identificadas, isoladas 

e desintegradas em elementos mais simples e, por conseguinte, alterando uma 

variável de cada vez seria possível elaborar leis gerais que permitissem prever 

o comportamento do contexto debaixo de diferentes condições. Isto mostra a 

conceção robotizada e mecânica do ser humano vigente à altura, tendo em vista 

uma resposta linear do mesmo aos estímulos aplicados, sem interação com o 

contexto. O produto é favorecido relativamente ao processo e os algoritmos 

matemáticos explicam as relações de causa-efeito entre as partes e o 

funcionamento do todo.  

A análise nos desportos coletivos seguia esta tendência de procedimentos 

mecanicistas e a performance da equipa era examinada a partir da performance 

individual dos jogadores que fazem parte da mesma. Este modo de ação ignorou 

o complexo campo de interações que pode ser percetível entre os jogadores, e 

os resultados eram representados tendo em conta uma soma de fatores que era 

tratada de forma independente durante o processo de treino.  

O Futebol não ficou imune a este movimento, e prova disso foram as 

inúmeras experiências e trabalhos desenvolvidos com o jogador e o jogo a serem 

estudados fora do seu contexto específico.  
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Morin (1991) diz-nos que todo o conhecimento opera por seleção de dados 

significativos e rejeição de dados não significativos: separa (distingue ou desune) 

e une (associa, identifica); hierarquiza (o principal, o secundário) e centraliza (em 

função de um núcleo de noções mestras). Estas operações, que utilizam a 

lógica, são de facto comandadas por princípios “supralógicos” de organização 

do pensamento ou paradigmas, princípios ocultos que governam a nossa visão 

das coisas e do mundo sem que disso tenhamos consciência. Também assim a 

performance dos jogadores foi dividida em dimensões separadas (física, técnica, 

tática e mental/psicológica) ou separando os momentos do jogo (ataque, defesa, 

transição ataque-defesa ou transição defesa-ataque). Este tipo de análise leva a 

níveis de estudo mais aprofundados, como por exemplo, no caso das 

capacidades físicas estas poderem ser classificadas em força, resistência ou 

velocidade, e, num nível mais profundo, como força reativa, explosiva, elástica, 

e outras.  

A informação retirada do desempenho dos futebolistas de alto nível no jogo 

tem sido a abordagem de pesquisa mais extensa até aos dias de hoje. Estudos 

recentes concluíram que jogadores profissionais de top percorrem distâncias na 

ordem dos 10 a 12 km durante um jogo oficial, sendo que a distância percorrida 

a alta intensidade (acima dos 14 km/h) anda à volta dos 20-25% da distância 

total (Bradley et al., 2009; Della et al., 2011; Rampinini et al., 2007, citados por 

Mallo, J. 2015). Estes resultados podem ser influenciados por vários fatores, 

como a posição dos jogadores, a competição, o tempo que a equipa passa a 

atacar ou a defender, o momento da época, o estado do treino, o tempo 

percorrido face ao último jogo. Os valores cardíacos médios que um jogo de 

futebol exige de um jogador representam cerca de 85% da frequência cardíaca 

máxima. (Stolen et al, 2005). Olhando o perfil dos jogadores de elite, estes 

devem medir  aproximadamente  1.80-1.85m, ter 75-80 kg de massa corporal, 

para além de valores de VO2máx de 60-65 ml/kg/min, limiar anaeróbio   perto 

dos 14km/h, sprintar 20 m em menos de 3s. A maior parte destes estudos 

subestima a capacidade de o músculo gerar força, uma vez que a performance 

não se explica apenas pela distância percorrida ou pelos valores de FC 



A EVOLUÇÃO É UMA MONTANHA RUSSA 

14 

(Frequência Cardíaca), mas pela capacidade de acelerar e desacelerar 

repetidamente durante o jogo.  

A maioria das investigações publicadas referem-se (ainda) a aspetos 

condicionais ou bioenergéticos, o que favoreceu o desenvolvimento de modelos 

de performance física para os futebolistas. Os clubes têm os seus próprios 

sistemas semiautomáticos de reconhecimento de imagem e os sistemas de GPS 

para seguirem os seus jogadores em competição e calcularem os parâmetros 

físicos individuais jogo a jogo. Os dados obtidos fornecem informações acerca 

da distância total percorrida, distância a alta intensidade, número de sprints, 

distância percorrida ao sprint, e que podem por sua vez ser expressadas 

relativamente a intervalos temporais do jogo ou outras variáveis (equipa com 

bola ou sem bola). São estabelecidas bases de dados que permitem 

comparações com os colegas e com adversários. Também aspetos técnicos são 

mensuráveis e analisados (como o nº de passes, eficácia do passe, passes-

chave, golos, remates para golo, total de remates, assistências, cruzamentos, 

faltas, desarmes, perdas, recuperações, duelos). 

A necessidade de certezas começou a impor-se cada vez mais, com o 

intuito de complementar a análise de competição. Por isso quantificar e 

monitorizar também as cargas de treino começou a ganhar tanta importância. 

Tornou-se importante recolher informações acerca de distâncias percorridas, 

frequências cardíacas, nº de saltos, passes, duelos, perceção de esforço, 

recolhas de sangue. Um grande número de tecnologias proliferou ao longo dos 

últimos anos. 

Isto fez com que muitos treinadores optassem por se confortar com estes 

métodos mecanicistas, pois aquilo que era quantificável, palpável, trazia-lhes 

algumas noções mais factuais. Além disso, os resultados e os valores podiam 

ser decompostos em fatores críticos para a performance. Os valores dos 

jogadores eram comparados a modelos de performance de referência e assim o 

jogador podia trabalhar no melhoramento da sua preparação ou de habilidades 

motoras específicas, segundo estabelecidos e validados programas de treino 

com treinadores/técnicos mais especializados.  
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As tarefas e métodos de treino levavam o jogador por este processo 

fechado conhecido como “progressões de exercícios” ou “progressões 

pedagógicas (Seirul.lo, 1999). Nesta perspetiva, o treinador está na posição de 

transmitir informação de forma unidirecional, e o jogador aprende pela realização 

de exercícios e tarefas que foram aceites como um caminho para a generalidade 

dos jogadores. As progressões e sequências de exercícios são baseadas no 

conhecimento empírico do treinador, assumindo que não há caminhos 

alternativos àquele. Isto também contribui para que o treinador mantenha a sua 

autoridade à medida que controla o desenvolvimento dos jogadores. Muitos 

treinadores desejam ter a capacidade de ter controlo absoluto sobre a situação 

e terem subordinados disciplinados em vez de pessoas que possam pensar de 

formar alternativas. Os treinadores estreitam a liberdade dos jogadores com 

frases e situações como “Quando o central conduz bola, pressionas” ou “Nunca 

fazemos passes paralelos” ou “Não saímos a jogar pelo corredor central”. Estes 

mecanismos são apreendidos pelos jogadores, subestimando a variabilidade de 

situações que podem aparecer durante o jogo. 

Apesar disto, temos bons exemplos de jogadores que não seguiram uma 

educação estandardizada e cujo perfil físico é diferente daquele sugerido pelos 

entendidos. Jogadores como Messi, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Pirlo, Luís 

Suarez, Ribéry, Robben, Aguero, Iniesta, Xavi, Busquets, Modric, Muller, 

Griezmann, Bernardo Silva, Hazard, são os jogadores mais determinantes no 

futebol contemporâneo devido à sua capacidade de produzir momentos 

imprevisíveis e geniais. Valdano elucida-nos bem sobre esta questão quando diz 

(Suárez, 2012): “Atualmente, Messi faz tudo melhor e mais rápido do que outro 

qualquer. Ele ganha jogos por si, e muitos jogos. Mesmo que se o seu padrão 

de ação seja descoberto, não há forma de o parar. A única maneira é 

estacionando o autocarro ou fora das regras.” O mesmo acontecia, se calhar aí 

de forma mais notória ainda, com Arjen Robben, jogador do Bayern de Munique 

que tinha como principal característica derivar do flanco (direito, que era onde 

habitualmente jogava) para o meio, onde rematava ou assistia os companheiros. 

Fazia muitos golos desta forma, e mesmo com os adversários a saberem aquilo 

que ia fazer, era simplesmente imparável.  
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Valdano diz-nos ainda “Aguero e Tevez levam-nos para o jogo primitivo, no 

sentido de serem destemidos. Tevez disse uma vez que sofreu um tiroteio à sua 

porta e toda a gente se atirou para o chão. Como se pode falar de medo 

encenado com alguém que já teve balas a rasarem-lhe a cabeça? Quando tanta 

gente tenta reduzir os riscos do futebol, o aparecimento de figuras como estas 

que riem acerca de todas estas fórmulas é muito saudável. 

Até há alguns anos atrás, as formas de ensino e de métodos de 

aprendizagem eram estruturadas sob um tipo de princípios comum, existindo 

uma grande padronização dos métodos de trabalho, o que restringe o 

desenvolvimento de talento e criatividade. Ken Robinson (2015), escritor, 

palestrante e consultor mundial em educação sustenta que o sistema de 

educação nos Estados Unidos, tendo por referência   o  No Child Left Behind Act 

of Congress , baseia-se não na diversidade, mas na conformidade. As escolas 

são encorajadas a encontrar o que os miúdos sabem fazer num estreito espetro 

de realização. Um dos efeitos do programa foi estreitar o foco para as disciplinas 

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). O mesmo autor 

lembra que “neste novo ambiente, os estudantes competem uns com os outros, 

os professores são julgados sobretudo pelos resultados dos alunos nos testes, 

e as escolas e os distritos entram num frente-a-frente para ganhar recursos. A 

sociedade procura indivíduos pacatos que não questionem ou ponham em causa 

as mensagens que se pretendem passar.”  

O Futebol deu passos na mesma direção, tentando homogeneizar o nível 

dos jogadores e fazendo-os corresponder a um padrão “ideal”. As tarefas de 

treino tradicional assentam sobretudo no uso de funções referentes à parte 

lógica e racional do cérebro (hemisfério esquerdo) enquanto o hemisfério direito 

(responsável pelas emoções e criatividade) recebeu menos atenção (Mallo, 

2015). A estimulação de ambos os hemisférios provou trazer benefícios para a 

aquisição e melhoramento de múltiplas habilidades cognitivas e motoras, o que 

deve ser prevalente no futebol. 

O papel das neurociências e as contribuições destas para o 

desenvolvimento do futebol no passado recente ganharam uma importância 

capital na arte de treinar. A variabilidade das tarefas e propostas de treino 
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estimulam a plasticidade do córtex cerebral e a criação de novas sinapses no 

sistema nervoso dos jogadores. Isto é reforçado pelo facto de “o futebol ser um 

jogo de inteligência, quanto correr, para onde correr, quando cobrir, quando 

pressionar, quando mover, como mover, e serem decisões como estas que vêm 

do cérebro que determinam quem são os bons e os maus jogadores (Cruyff, 

s.d.).  

Convencionalmente, quando pensamos na palavra Inteligência, há uma 

tendência para esta ser entendida de forma redutora, podendo até ser 

precisamente medida através de testes ou alguns parâmetros. Devemos fazer 

um esforço para aceitar que a mesma se pode expressar de múltiplas formas, e 

que a Inteligência em si mesma também pode contemplar faculdades não 

cognitivas . Valdano diz-nos que a Inteligência de Jogo é algo corpóreo, que “há 

vários tipos de inteligência: uma inteligência literária, uma inteligência musical, 

uma inteligência corporal (...) há uma inteligência emocional (...) também há uma 

inteligência futebolística, que jogadores como Pelé ou Maradona foram capazes 

de levar até às últimas consequências, até ao ponto de transmitirem a sensação 

de serem verdadeiros milagres genéticos.” (Pacheco, 2005). 

Ken Robinson (2006) ajuda a sustentar este ponto, quando levanta 3 

características principais que definem aquilo que é a Inteligência. “Primeiro é que 

é diversa. Pensamos sobre o mundo de todas as formas que o experienciamos. 

Pensamos visualmente, pensamos auditivamente e pensamos de forma 

cinestésica. Pensamos em termos abstratos, pensamos em movimento. 

Segundo, a inteligência é dinâmica. Se formos olhar as interações do cérebro 

humano, a inteligência é maravilhosamente interativa. O cérebro não se divide 

em compartimentos. De facto, a criatividade, que se define como o processo de 

ter ideias originais que possuem valor, manifesta-se frequentemente com a 

interação de como as diferentes disciplinas perspetivam as coisas. A terceira 

característica da inteligência é que é distinta. A inteligência de cada pessoa é 

única como uma impressão digital. Podem haver sete, dez ou uma centena de 

formas de inteligência diferentes, mas cada um de nós usa essas formas de 

maneiras diferentes. O meu perfil de habilidades envolve uma combinação 

diferente de inteligências dominantes e adormecidas do que o de outra pessoa”. 
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O Futebol tornou-se uma indústria, e os clubes tornaram-se companhias de 

negócios compostas por quadros abrangentes e dotados de profissionais das 

diversas áreas. As suas altas patentes foram sendo sobretudo pessoas com um 

background mais familiarizado com dados, números e gráficos do que com 

dados qualitativos e que retratam a complexidade do jogo. Esta é uma das 

razões que explica a atração que a quantificação do jogo teve para com muitos 

dos agentes da modalidade. 

Esta conceção tecnológica permitiu a proliferação de profissionais das mais 

diversas áreas no estudo dos diversos componentes da performance, quase 

como acontece numa equipa de Formula1, com os engenheiros a potenciarem 

ao máximo cada uma das peças do carro (Mallo, 2015). Como se um 

conhecimento das partes nos levasse a um melhor conhecimento e 

compreensão do todo. Cruyff (s.d.) disse uma vez: “escolhe o melhor jogador de 

cada posição e não terás uma equipa, mas apenas 11 bons jogadores de cada 

uma”. Os profissionais podem ser os melhores na sua área específica mas se 

não entenderem a complexidade e a especificidade do contexto prático, apenas 

terão uma construção parcial da realidade. Além disso, como se poderá explicar 

que técnicos que tenham estado sempre a trabalhar no campo, possam ser tão 

bem sucedidos a identificar fatores-chave para o desempenho de um jogador, 

da equipa ou para entender um jogo, baseando-se apenas nas experiências 

vividas?  

Parece que, de facto, o conhecimento daquilo que é o Jogo tem uma 

preponderância imensa. E se os treinadores se rodeiam de pessoas com maior 

grau de especialização científica e teórica, para colmatar essa sua lacuna e lhes 

fornecerem dados quantitativos e mensuráveis acerca das variáveis em causa, 

é importante também aumentar a qualidade da informação extraída. A essência 

do treino passa por fazer os jogadores trabalharem em conjunto para atingirem 

uma organização.  
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CONTEXTUALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

 

“A dúvida é o princípio da sabedoria” 

Aristóteles 

 

 

Macro - contexto concetual 

Nos últimos 100 anos temos assistido a uma evolução contínua e profunda 

do Desporto e dos seus elementos constituintes. No que diz respeito ao Treino 

Desportivo, este tem-se constituído como um campo de aplicação das 

denominadas ciências do desporto, sendo que cada vez há mais profissionais 

contribuindo para a sua potenciação, quer em termos teóricos e científicos, quer 

em termos práticos. 

Sendo o Desporto um fenómeno de massas, constata-se facilmente uma 

adesão ao fenómeno do treino intimamente ligada com a popularidade de cada 

modalidade. No Futebol, o desenvolvimento do treino tem tido um carácter 

exponencial, especialmente nos últimos anos. Cada vez se atribui mais 

importância à posição do treinador e às suas ações no fenómeno do rendimento 

desportivo. Afirma-se cada vez mais como uma posição multifatorial, de enorme 

responsabilidade e que influencia e é influenciada em diversos campos. Assim, 

é  extremamente importante para um treinador perceber e conhecer ao máximo 

tudo aquilo que o envolve a si e ao contexto onde se encontra. Sendo a figura 

de proa no processo, é responsável por liderar um grupo de indivíduos com o 

intuito de atingirem objetivos comuns.  

Entre as metas definidas pelo treinador e pela estrutura diretiva do clube, 

assumem-se como primordiais a concretização de alguns objetivos coletivos e 

referentes à conquista de títulos desportivos. Ainda que essa seja a principal 

meta, não deixam de ser importantes o contato diário com os jogadores, assim 

como a sua preparação e desenvolvimento individual em termos desportivos, 

mentais e de performance, mais ainda em escalões de Formação. O treinador 
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assume-se assim como o elemento charneira que, cada vez mais nos dias de 

hoje tem que perceber mais de gestão de pessoas do que de gestão do treino, 

pois ele é o elemento de ligação entre todos, e é ele o responsável por direcionar 

a equipa no trabalho e na consecução dos objetivos a conquistar. 

Contexto de natureza Institucional 

O presente estágio foi realizado no escalão de Sub16 do Futebol Clube do 

Porto, um clube multidesportivo português sedeado na cidade do Porto. É mais 

conhecido pela sua equipa de futebol profissional que joga atualmente na 

Primeira Liga, a competição mais importante do futebol português. 

Fundado a 28 de setembro de 1893, por António Nicolau d’Almeida é um 

dos "três grandes" clubes de Portugal, juntamente com o Sporting e o Benfica, 

os seus grandes rivais. O clube nunca foi despromovido do campeonato desde 

que este foi estabelecido em 1934. As alcunhas da equipa são "dragões", nome 

da criatura mitológica que se pode ver no topo do brasão do clube, ou "azuis e 

brancos", que está baseada na associação às cores do equipamento principal. 

Os seus jogos de futebol em casa são realizados no Estádio do Dragão, 

inaugurado em 2003 e que tem uma capacidade de 50 035 lugares, e que 

substituiu o antigo Estádio das Antas. Já para as modalidades, é no Dragão 

Caixa, com uma capacidade de 2 179 lugares, que se joga o hóquei em patins, 

o basquetebol e o andebol do clube. 

O FC Porto é um dos mais bem-sucedidos clubes portugueses no que toca 

ao total de títulos ganhos pela equipa de futebol profissional, com um total de 76 

oficiais. Internamente, ganhou 28 títulos da Primeira Liga, 16 títulos da Taça de 

Portugal, 4 títulos do extinto Campeonato de Portugal (um recorde juntamente 

com o Sporting) e 21 títulos da Supertaça Cândido de Oliveira (um outro 

recorde). O FC Porto tornou-se, depois do Benfica, a ser a segunda equipa da 

história da liga portuguesa a completar duas épocas sem derrotas, 

nomeadamente nas épocas de 2010–11 e 2012–13. Também em 2010–11, o FC 

Porto conseguiu a maior diferença de pontos entre o campeão e o segundo 

classificado (21), num sistema de três pontos por vitória, conseguindo na altura 
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o seu segundo tetra (quatro títulos numa época). Internacionalmente, o FC Porto 

já ganhou sete títulos, europeus e mundiais, um recorde no futebol português: a 

Taça dos Campeões Europeus e a Liga dos Campeões da UEFA em 1986–87 e 

2003–04, respetivamente; a Taça UEFA e a Liga Europa da UEFA em 2002–03 

e 2010–11, respetivamente; a Supertaça Europeia em 1987 e a Taça 

Intercontinental em 1987 e 2004. É o único clube português que ganhou as 

últimas três competições referidas, e a conseguir uma tripla continental: liga 

doméstica, taça e título europeu (2002–03 e 2010–11). Adicionalmente, foi 

finalista na Taça dos Clubes Vencedores de Taças de 1983–84 e nas edições 

de 2003, 2004 e 2011 da Supertaça da UEFA. 

O FC Porto está atualmente na 11ª posição no ranking de clubes da UEFA 

e na 15ª no ranking mundial da IFFHS.O clube tem-se notabilizado no passado 

recente, pelos constantes sucessos a nível nacional e por várias conquistas a 

nível internacional. Além disso, tem-se assumido com um contexto favorável ao 

aparecimento de novos jogadores que aproveitam a sua passagem pelo clube 

para se lançarem e afirmarem no Futebol Europeu. 

A filosofia do clube assenta na conquista de títulos ano após ano, sendo 

que a equipa sénior é sempre candidata à conquista do título nacional. Se não o 

conseguir, só por isso a época já será considerada má. Além disso, toda a sua 

Formação é projetada  com o intuito de formar jogadores que venham a alimentar 

a equipa A, desenvolvendo o seu potencial individual, e perseguindo sempre a 

conquista dos títulos de campeão nacional nos respetivos escalões. Atualmente, 

verifica-se uma reestruturação na Formação, mais especificamente ao nível do 

Modelo de Jogo, sendo que foi definido que todas as equipas desde os Sub14 

até aos Sub19 (e também na Equipa B, mas com algumas nuances)   deveriam 

adotar uma estrutura 1-4-4-2 e desenvolver um Modelo de Jogo que foi definido 

pelos treinadores e pela coordenação, tornando-se assim  comum a esses 

mesmos escalões.  
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Contexto de natureza Funcional 

As funções que o estágio pressupunha eram aquelas que se relacionavam 

com a posição de Observador da equipa de Sub16 do F. C. Porto. Essa era a 

principal ocupação que teria durante a época. Tinha-me sido dado a escolher, 

pelo coordenador do departamento de Observação e Análise, entre estar nos 

Su16 e apoiar indiretamente a equipa A ou estar nos Sub16 e estar nos Sub14 

mais ligado à parte do treino, como um treinador assistente. Para mim, 

claramente a primeira opção assumiu-se como aquela que melhor se ajustava 

às minhas pretensões. Para além de estar num escalão de formação já com um 

nível de jogo elevado, podia também estar já ligado de forma indireta a um 

contexto de um nível muito elevado daquilo que é o rendimento desportivo.  

O Departamento de Observação e Análise integra um número de 

elementos, que estão depois distribuídos pelas diversas equipas, dos Sub14 à 

equipa A.  

Como Observador dos Sub16, as minhas tarefas diziam respeito à 

gravação e tratamento das imagens dos treinos e jogos da equipa. O clube 

fornece todo o material necessário: câmaras de filmar, tripé e software para corte 

e codificação de vídeo. Existindo 4 treinos por semana, a presença dos 

observadores é obrigatória. A expectativa seria que existisse uma reunião de 

preparação antes, e uma reunião de reflexão e preparação do dia seguinte após 

o treino, para análise dos aspetos chave a ter em conta na operacionalização 

das propostas de treino. 

Uma das tarefas passava por fazer a gravação dos treinos e 

consequentemente analisá-los, com o intuito de detetar alguns aspetos mais 

relevantes e que importassem potenciar ou corrigir. Além disso, existia uma 

análise a ser feita relativamente aos jogos, que era grosso modo, a grande tarefa 

do estágio. Enquanto os jogos amigáveis eram filmados pelos observadores, os 

jogos oficiais eram filmados por uma empresa contratada para o efeito. No dia 

do jogo, articulávamo-nos com o responsável pela filmagem e, no final do jogo, 

ele fazia-nos chegar a mesma. A partir daí, tínhamos de cortar algumas imagens 

para a fazer chegar à equipa técnica, e mediante aquilo que era necessário e 
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pedido, deveríamos ter imagens para depois mostrar à equipa durante a 

semana.  

Além disso, haveria um projeto a ser desenvolvido, com foco no 

desenvolvimento das habilidades individuais, ao qual o departamento teria 

também de dar uma ajuda. 

O nosso trabalho varia muito, dependendo do treinador e da equipa técnica 

em que estamos inseridos, assim como da sua visão e das suas intenções para 

com o uso de imagens. Isso era algo que já se sabia à partida, mas só com o 

avançar da temporada íamos conseguir ter uma maior e melhor perceção do 

funcionamento das coisas. 

 

Instalações:  

 

 

Figura 1 – Estádio Padroense F.C. 
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Figura 2 – Campo Futebol de 7 - Constituição Park 

 

 

Figura 3 – Campo de Futebol de 11 (Local de Filmagem) 
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Figura 4 – Balneários Constituição Park 
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Figura 5 – Balneário - Estádio Padroense 

 

 

Figura 6 – Espaço Aberto - Sala de Reuniões 
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Figura 7 – Sala de Observação e Análise 

 

 

 

Figura 8 - Centro de Treinos e Formação Desportiva Portogaia (Olival)
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DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA 

   

“Para a maioria de nós, o problema não é que ambicionemos muito alto e 

falhemos. É exatamente o oposto: apontamos muito para baixo e obtemos 

sucesso.” 

Miguel Ângelo 

 

 

O processo de estágio iniciou-se em julho de 2018. No dia 10 desse mês o 

Coordenador do Departamento de Observação e Análise (DOA) agendou uma 

reunião comigo, nos escritórios da SAD, no Estádio do Dragão, para falarmos 

um pouco daquilo que iria ser o ano seguinte, as tarefas a desempenhar e os 

modos de ação de todos os aspetos que fossem primordiais alinhar antes de 

tudo começar verdadeiramente. 

Naquele momento os treinos ainda não tinham começado. Sentámo-nos 

um pouco, a conversar, sobre o que seriam as minhas expectativas e intenções 

para o estágio. Uma das coisas que deixei logo clara foi que a minha grande 

ambição seria trabalhar ao nível do treino, ser treinador, mas que não punha de 

lado exercer outras funções tendo em conta o inegável acrescento que isso dá 

a quem no futuro está nesse posto. Apesar de a minha tentativa de realização 

do estágio fora do país não ter sido bem-sucedida (tinha tentado estagiar num 

clube inglês, possibilidade que estava bem encaminhada, mas que ficou sem 

efeito no final da época transata pelo facto de o clube não ter conseguido cumprir 

com os seus objetivos e ter sofrido grandes reestruturações), esta era a 

oportunidade que tinha para cumprir com o programa curricular do 2º ano do 

ciclo de estudos, num clube com uma estrutura muito profissionalizada e em que 

todos os escalões estão num nível competitivo muito alto. Mesmo sabendo à 

partida que seria nas funções de Observador/Analista que realizaria todo o 

estágio, isso não seria um obstáculo. Admito que as áreas envolvidas em 

qualquer que seja a atividade em questão se devem conectar e trocar uma 
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grande quantidade de informação relevante, para que todas saiam mais fortes e 

valorizadas.  

Aliás, esta mensagem é uma das mais importantes do que tem sido o meu 

percurso e é, inclusive, um dos principais pontos de referência que o presente 

relatório procura evidenciar. Como fenómeno orgânico, dinâmico e complexo 

que é, e como já foi mencionado anteriormente, o futebol precisa de ser tratado 

com abertura e plasticidade, e, portanto, não se compadece com modelos finitos 

e imutáveis de pensamento e ação. 

Entre as hipóteses de estágio a realizar, existiam dois cenários diferentes, 

sendo que a tarefa principal, observador do escalão Sub16, manter-se-ia de 

qualquer das formas. Além disso, poderia escolher entre estar a ajudar a equipa 

A, de forma indireta, nas tarefas da observação e análise ou estar no escalão 

Sub14 com uma função mais ligada ao treino, de treinador assistente. Como a 

minha principal ambição era o treino de alto rendimento e a vivência de um 

contexto dessa natureza, estar em colaboração com a equipa A certamente me 

aproximaria da concretização desse objetivo. Daí ter sido essa a minha escolha. 

Para além disso, algo que se colocou logo como um fator decisivo era o facto de 

esse cenário me permitir ter mais tempo livre e todo o trabalho a realizar poder 

ser ajustado e organizado da maneira que melhor me conviesse. Já por 

experiências anteriores tinha percebido que para além dos treinos e dos jogos, 

era muito importante ter algum tempo para descansar, em primeiro de tudo, e 

para fazer o chamado trabalho de casa, aquele trabalho que não pode ser feito 

nos treinos. Há uns três anos atrás, para além da Faculdade, tinha os treinos de 

três equipas em que estava envolvido e ainda estava com duas turmas da escola 

de futebol Dragon Force. Nesse ano percebi que se não tivesse algum tempo 

para mim, para as minhas coisas, e para descansar, podia perder o equilíbrio e 

não conseguir estar na máxima força. Desde aí, isso marcou-me e das vezes em 

que tenho tido que tomar decisões esse facto tem pesado sempre um pouco. 

Quando nos dedicamos à observação e análise, se queremos estar por 

dentro do que acontece no nosso treino, as tarefas que dizem respeito aos cortes 

e edição de vídeo vão ocupar o tempo que temos fora dele. A tarefa do 

Observador tem uma componente gregária muito grande, pois em muitas 
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ocasiões o trabalho baseia-se em produzir informação (relatórios, vídeos, 

análises, etc.) numa corrida contra o tempo. Isso era algo que já perspetivava, 

sobretudo pela experiência que tinha em tarefas de observação e análise de 

jogo, de trabalhos que já tinha realizado.  

Um aspeto que é muito importante reter desta primeira conversa tem a ver 

com o facto de o lugar que eu iria ocupar ser um lugar que até há pouco tempo 

antes era de alguém efetivo, ou seja, contratado e remunerado pelo clube. Nos 

escalões de Sub19, Sub17, Sub16 e Sub15, o suposto seria existirem dois 

observadores, um efetivo e outro estagiário. Nos Sub16, a pessoa responsável  

tinha saído devido ao aparecimento de uma oportunidade de emprego. O 

coordenador do departamento disse-me que poderia ter ido a um dos escalões 

mais abaixo buscar um treinador para colmatar essa vaga, mas que dadas as 

referências que tinha de mim, pelas pessoas da faculdade a quem requisitou os 

estagiários, que sentia que me poderia atribuir a tarefa em questão. Isto criou 

também uma expectativa em mim de que teria a meu cargo uma 

responsabilidade ainda maior do que aquela que existiria a priori.  

Se é suposto que um estagiário se empenhe abnegadamente nas suas 

funções, apesar de no clube ter um estatuto de cariz temporário, importa agir 

como se de alguém nuclear à organização se tratasse. Acresce que sempre se 

poderá perfilar a passagem aos quadros da instituição, o que adensa a 

responsabilidade.  

Tendo tudo isto em conta, pareceu-me lógico que o processo exigiria um 

comprometimento ainda maior, porque eu iria ser o elemento próprio da estrutura 

responsável por tarefas específicas. A informação que tinha era de que a equipa 

técnica seria em grande parte formada por pessoas novas no clube. O treinador 

principal vinha de um outro clube, de um contexto diferente, assim como dois 

dos adjuntos. Eu e o outro observador éramos estagiários, pelo que também não 

tínhamos conhecimento algum do funcionamento e da articulação de todas as 

peças da máquina. Dos restantes elementos, apenas a psicóloga, o técnico de 

equipamentos, o treinador dos guarda-redes, um dos adjuntos e o fisioterapeuta 

estavam já no clube, embora não tivessem trabalhado na mesma equipa.  
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Havendo tanta gente nova, seria de esperar que tal condição facilitasse a 

criação de rotinas e metodologias de trabalho. Tal torna-se mais difícil quando 

toda uma equipa já detém um modo de funcionamento próprio e rotinas bem 

trabalhadas e se introduz nela um elemento novo. Assim, esperava por dispor 

da possibilidade de me ligar rapidamente aos treinadores para, juntos, 

encontrarmos a melhor forma de atingir os objetivos pretendidos. Mesmo 

estando nas funções de observador, aquilo que eu imaginava que iria a 

acontecer era que me pudesse envolver em conversas e trocas de ideias com 

os treinadores, nas reuniões de planeamento dos treinos, na conceção de 

exercícios, naquilo que seria a análise do desempenho e comportamentos dos 

vários jogadores, pois é aí que está a riqueza da partilha de conhecimento. Os 

outros veem as coisas de uma forma que eu não vejo, e isso pode abrir a minha 

mente para novas e distintas visões e opiniões sobre diferentes perspetivas e 

modos de atuar. 

Os treinos da equipa de Sub16 iriam começar dali a uma semana e meia, 

ou duas. Entretanto o coordenador contactar-me-ia para me elucidar acerca dos 

softwares utilizados, ou tentaria que alguém do gabinete me ajudasse. No que 

dizia respeito ao início dos trabalhos, entretanto ele iria dando novidades à 

medida que aparecessem. 

Na semana seguinte reuni com o Observador do Sub17, para me dar uma 

pequena formação sobre o uso do Sportscode. Foi muito prestável e pôs-me de 

imediato por dentro das rotinas e tarefas mais importantes e modo de ação dos 

observadores. Até à data não havia ainda novas informações relativamente à 

equipa na qual iria estar integrado, pelo que a oportunidade serviu também para 

questioná-lo acerca desse assunto. Ele explicou-me que deveria entrar em 

contacto com o team manager e tratar de qualquer assunto relacionado com a 

equipa e com ele. Aliás, deu-me o contacto dele para que eu o fizesse.  

O team manager é uma figura do futebol que nos últimos anos tem ganho  

cada vez mais espaço. Corresponde ao que outrora conhecemos como diretor 

desportivo. Tradicionalmente, e em estruturas menos profissionalizadas, 

ocupavam-se sobretudo em lidar com as tarefas relacionadas com os 

regulamentos, inscrições, entre outros assuntos. Nos dias de hoje, e numa 
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estrutura tão profissionalizada, têm uma função muito mais ampla, fazendo a 

ponte entre todas os departamentos que segregam a equipa (o que não invalida 

que esses possam comunicar entre si diretamente) e acautelando-se do 

cumprimento daquilo que são as políticas de gestão do clube. Gerem as 

presenças dos jogadores, assim como se inteiram de todos os aspetos 

relevantes da sua vida escolar e pessoal, articulam a utilização de espaços e 

equipamentos, disponibilizam toda a informação importante que possa existir 

para o treinador e comunicam constantemente com ele e com a sua restante 

equipa para assegurar as melhores condições de treino e de trabalho. 

Comuniquei ao coordenador do DOA que já me tinha reunido com o 

Observador dos Sub17, e perguntei como deveria proceder em relação à minha 

equipa. Por um lado, continuava à espera daquilo que ele me pudesse dizer, por 

outro já tinha o contacto do team manager, não sabia se continuava à espera ou 

se tentava já inteirar-me de tudo para começar a trabalhar. Sentia que havia 

alguma despreocupação em deixar as coisas claras para nós, ou seja, não sentia 

que existisse uma atenção especial em explicar-nos como iriam ser as coisas, 

que liberdade ou que posição teríamos ao certo de nos colocarmos  dentro do 

contexto. Tenho ideia de que quando alguém de novo chega a alguma parte, 

quem já aí pertence e está por dentro de como tudo funciona deve inteirar a 

pessoa e tentar pô-la por dentro de tudo quanto lhe seja possível, para que o 

ajustamento ao contexto seja facilitado e o rendimento possa ser potenciado ao 

máximo num curto espaço de tempo. Senti que naquele momento eu andava a 

tentar falar com as pessoas para saber mais ou menos o que fazer, quando foi 

o clube que procurou junto da faculdade alguém para fazer este trabalho, tanto 

mais que a pessoa responsável por este escalão havia saído.  

Telefonei ao team manager que, apesar de parecer não estar a contar com 

a chamada, foi deveras prestável e muito profissional na forma como lidou 

comigo. Deu-me o contacto do treinador e disse-me para falar com ele para me 

apresentar e nos articularmos para começarmos a trabalhar. Foi isso que fiz. 

Liguei-lhe e combinámos encontrar-nos para falarmos um pouco. O mister 

começou por falar um pouco daquilo que tinha sido o seu percurso, pois foi 

jogador e tinha terminado a carreira há dois anos atrás. Entretanto, continuou 
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ligado ao futebol, no Leixões S.C, clube onde esteve nos seus últimos anos 

enquanto jogador, a desempenhar as funções de diretor desportivo na equipa 

sénior e acabando por assumir a equipa de Juniores A (Sub19). Ao que parece, 

foi o bom desempenho nesta última função que levou os responsáveis do FC 

Porto a contratá-lo. 

Falámos durante algum tempo. Ficou claro que era alguém ambicioso, com 

uma enorme vontade de chegar e ter êxito, com grandes metas e ambições. A 

proposta de jogo que iria apresentar relacionava-se muito com o que estava 

estabelecido pela estrutura do clube, pois queria cumprir as normas 

estabelecidas, conferindo-lhes apenas alguns matizes pessoais. No que diria 

respeito à sua forma de estar no treino, seria sempre muito exigente para com 

os jogadores, não permitindo facilitismos e atitudes que não fossem de encontro 

às definidas por si e que levassem todos ao máximo rendimento possível. 

Relativamente ao que seria a nossa ação no treino e nas tarefas que estavam 

especificamente ao nosso encargo, disse que haveria liberdade total, que 

estávamos totalmente à vontade para contribuir com ideias e acrescentar o que 

entendêssemos ser pertinente, mas que a decisão final passaria sempre por ele. 

Isso era algo que não tinha sido concebido de outra forma que não essa mesma. 

Estamos cientes que o treinador é a pessoa com mais poder dentro da equipa. 

Pelo menos na teoria é assim. É ele quem lidera e gere todas as peças de modo 

a atingir os objetivos propostos. Posto isso, nunca seria esperada outra forma 

de estar que não essa.  

Sobre aquilo que iria ser a observação e análise, deixou claro que seria 

uma ferramenta muito importante e que era uma das áreas que ele considerava 

fundamentais dentro de uma equipa de futebol. Previa fazer grande uso destas 

ferramentas, quer a nível coletivo, quer a nível individual, mas sem massacrar 

muito os jogadores. Disse desde logo que queria sempre coisas muito curtas e 

bem definidas, para não dispersar muito e focar as mensagens que realmente 

importavam passar. Ressalvou também a importância de, sobretudo nos jogos, 

por estarmos num patamar superior e de estarmos por fora, podermos ver coisas 

que importassem para o feedback que se tem do jogo e para a palestra a dar à 

equipa, e termos em atenção essas mesmas coisas para as podermos transmitir 
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ao intervalo, por exemplo. Falou da experiência que tinha e que no seu anterior 

clube tinha uma pessoa que ao intervalo vinha sempre  falar  com ele sobre o 

que estava a acontecer e apresentar-lhe aspetos relevantes. 

Os trabalhos da equipa que iria integrar já tinham começado na semana 

anterior e estava prestes a iniciar-se já a segunda semana de treinos. Tinham 

tido alguns treinos, que passaram sobretudo por perceber a qualidade do plantel 

e definir algumas coisas ainda pendentes, como os ajustes em algumas posições 

e perceber como poderia ser a abordagem a alguns dos jogadores ou a alguns 

dos conteúdos a trabalhar. No dia seguinte eu e o outro observador já estaríamos 

presentes. O mister deu conta que normalmente chegava às instalações sempre 

cerca de 1h40m/1h30m antes do início do treino, mas que para o resto da equipa 

o mais tardar deveria ser até uma hora antes. Não tínhamos obrigatoriedade de 

estar lá à mesma hora que ele, mas convinha chegar um pouco antes das 10h 

(por norma o treino seria realizado sempre às 11h). Portanto, no dia seguinte, 

por volta das 09:40h, deveríamos apresentar-nos ao trabalho. 

Uma hora antes do treino reuníamos para preparar o treino do próprio dia, 

alinhavarmos os últimos pormenores e falarmos de algumas coisas que fossem 

importantes. Depois do treino, seria suposto reunirmos para fazermos um 

balanço do trabalho do dia e prepararmos já o treino do dia seguinte. Comigo 

estaria outro observador, também estagiário, com o objetivo de me ajudar nas 

tarefas que tivéssemos em mãos. Escusado será dizer que apesar de ser 

considerado o observador “principal/responsável”, na minha opinião, tanto eu 

como o outro observador éramos elementos idênticos no processo, pelo que 

ambos perspetivámos desde início agir em sintonia.  

O coordenador do Departamento de Observação e Análise (DOA) tinha-me 

mandado mensagem uns dias antes para me encontrar com o Paulo, o colega 

que iria estar comigo a estagiar nas funções de observador da equipa de Sub16. 

Era necessário conhecermo-nos e eu dizer-lhe como tudo iria funcionar, 

sobretudo o software Sportscode, que era utilizado em todos os escalões e no 

qual tudo ficava armazenado e codificado. Combinei encontrar-me com ele na 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) pois era um local 

que ficava perto para os dois e estávamos à vontade. Falámos um pouco dos 
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nossos percursos, estive a explicar-lhe as indicações que já tinha de como 

deveríamos proceder, sobretudo para a gravação e tratamento das imagens dos 

jogos. Em relação às rotinas próprias da equipa, teríamos que esperar pelo 

primeiro contacto com o treinador e restante staff para termos uma ideia de como 

nos iríamos articular. A primeira impressão que tive do Paulo foi boa. Pareceu-

me ser alguém interessado e disponível para trocar pontos de vista de forma 

aberta e sincera, com vista a termos discussões produtivas. Procurou esclarecer 

as dúvidas que tinha, às quais tentei responder da melhor forma possível. 

Depois de falar com o treinador, comuniquei-lhe que no dia seguinte já 

estaríamos os dois presentes no treino. Nas primeiras semanas, as equipas dos 

escalões Sub17 e Sub16 estavam a treinar no campo do Padroense F.C., com 

quem o F. C. Porto tem já uma relação protocolar de há muitos anos. Uma vez 

que o Constituição Park (antigo Campo da Constituição) naquela altura estaria a 

ser utilizado pela Dragon Force para os seus campos de férias, as equipas 

mudavam-se momentaneamente para o campo do Padroense. Era também ali 

que a nossa equipa (os Sub16) realizariatodos os jogos em casa, uma vez que 

perante a federação, o mesmo clube não pode ter duas equipas no mesmo 

campeonato. Há uns anos atrás, todo o staff dos Sub16, e toda a logística 

implicada era transferida para o Padrão da Légua. Este ano isso aconteceria 

apenas nas primeiras semanas.  

A experiência no Padroense foi sendo idealizada como um contexto próprio 

para o escalão de Sub16, em que essa equipa poderia estar na primeira divisão 

nacional, jogando contra equipas (quase todas elas) compostas no global por 

jogadores um ano mais velhos (Sub17), e durante um ano todos os jogadores e 

o staff correspondente estariam como que integrados na estrutura do Padroense 

Futebol Clube. Isto tinha como principal propósito criar um contexto desafiante,  

deveras competitivo e com imensos problemas novos para os jogadores, com o 

intuito de potenciar ao máximo características como a resiliência e a superação. 

De um momento para o outro, passavam de um contexto top, em que  estavam  

rodeados por condições do melhor que há nos vários âmbitos, para uma 

realidade muito menos dotada em vários aspetos.  
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Treinando na Constituição tinham o campo de treinos muito perto da 

escola, podendo ir a pé para o mesmo. O edifício principal do Constituição Park 

é dotado de grandes condições, tendo 3 balneários para os treinadores e 4 para 

os jogadores, posto médico com várias marquesas e aparelhos que ajudam na 

recuperação de jogadores, sala de observação e análise, espaço aberto/sala de 

reuniões e palestras, 1 campo de futebol de 11, 1 campo de futebol de 7, 1 

campo de futebol de 5 em terra batida (ringue), um café/refeitório, 2 rouparias, 

várias salas de arrumos e para os materiais, inúmeras balizas e materiais de 

apoio aos treinos. Treinando no Padroense, a logística era toda alterada,  os 

roupeiros tinham que levar para o local os equipamentos, bolas e  outros 

materiais e trazendo-os de volta todos os dias. Além disso, os miúdos tinham de 

ser transportados em algumas carrinhas do clube desde a escola até ao local 

dos treinos. Os equipamentos tinham as cores e o símbolo do Padroense, e esse 

fator também pesou  na dimensão psicológica dos jogadores. O principal objetivo 

era fazer desse ano um ano em que os atletas desenvolvessem ao máximo a 

sua resiliência e a sua capacidade de se superarem a si mesmos e a quaisquer 

problemas que pudessem aparecer. Mas tendo nós apenas estado a trabalhar 

nas intalações do Padroense F.C. algumas semanas de todo o ano, perdeu-se 

muito do fator potenciador da resiliência e capacidade de superação dos atletas. 

Em conversa com alguns amigos que estiveram no clube neste escalão, os 

mesmos referiram que, na altura em que tudo era feito lá, aí sim, cresciam 

imenso. 

No nosso primeiro dia, fomos bem recebidos. Quando chegámos, 

rapidamente percebemos a dimensão da estrutura, com uma quantidade de 

indivíduos presentes que faziam lembrar um plantel sénior profissional. O 

aparato no campo de treinos era grande. Para além dos 4/5 treinadores de cada 

equipa, percebemos logo a presença de fisioterapeutas, team managers, 

técnicos de equipamentos. O team manager dos Sub17, aquando da nossa 

chegada apressou-se a apresentar-nos a todos e a explicar quem era cada qual 

e que função desempenhava. Foi bom sermos  recebidos desta forma assim que 

chegámos. Curiosamente, havia algumas caras conhecidas, da estrutura Dragon 
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Force (DF). De entre elas, dois dos treinadores dos Sub16 eram já meus 

conhecidos.  

Um dos adjuntos e o treinador dos guarda-redes tinham-se já cruzado 

comigo nos anos em que lá tinha estado. Sobre o primeiro não tinha uma opinião 

muito definida, se bem que dentro do contexto DF era alguém bem reputado no 

que à competência técnica diz respeito. Já quanto ao último, tinha trabalhado 

diretamente com ele, inclusive uma das experiências mais marcantes do tempo 

da DF contou com a presença dele (um roadshow de 10 dias pelo Reino Unido).  

Antes do treino começar, reunimo-nos com os treinadores que já tinham o 

treino preparado e que nos explicaram como tudo iria acontecer. Como no 

Padroense existiam poucas condições, o treino era quase todo planeado no dia 

anterior para no dia a seguir não ser necessário tentar ultimar pormenores em 

cima da hora. O treinador definiu como norma reunir com os jogadores antes de 

entrarem para o campo. Nesse dia, fomos apresentados à equipa como 

observadores e responsáveis pela análise durante a época que aí se iniciava.  

Nos primeiros treinos a principal questão era percebermos como iríamos 

atuar e que tarefas deveríamos definir e realizar. Para isso foi importante a ajuda 

do observador dos Sub17, que nos orientou nos primeiros dias. Existiam duas 

câmaras de filmar, uma para o nosso escalão e outra para o deles. Todos os 

dias deveríamos filmar o treino na totalidade e, de seguida, arquivar e organizar 

o material gravado nos nossos discos. Nestas duas primeiras semanas eu e ele, 

sendo os responsáveis de cada escalão, tratávamos de ter sempre as máquinas 

connosco e de as ter sempre nas condições necessárias para o treino. Quando 

voltássemos para a Constituição já poderíamos deixar o material sempre no 

armário que tínhamos para esse efeito. No final de todos os treinos, passava os 

vídeos para o Paulo, para ele ficar imediatamente com eles. Isso garantia que 

os tivéssemos logo em duplicado e que, caso fosse preciso trabalhar neles, já 

nos pudéssemos organizar da melhor forma. O nosso trabalho, após cada treino, 

era visualizar as imagens do mesmo e analisar quais os aspetos mais 

importantes a reter, para reportar ao treinador e assim valorizar ou corrigir o que 

interessasse. 
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Quando começámos a trabalhar em definitivo no Constituição Park, passou 

a existir alguma estabilidade nas nossas tarefas e conseguimos definir rotinas 

de trabalho mais consistentes. As nossas semanas eram compostas por 4 

treinos + 1 jogo. Nos dias precedente e seguinte ao jogo era sempre dada folga 

à equipa, para libertar ao máximo os jogadores do esforço físico e mental nesses 

períodos. Os jogos realizavam-se normalmente aos domingos e os treinos 

seriam à 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira. Todas as semanas, normalmente à 2ª feira de 

manhã era enviado para todo o staff um e-mail, vindo do team manager, que 

continha as informações relativas ao planeamento de atividades para essa 

semana. Nele estavam sempre incluídas todas as atividades, quer os treinos 

quer os jogos. Nas primeiras semanas nós, observadores, não tivemos acesso 

aos planos. Tínhamos falado ao team manager no primeiro dia, por indicação do 

treinador dos GR, mas demorou algum tempo até que fôssemos adicionados à 

caixa de emails do escalão.  

Mesmo sendo estagiários, estávamos ali para contribuir ao máximo para o 

trabalho a desenvolver e, como tal, essas informações eram importantíssimas 

para o desempenho das nossas funções.  

 

 

Figura 9 – Plano Semanal Padrão 
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Por norma, como estava definido, chegávamos às instalações entre as 

09:30h/10:00h. Reuníamos de imediato para ultimar os pormenores pendentes 

no plano de treino e falar um pouco das tarefas a desenvolver de modo a todos 

estarem sincronizados. Usualmente, um dos adjuntos, o segundo na hierarquia 

digamos assim, era o responsável pelo desenho do plano de treino. O treinador 

definia algumas coisas, logo no final do treino anterior e quando aqui 

chegávamos já se sabia  na globalidade o que iria ser o treino. Algumas vezes 

acontecia não ter sido definido nada no final do treino anterior, e só aqui era 

elaborado o treino na totalidade, mas na maior parte das vezes já existia um 

plano bem definido para completar. O treinador principal guiava a planificação 

enquanto os outros iam acompanhando, apoiando, contrariando, mediante a sua 

visão e opinião. 

Antes do início da época, o treinador, em conversa comigo tinha dito que 

havia liberdade total de toda a equipa técnica (penso que aí estaríamos nós, 

observadores, incluídos) para participar nas discussões, nos debates, para 

apresentar ideias e dar sugestões, mas que no final de contas era ele quem 

tomava a decisão final sobre o caminho a seguir. Apesar de estarmos na posição 

de observadores, era do nosso interesse estarmos por dentro do treino, da 

conceção e planeamento do mesmo, entender como eram definidos e 

operacionalizados exercícios para desenvolver e potenciar os comportamentos 

que queríamos ver na equipa. 

De facto, devido a várias razões, não foi isso que aconteceu. 

No dia seguinte, tivemos uma reunião antes do treino em que todo o staff 

estava presente. De ressalvar que no dia anterior antes do treino a mesma não 

estava marcada. A ordem de trabalhos prendia-se apenas com o definir de 

algumas rotinas e normas que ainda não haviam sido totalmente definidas. 

Primeiro que tudo, relativamente ao treino. O treinador começou por dizer 

claramente que sobre treino, só ele, os 3 adjuntos e o treinador de guarda-redes 

é que opinavam. De resto, mais ninguém o poderia fazer, a menos que fosse 

questionado sobre isso. Além disso, no balneário, para as palestras antes do 

treino, apenas entrariam com o treinador os adjuntos (inclua-se o treinador dos 

GR), o team-manager e a psicóloga. Apenas o roupeiro, o fisioterapeuta e os 
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observadores ficavam excluídos. O roupeiro e o fisioterapeuta estavam sempre 

a trabalhar nos seus locais próprios, mas nós, por desempenharmos funções 

intimamente ligadas com o treino, sentimos especialmente esta restrição. Mas 

só tínhamos que respeitar, pois era a vontade do treinador.  

A primeira grande questão que importa ser respondida para se entender 

estes acontecimentos prende-se com a visão que o treinador tem do treino e das 

figuras e áreas que o acompanham.  

Se na minha opinião o Observador deve integrar a equipa técnica, podendo 

ou não ser simultaneamente adjunto também, podendo ou não estar no campo, 

outras pessoas e outros treinadores podem não ver as coisas por esse prisma, 

e há que estar pronto para saber lidar com isso. Para além disso, há ainda a 

questão de o grupo de trabalhos ser novo, de várias pessoas serem recentes na 

estrutura, e ainda a questão de praticamente ninguém ter trabalhado em 

conjunto anteriormente. Mas uma das coisas que é fácil pensar face a isso é que 

tal deveria forçar a que houvesse uma maior preocupação do clube e dos 

responsáveis em pôr as pessoas à vontade e explicar como tudo deveria/poderia 

ser, e que nós mesmos nos tentássemos ajustar e organizar ao máximo no maior 

número de aspetos possíveis.  

Quando cheguei sabia que ia fazer trabalho de observação, sabia que tinha 

que fazer cortes de vídeos e trabalhar as imagens e fornecê-las à equipa técnica. 

Mas parecia-me importante, logo nesse primeiro contacto existirem mais 

certezas sobre que abertura eu teria, até que ponto eu poderia explorar a minha 

relação com os restantes, que abordagem deveria ter com o treinador e com os 

demais logo à partida, que imagens e em que proporção poderia dar, que rotinas 

podia implementar. E por vezes isso ficou tão indefinido que, apesar de as 

pessoas se ajustarem e articularem de uma forma bem-sucedida, não 

conseguimos perceber se estamos a trabalhar da melhor forma. É verdade que 

os treinadores têm maneiras diferentes de ser e de ver as coisas, mas isso só 

me parece ser um motivo ainda mais forte para chegar e ter logo a preocupação 

de reduzir ao máximo a possibilidade de certos mal-entendidos poderem fazer 

hipotecar as relações dos diversos profissionais.  
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Note-se que vários de nós estavam a ter a primeira experiência no clube, 

encontrando-se a trabalhar juntos pela primeira vez. A maior parte das pessoas 

não tinha noção de como agir e atuar. Não havia ideia das rotinas e da 

liberdade/autonomia que tinham. 

No que diz respeito aos momentos de treino, a nossa função passou no 

global por isso: estar presentes na reunião pré-treino, perceber o que iria ser 

feito, e gravar os treinos na sua totalidade e depois estar presentes nas reuniões 

pós-treino sempre que estas existissem. Por vezes os treinadores podiam não 

se reunir no final, mas falavam sempre um pouco no relvado para refletir sobre 

o treino do dia e perspetivar o seguinte. Quando a reunião pré-treino terminava, 

nós, observadores, deslocávamo-nos para um dos andares superiores do 

edifício, onde procedíamos à gravação dos treinos, e aí permanecíamos até ao 

final do mesmo. Gravávamos o treino na sua totalidade. Tínhamos sempre 

possibilidade de estar a gravar e a ver o treino, mas também podíamos ao 

mesmo tempo estar a trabalhar em alguma coisa nos computadores. Como 

estávamos sempre os dois presentes era fácil articular as tarefas que pudessem 

existir. 

No início gravávamos o treino na totalidade e íamos apenas mudando a 

câmara de posição para focar os exercícios que interessassem e conseguir o 

melhor plano. Por norma gravávamos tudo seguido, mas rapidamente 

percebemos que seria mais prático separar logo os exercícios no momento em 

que gravávamos. Assim já seria muito mais fácil organizar tudo quando 

procedêssemos ao seu armazenamento. O mais frequente era guardarmos o 

treino e ninguém nos pedir nada. A pessoa que acabava por, de vez em quando, 

pedir imagens do treino ou que fizéssemos cortes de alguma coisa era o 

treinador principal. Os adjuntos não pediam imagens para reverem o treino por 

sua própria iniciativa. Aconteceu duas ou três vezes um dos adjuntos pedir que 

lhe enviássemos as filmagens, mas não havia uma predisposição frequente para 

rever o treino e analisar o que tivesse acontecido. 

Numa das reuniões que tivemos com os restantes observadores, o 

coordenador referiu que era importante que os treinadores adjuntos vissem os 

treinos para os analisarem. Na minha perspetiva também penso que faz todo o 
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sentido, mais ainda quando são eles quem faz todas as considerações 

pertinentes sobre o treino e nós não podemos estar tão ativos quanto ao dar o 

nosso parecer. Mas a verdade é que isso nunca aconteceu, nem ninguém 

controlou isso. O coordenador do DOA ao saber isso poderia tentar articular-se 

com alguém do departamento técnico para atentar à questão. Se isso era um 

mau procedimento, que se sabe existir, era importante procurar estratégias para 

se minimizar o problema e tentar retirar o máximo partido da situação. 

Para além da gravação dos treinos e dos jogos, nas primeiras semanas 

surgiu a imposição de uma tarefa relacionada com a elaboração de um relatório 

estatístico complementar ao jogo. Numa reunião com o coordenador da 

formação, reunidos todos os observadores, falámos do que era o modelo de jogo 

a ser implementado (e que havia sido definido recentemente), para que todos 

estivéssemos no mesmo comprimento de onda nesse entendimento. No 

momento, só se realizou porque já várias pessoas tinham perguntado e insistido 

sobre a necessidade de se entender o que era pretendido. Sabíamos que todos 

os treinadores tinham estado presentes numa reunião relativa à definição do 

modelo de jogo. Mas pairava no ar a hipótese de nós, observadores, não termos 

qualquer momento de elucidação sobre a questão. Não é algo que deva ser 

obrigatório, mas parece-nos importante que se faça os possíveis para que todos 

estejam sintonizados para aquilo que são as questões fundamentais do trabalho 

a desenvolver. Quando se quer implementar algo e se põe a hipótese de haver 

elementos fundamentais para as equipas a trabalhar com incerteza sobre as 

questões que lidam diariamente, não podemos por de lado a possibilidade de as 

coisas não correrem muito bem. Se todos estivermos implicados e 

comprometidos com o que acontece, a entrega às tarefas será muito maior e os 

resultados, por norma, também. Além do modelo de jogo, definiu-se como tarefa 

a elaboração de um relatório estatístico muito detalhado, que tinha como 

parâmetros a definir: 

− Recuperações de bola (por equipa e por jogador); 

− Locais e formas de recuperação de bola (para a frente, para trás ou para 

o lado) na 1ª e 2ª parte; 

− Recuperações de bola (por setores); 
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− Perdas de bola (por equipa e por jogador); 

− Locais e formas de perda de bola (para a frente, para trás ou para o lado) 

na 1ª e 2ª parte; 

− Perdas de bola (por setores); 

− Dinâmica perda-recuperação; 

− Cruzamentos (número e mapeamento); 

− Finalização (número e mapeamento); 

− Zona de agressão; 

− Rede de passes. 

 

Logo quando a ideia surgiu, a grande maioria pareceu não achar algo fácil 

de implementar, mas no momento era para se fazer e testar. 

A Análise 

As tarefas que tínhamos para jogo todas as semanas passavam 

essencialmente por fazer a análise pós-jogo em vídeo e elaborar o relatório 

estatístico. Relativamente às imagens, na pré-temporada o que acontecia era 

que, com a elevada densidade de jogos, as indicações que tínhamos do 

treinador era de que tivéssemos as imagens organizadas, e se ele necessitasse 

mostraria. Não tendo ainda um fio de jogo muito bem definido e com o curto 

espaço de tempo entre jogos, o uso das imagens não era muito requisitado. 

Com a chegada dos jogos oficiais e o avançar do tempo, estabilizámos 

rotinas. O que acontecia era que após terminar o jogo, articulávamo-nos com o 

responsável pela filmagem para que ele a fizesse chegar até nós. Ainda no dia 

do jogo, quando chegava a casa começava a trabalhar de imediato no jogo, 

cortando-o e codificando-o segundo as janelas de codificação fornecidas pelo 

clube. Essas mesmas janelas eram como mapas que para catalogar cada um 

dos cortes realizados, estavam organizadas segundo os momentos do jogo e 

outras variáveis que fossem pertinentes. Rapidamente foi possível perceber que 

as imagens retiradas de cada jogo dependiam unicamente daquele que fosse o 

meu entendimento sobre quais as mais relevantes para o processo. Não foi 
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definido entre mim e o treinador no início da época como é que iriamos proceder 

à entrega das imagens, no que diz respeito à sua quantidade, formato e em que 

janela temporal, talvez por ainda estar a ser muita coisa nova com a qual lidar.  

Nos primeiros jogos, após cortar o vídeo do jogo, selecionava as imagens 

mais consistentes, relativas àquilo em que estivemos melhor e pior, e que 

pudessem ser usadas à posteriori por algum motivo. Fazia cortes de tudo 

segundo a matriz. Sempre que encontrava um momento que se encaixasse em 

alguma das “etiquetas” que tínhamos para o jogo, cortava. Isso originava uma 

quantidade de cortes, que depois tinha de submeter a uma nova filtragem para 

fazer chegar à equipa técnica os vídeos com as imagens que realmente fossem 

consistentes. Era importante que as imagens conseguissem mostrar bem os 

comportamentos que pretendíamos que a equipa tivesse ou que mostrassem de 

forma clara erros que cometêssemos ou fatores determinantes para a ocorrência 

de certas situações. Se fosse um corte em que as equipas incorriam em 

constantes transições, em que não houvesse um fio de jogo consistente, em que 

a aleatoriedade das ações era grande e sem um propósito percetível, era 

descartado. 

Comecei por enviar um compacto de cerca de 15 minutos, com os 

momentos mais relevantes organizados de forma cronológica no tempo, uma 

espécie de resumo do jogo. Após cortar e organizar tudo, mandava esse vídeo 

para os treinadores. Normalmente, quem dizia algo acerca das imagens, quando 

acontecia, era o treinador. Todavia, apesar de enviarmos essas imagens, não 

nos sentávamos a analisá-las nem falávamos sobre elas. O treinador recebia-as 

e depois pedia-nos especificamente alguns lances relativos a alguns momentos 

para mostrar aos jogadores, muitas das vezes de aspetos que não estavam 

contemplados no compacto. Os adjuntos raramente se pronunciavam.  

Numa fase inicial, sobretudo à 2ª feira (dia de folga) e com o avançar do 

tempo, logo no final do jogo, o treinador pedia-nos especificamente imagens 

relativas a aspetos muito específicos que gostava de ver abordados. Por 

exemplo, lances relativos “ao bloco defensivo”, “reação à perda”, “oportunidades 

criadas”, “golos”, “bolas paradas”, eram exemplos de coisas que por norma ele 

via como importantes a mostrar e dava logo essa indicação. Fazia também 
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questão que os vídeos fossem curtos (cerca de 4/5 minutos) e, por norma, queria 

os mesmos divididos em momentos negativos e momentos positivos. Estes 

apareciam sempre no fim, pois a última imagem retida pelos jogadores é 

especialmente importante.  

Nos primeiros vídeos realizados, as imagens foram indexadas tendo em 

conta “momentos negativos” + “momentos positivos”. Depois começamos a ser 

mais específicos e definíamos “lances bloco alto (-)” + “golos”, ou por exemplo 

“lances reação à perda” + “lances positivos”. Com o avançar do tempo, a cada 

semana o que era abordado foi sendo mais específico, mas o vídeo terminava 

sempre com os lances mais positivos, porque o treinador nunca queria com este 

momento transmitir uma mensagem negativa aos jogadores. Parecia haver um 

receio de que uma crítica pudesse trair a confiança deles, fazendo-os ver o 

treinador como alguém que estava contra eles.  

Quando falamos de um escalão de Sub16 (podemos pensar 

simultaneamente nos Sub17, uma vez que era o escalão competitivo em que 

estávamos integrados, e por norma é essa a divisão usada), reportamo-nos 

talvez às idades mais complicadas de treinar, uma vez que é a fase de maior 

transformação dos jovens adolescentes. No mesmo grupo existem jogadores 

adiantados do ponto de vista maturacional, mas bastante imaturos do ponto de 

vista mental, jovens que ainda não se mostram fisicamente desenvolvidos, mas 

que já têm uma mentalidade superior; outros altamente responsáveis; outros 

ainda mimados e pouco autónomos. Para além disso, neste contexto específico 

falamos de um clube de topo a nível nacional, e mesmo internacional, um clube 

que oferece excelentes condições materiais, económicas e sociais para o 

desenvolvimento dos jogadores. E há o perigo de mesmo nestas idades 

existirem demasiados fatores que apelem à presunção e excesso de confiança 

nos jogadores. Fatores como o clube onde jogam, o estatuto que isso lhes 

confere perante a sociedade, e os seus círculos de relações em particular, o 

dinheiro que alguns já ganham, os patrocínios que têm, a relação e a influência 

dos agentes desportivos que os aconselham e gerem a sua carreira, e que 

acabam por influenciar a sua forma de estar e encarar as situações do dia-a-dia. 

O nosso treinador parecia ter muita atenção a isso nas palestras que dava com 
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toda a gente presente. Parecia não querer ferir o orgulho dos jogadores e não 

arriscar a expô-los demasiado.  

Por norma, o momento para reunir a equipa e mostrar as imagens 

pretendidas (do jogo anterior) era sempre o primeiro treino da semana, de terça-

feira. Reuníamos os jogadores e o staff na sala multiusos cerca de 10/15 minutos 

antes da hora do treino, e o treinador fazia algumas considerações antes de 

mostrarmos os vídeos. Após passarmos as imagens, não era costume 

acrescentar muito mais, apesar de em todas as ocasiões perguntar aos 

jogadores se queriam dizer  ou acrescentar alguma coisa.  

Definimos que os vídeos passados iriam caracterizar-se por serem curtos 

e objetivos. Mas, parece pertinente olhar para o potencial das palestras do 

treinador, caso este consiga promover uma reflexão profunda sobre os aspetos 

a considerar. Se o treinador tiver um grande conhecimento do jogo e aliar a isso 

uma grande capacidade de argumentação, será capaz de expor os pontos 

importantes perante os jogadores, conectá-los e explicá-los, com vista a criar o 

entendimento pretendido.  

Como com um professor a dar uma aula, a capacidade de o treinador captar 

a atenção de todos, de argumentar de forma clara e concisa, e de ligar o seu 

discurso e cativar todos aqueles que o ouvem vai definir quanto tempo eles vão 

estar predispostos para ouvir e quão facilmente vão assimilar essa informação. 

Uma das questões que era importante perceber, do trabalho que se fazia 

com a observação, era o tempo que deveriam durar os vídeos que 

apresentávamos. Essa questão era importante, uma vez que os vídeos 

mostrados deveriam criar um impacto, passar uma mensagem, mas não se 

deveriam tornar maçadores. Em conversa com algumas pessoas, cheguei a 

tentar saber qual a sua opinião sobre o tempo que as palestras poderiam ter e 

qual o tempo máximo do vídeo a utilizar. Havia quem falasse em 5 minutos como 

o ideal, e se fosse mais seriam 10 minutos o máximo. Normalmente era esse o 

tempo mais consensual. O potencial destes momentos parece estar um pouco 

desvalorizado. A maior parte das vezes, as reuniões consistiam em reunir todos 

na sala, chegar, sentar, descarregar a informação e sair para o treino.  
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Mas parece muito mais interessante equacionar a possibilidade de 

falarmos e debatermos com os jogadores aquilo que aconteceu, e o que poderia 

ter acontecido, de os questionarmos. Poderia ser uma estratégia para os trazer 

mais à discussão e, de certa forma, envolvê-los ainda mais no processo, mais 

ativa e conscientemente. Isto faria com que verbalizassem e exteriorizassem 

aquilo que lhes passava pela cabeça, com que se desinibissem e eliminassem 

quaisquer amarras que os pudessem deixar de alguma forma inseguros em 

algum sentido. Mesmo nestas idades, esse trabalho era importante. Claro que 

não está aqui a pôr-se como hipótese dedicar-se um tempo infinito a isto, mas 

um treinador que consiga expor todas as questões importantes e que consiga 

resolver todas as possíveis dúvidas e incertezas que existam na cabeça dos 

jogadores, tira um maior partido da observação e análise, e no fundo está em 

posição de controlar mais variáveis que são equacionadas para o desempenho 

do jogo. 

O grande momento da semana, em termos de análise vídeo era este, a 

terça-feira, em que olhávamos muito para aquilo que tinha sido o nosso último 

jogo, e passávamos imagens sobre os aspetos que o treinador achasse mais 

relevantes, e a sexta-feira. Neste dia, o foco ia sobretudo para aquilo que era a 

análise do adversário.  

Desde início, o nosso treinador tinha definido que gostaria, sempre que 

possível, de ter informações sobre o adversário. O que estava definido pelo DOA 

era que na 1ª fase das três que compõe o campeonato, não dedicaríamos tempo 

à análise do adversário, pois era a fase mais acessível, em termos de 

adversários a defrontar, e o foco primordial era sempre no nosso jogo. Tentando 

ter algum jogo de cintura, para cumprir com o que nos foi pedido por ambas as 

partes, definimos que o outro colega observador iria sempre que tivesse hipótese 

acompanhar jogos de equipas contra quem fôssemos jogar  e que se 

realizassem  nas redondezas. Além disso, como a equipa dos Sub17 enfrentava 

adversários comuns, também tínhamos a possibilidade de conseguir imagens de 

algumas das equipas.  

Na primeira fase, apenas mostrámos imagens dos adversários 1 vez, pelas 

razões já citadas (foco no nosso jogo e acessibilidade dos adversários), e porque 
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após essa ocasião, o treinador parecia ter recuado na intenção de mostrar 

sempre. Podemos supor talvez que alguém da estrutura tenha chamado a 

atenção, e durante esse período não se voltou a fazer nada mais. Na segunda 

fase, articulámo-nos como os dois observadores dos Sub17 (um era  efetivo e o 

outro estagiário), e como aqui já existia uma política que visava a observação e 

análise de todos os adversários, responsabilizamo-nos cada um por 1/2 equipas 

sobre as quais teríamos de realizar um relatório, em vídeo e em documento 

escrito, que servisse as duas equipas do escalão.  

Reunimos os jogos que existiam de todas as equipas que estavam agora 

na Série Norte do Campeonato Nacional de Juniores B (Sub17) e selecionamos 

os mais relevantes. O relatório escrito continha: informações gerais da equipa 

em estudo, informações de todos os jogadores (com especial atenção para os 

mais importantes), resultados e classificações da primeira fase, resultados e 

classificações da segunda fase o mais atualizados possível, equipa e jogadores 

mais utilizados, e equipa e jogadores utilizados em cada jogo, com as respetivas 

posições e substituições. No que diz respeito ao vídeo, apresentávamos um 

compacto de imagens divido pelos 4 momentos do jogo – Organização Ofensiva 

(OO), Transição Ataque-Defesa (TAD), Organização Defensiva (OD) e Transição 

Defesa Ataque (TDA) – e um compacto de imagens dedicado aos lances de Bola 

Parada (BP). 

Estes relatórios não tinham diretrizes muitos específicas, pelo que ficavam 

ao critério de cada um dos observadores responsáveis por eles. Isso acabou por 

dar origem a um problema que foi o facto de o observador dos Sub17, que era o 

responsável por coordenar as ações de nós os quatro, não ficar satisfeito com 

alguns aspetos das análises feitas. Tendo em conta que não foram definidos 

parâmetros anteriormente, e apenas se distribuíram as tarefas, é um problema 

que se percebe que acabaria por aparecer. E, no seguimento daquilo que já foi 

retratado também em relação aos vídeos apresentados à equipa técnica e em 

relação a outros aspetos, vê-se que esta falta de rigor em alguns métodos e 

pressupostos de trabalho, abre espaço a incertezas que poderiam fazer toda a 

máquina funcionar de forma menos coordenada e eficiente. Por exemplo, 

ninguém disse que no início de cada semana tínhamos de nos sentar com o 
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treinador, ou com os treinadores, e falar dos lances, dos bons e dos maus, dos 

vídeos que apresentávamos e dos moldes em que o fazíamos. E se alguém de 

um patamar elevado da estrutura do clube não define isso, nem com os 

treinadores, não parece muito coerente que dois estagiários que chegam ao 

clube (falamos apenas do nosso caso) e não têm noção do funcionamento  entre 

os diversos departamentos possam ditar qualquer procedimento a seguir. Mas o 

que efetivamente aconteceu foi sermos abordados pelo observador dos Sub17, 

apontando-nos como falha o facto de não nos reunirmos com o treinador. Se 

isso não foi definido por alguém superior, nós só poderíamos cumprir o que o 

treinador definisse.  

O coordenador do DOA trabalhava diariamente com a equipa A. É natural 

que, dado o carácter de alto rendimento desse contexto, ele tivesse imensas 

obrigações prioritárias face aos problemas que nós tínhamos nos escalões de 

formação. De facto, não tinha disponibilidade para acompanhar a fundo os 

nossos trabalhos. Por isso, ia falando com o observador dos Sub17. Mas é muito 

importante os superiores responsáveis pela coordenação de todas estas áreas 

examinarem com muito rigor tudo o que acontece. 

Apesar de no início enviarmos os compactos à equipa técnica, rapidamente 

percebemos que tal parecia não ter o impacto desejado, pelo que fomos 

alterando os procedimentos que seguíamos. O que acontecia era que 

independentemente do que nós enviássemos, o treinador pedia especificamente 

alguns lances de aspetos que queria abordar com os jogadores. Então, depois 

do jogo cortávamos e organizávamos os cortes segundo a janela de codificação. 

Dependendo daquilo que o treinador pedia, montávamos um vídeo para 

apresentar à equipa. Por norma tinha cerca de 5 minutos, começando com 

alguns lances menos positivos e acabando com lances em que tivéssemos tido 

mais sucesso e tivéssemos sido eficientes e/ou eficazes. Era sempre esta a 

estrutura definida pelo treinador. Pelo menos a parte final tinha de ser mais 

motivante e encorajadora. Só por uma ou duas vezes em toda a época o vídeo 

apenas realçou coisas negativas.  

Este é outro aspeto que pode ser alvo de uma análise que ajude a perceber 

o real proveito a retirar das situações. Os jogadores poucas vezes eram 
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confrontados com uma profunda análise dos seus erros. Não eram expostos os 

casos de erros individuais, nem tampouco dos erros coletivos.  

Talvez se revelasse vantajoso criar um maior comprometimento com este 

processo. Ao protegermos os atletas do confronto com as suas falhas e com os 

seus erros, podemos estar a dar-lhes uma ideia errada do seu desempenho, uma 

noção distorcida da realidade. Não se confrontando com o insucesso e com a 

crítica, poderão incorrer em comportamentos problemáticos, que podem 

conduzir a grupos instáveis e propensos a conflitos. 

Ao longo da época, houve algumas variações, mas fomos estabilizando os 

procedimentos relativos à estrutura de vídeo apresentada. O trabalho foi sempre 

dividido de forma similar entre os dois observadores. Como tarefas principais, 

definimos que seriam da minha responsabilidade o corte do jogo e organização 

dos clips, enquanto o Paulo ficaria com a elaboração do relatório estatístico. Uma 

das componentes desse relatório, a rede de passes, que consistia em contar os 

passes e perceber entre que jogadores eram feitos, para traçar um perfil dos 

mesmos, era realizada por mim e entregue ao Paulo, para lhe dar um apoio face 

a todo o trabalho que ele tinha.  

O relatório era muito exaustivo, necessitávamos de imensas horas para 

reunir e organizar toda a informação, e o que se veio a perceber foi que, no 

momento da entrega à equipa técnica, a relevância da informação fornecida 

ficava muito aquém do que desejávamos. Na primeira entrega do mesmo, foi 

notório algum espanto face à quantidade de informação apresentada. Aliás, o 

treinador até mostrou alguma relutância face a tudo isso, pois tinha ideia de que 

a realização do mesmo deveria implicar grande tempo e esforço. As ordens da 

coordenação eram para que continuássemos a elaborá-lo, mas mesmo 

continuando com essa rotina e apresentando semanalmente o relatório à equipa 

técnica, não obtínhamos o feedback pretendido, e nas reuniões não falávamos 

do relatório nem dos dados apresentados. A única exceção era a parte referente 

às perdas e recuperações, o que, mesmo em termos motivacionais e mais 

individuais, era passível de ser apresentado aos jogadores e afixado no 

balneário. Mas, o relatório em si, nunca foi muito abordado nas reuniões. Além 

da produção de um output muito extenso, o facto de os critérios selecionados 
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serem subjetivos face à visão do treinador de cada equipa ajudou a que se 

criasse um desinteresse na análise do documento. 

De facto, com exceção dos observadores do escalão que começou a usá-

lo, rapidamente os restantes observadores constataram que houve uma clara 

desproporção entre as horas investidas na elaboração dos relatórios e a utilidade 

que os mesmos tiveram no processo. Na reunião de final de ano, com o 

coordenador da observação, essa foi uma das coisas que haveria de ficar 

vincada e que aconselharíamos a rever no futuro. 

Uma tarefa de análise que tinha ficado estabelecida no início da 

épocaservação era a realização de trabalho de observação e análise para a 

equipa sénior do clube. Esse trabalho nunca chegou a acontecer. Não houve 

nunca qualquer solicitação para tal por parte do departamento. Além disso não 

parecia fazer sentido estar a questionar e exigir que acontecesse, uma vez que 

sendo eu um elemento novo no clube e tendo sido um pedido do mesmo, o seu 

interesse ditaria quando o mesmo tivesse de acontecer. 

O modelo de jogo 

 O Modelo de Jogo parece ser um dos aspetos mais importantes relativos 

àquilo que é o treino em futebol. Como tal, esta temática merece uma especial 

atenção e reflexão. Como já foi dito anteriormente, o modelo de jogo do clube 

sofreu, recentemente, uma redefinição. A proposta para o modelo de jogo a por 

em prática foi idealizada em função da equipa A, mas não pela equipa A. A 

coordenação e os treinadores dos escalões de formação (desse os Sub14 aos 

Sub19) reuniram-se para discutir e debater e definir aquela que viria a ser a 

proposta de jogo para as equipas em questão, em função do que estava 

estabelecido para a equipa principal.  

É sabido que no passado recente do clube a proposta de jogo para as suas 

equipas assentava num futebol valorizador da posse e da circulação da bola, um 

jogo dominador e rico naquilo que eram as dinâmicas pretendidas para a equipa. 

No entanto, existia agora uma mudança de paradigma. A gestão que a equipa 

fazia do momento em que tinha bola e pretendia atacar passava a ser diferente. 
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Ao invés de uma maior circulação, e mais apoiada, passava a existir a intenção 

de assumir uma postura mais pragmática na procura do golo. A ideia passava 

por enfatizar o jogo com bola, chegar a qualquer partida e fazer com que a 

mesma decorresse da maneira pretendida. Na mente da equipa e dos jogadores 

passava a existir sempre baliza. Deixava de existir o conceito de gestão da posse 

de bola (ou pelo menos, o conceito tradicional da mesma, porque gerir não 

pressupõe um único modo de ação), e a intenção era impor continuamente o 

ataque e a procura do golo, fazendo com que a equipa pudesse avançar da 

forma mais rápida possível sem perder critério e apoiando-se num jogo agressivo 

e impetudoso. 

Na base desta forma de jogar encontravam-se três Pressupostos 

Fundamentais: 

• Procura Agressiva do Golo; 

• Reação muito Forte à Perda da Bola; 

• Equipa Coesa, Compacta e Solidária sem bola; 

 

Quando se fala de Modelo de Jogo, normalmente uma das primeiras coisas 

que nos vem à  ideia é o conceito de estrutura. Mas a estrutura só aparece 

subordinada ao mesmo, uma vez que com os mesmos macro - princípios 

podemos jogar em diferentes estruturas e ver reproduzidos os comportamentos 

e as intneções que definimos para ele. A estrutura a privilegiar seria o 1-4-4-2, e 

como alternativa estava estipulada a utilização do 1-4-2-3-1. 
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Figura 10 – Estrutura definida no Modelo de Jogo - 1-4-4-2 

 

Figura 11 – Estrutura alternativa definida no Modelo de Jogo - 1-4-2-3-1 

 

Transição Defensiva 

Após a perda de bola, o primeiro aspeto a ter em conta e a pôr em prática 

por parte da equipa seria a reação do(s) jogador(es) que estivesse(m) mais perto 

da bola. Esta reação não é uma reação qualquer. É uma reação orientada para 
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ganhar a bola, para colocar problemas ao adversário (obrigá-lo a jogar para trás 

e a equipa crescer) e tentar ganhar a bola no momento. Só quando isso não é 

possível é que se pensa em ganhar tempo e espaço face às condições.  

Se não é possível recuperar a bola nesse momento, os homens a seguir 

têm todos que reagir à perda. Como norma, devem identificar possíveis 

recetores na zona da bola de modo a anularem-nos. Além disso, há jogadores 

que estão mais longe, e que têm de gerir a bola perdida, empurrando por um 

lado os que estão mais perto, encurtando o tempo e espaço sobre o lado da bola, 

mantendo a equipa compacta, mas ao mesmo tempo controlando o lado 

contrário. 

A reação coletiva era algo inegociável. O compromisso individual e coletivo 

teria que ser sempre muito vincado, para evitar a todo o custo que o adversário 

entre em organização ofensiva. Foi definido, aquando da esquematização do 

modelo, que o tempo que distancia a reação à perda da entrada em organização 

defensiva rondaria os 6 segundos. Até 6 segundos, a equipa teria de ter 

capacidade para recuperar a bola, ou, o adversário jogaria para fora, a equipa 

faria uma falta, ou a bola ficaria na nossa posse. A partir do momento em que 

não se consegue reagir dentro dessa janela temporal, há uma clara hipótese de 

a equipa estar exposta e desorganizada, sem conseguir responder, pois investiu 

tudo, numa lógica de ir buscar a bola. 

A reação inicial seria para roubar, caso houvesse essa possibilidade. Mas, 

se não existisse tal hipótese, o jogador mais perto deveria fazer contenção, para 

evitar a progressão adversária, ganhando tempo para que se recuperasse 

posição e pressionassem todos até ao fim. Caso a bola entrasse no espaço entre   

a linha média e a linha defensiva, ou existisse bola descoberta e o adversário 

tivesse jogador de frente para a bola, a linha defensiva deveria baixar até ao ¼ 

de círculo da Grande Área, tendo-o como limite e referência para aguentarem 

posição e assumir uma postura mais agressiva quando o adversário pudesse 

entrar em zonas mais avançadas face a essa referência. 

Todos faziam alguma coisa para recuperar a bola. Essa era a prioridade. 

Quando isso não era conseguido, a falta poderia ser uma solução, como uma 

espécie de inteligência. 
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Figura 12 – Transição Defensiva (bola tapada, linha defensiva com atitude agressiva a 

tirar espaço) 

Organização Ofensiva  

Em termos de intencionalidade, a equipa procura jogar no meio campo 

defensivo para ir para a baliza. Não se pretende que o ataque tenha muito tempo. 

Os pontos mais fortes do nosso sistema eram os 2 homens da frente, os 

avançados, o que faz com que a intenção principal não seja passar muito tempo 

em circulação, mas sim servi-los para criar oportunidades de perigo. 

As saídas estavam definidas como podendo ser curtas ou longas, sendo 

que estas últimas tinham prioridade. Longas, porque se houvesse possibilidade 

de o primeiro passe efetuado pelo guarda-redes poder servir os homens mais à 

frente e possibilitar uma ocasião de golo, seria para aproveitar. Se houvesse 

vantagem esse passe seria para aproveitar. Por uma questão de alternância e 

de imprevisibilidade, estavam também contempladas as saídas curtas. Mas a 

primeira intenção era sempre “ver longe”. Na saída curta, a intenção era fazer 

progredir a bola para que esta pudesse ser  jogada para a frente (para o meio 

campo ofensivo) para fazer golo. 
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Figura 13 – Saída (Pontapé de Baliza): Importância dos laterais + Aproveitar 

igualdade numérica 

A progressão é feita à procura de espaço, mas, fundamentalmente, à 

procura do jogador em espaço. Uma saída curta é para fazer a bola avançar e 

chegar rapidamente à frente. O Médio Centro (MC) deveria dar sempre apoio ao 

corredor, e os Alas e os Pontas de Lança deveriam garantir sempre uma 

alternância de movimentos entre Apoio e Profundidade para a bola poder entrar. 

Poderia ser mais o Ala ou o PL a tender para um dos movimentos, dependendo 

das suas características. Podemos ter avançados mais tendentes para romper e 

entrar na profundidade ou para vir em apoio, e isso vai ditar que dinâmicas são 

desempenhadas e por quem. A prioridade é o Espaço (Profundidade). Se não 

for possível o avançar logo, é importante procurar Apoios para circular e fazer a 

bola avançar. Com isso, importa que existam homens de costas para a baliza, 

entrelinhas, para conseguir progredir, ter homens de frente, poder jogar com o(s) 

avançado(s) e este(s) servir(em) os homens de frente e a bola poder entrar 

(Dinâmica do 3º Homem). Este jogo posicional é algo fundamental.  

Para os Alas, definiu-se que estes deveriam aparecer muitas vezes dentro. 

Havendo 2 médios e 2 avançados, os alas têm que estar por dentro para criarem 

superioridade e poderem potenciar a ocorrência do Jogo Interior. Se ambos 
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estivessem abertos, ou seria uma situação excecional, ou algo não estaria bem. 

Já a possibilidade de aparecerem 2 Alas dentro e um Lateral fora, ou 1 Ala dentro 

e 1 Ala fora e 1 Lateral fora era algo plenamente contemplado. Os Alas são 

jogadores com uma especial importância para a ocorrência de ações de 

desequilíbrio entrelinhas, ao aparecerem em terrenos mais interiores. Uma das 

questões fundamentais no 1-4-4-2 é ter superioridade numérica perto da bola. 

Porque pela forma como o dispositivo tático está estabelecido, as distâncias 

entre posições podem abrir a possibilidade do aparecimento de desequilíbrios e 

oportunidades de perigo que favoreçam o adversário. Mas são também 

importantes para o aparecimento de passes diagonais com o intuito de 

desmontar o adversário.  

Os DC têm de olhar para a frente, ver PL e Alas e olhar procurando jogar 

para a frente. Não há qualquer intenção de que existam passes paralelos e o 

tempo e o jogo sejam canalizados para uma circulação que não procure sempre 

o avanço no terreno. Os MC têm como ponto de partida uma posição de perfil 

para poderem receber e jogar, apoiando o corredor. A partir do momento em que 

o lado do jogo está definido, o outro MC tem como função equilibrar o jogo. Pode 

também entrar em rutura e o lateral baixar. Esse homem também vai poder 

libertar o PL e permitir a entrada na profundidade.  

Neste sistema, muito do ataque ao espaço é para queimar, para deitar fora. 

Há muito desgaste, só para libertar espaço para os outros poderem jogar. A 

lógica do meio campo é os médios posicionarem-se abertos, em perfil para 

definir o lado do jogo. A partir do momento em que o lado do jogo está definido, 

têm que começar a envolver. Se não é possível entrar, através de movimentos 

de rutura, a solução passaria pela variação do corredor, mas uma variação que 

não pretenda uma grande posse mas sempre o avanço rápido. Essa variação, 

quando a bola tem de mudar de lado, deveria ocorrer pelo lateral, que começa 

mais por trás e vai lendo o que está a acontecer para perceber se pode. Aqui, 

um pormenor importante é o timing e o entendimento do que está a acontecer, 

para perceber em que zonas e de que forma pode ser feita a entrada em zonas 

de finalização. A variação é um recurso, não um pressuposto. A entrada por um 



DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA 

59 

corredor tem o intuito de furar logo aí, não ir a um lado para depois variar para o 

lado contrário. 

 

Figura 14 – Aproveitamento da Profundidade pelos Pontas-de-Lança 

Os alas devem aparecer dentro para que existam muitas unidades nessa 

zona, para receberem sozinhos, rodarem ou penetrarem. Se os adversários 

forem atraídos, é criado espaço para os colegas, senão vai haver espaço para 

rodar. Dentro disto, ressalva-se a especial atenção para a assimetria entre os 

MC na construção. Há uma espécie de um 6 e um 8, e com a entrada dos alas 

na equação haverá um 10. A questão dos equilíbrios é fundamental. Quanto 

mais à frente, mais importantes são os equilíbrios. 

Quando a bola está no corredor, são vários os cenários a equacionar. Se 

não há pressão, existe 1x1 ou 2x2 na área. Aliás, essa é uma característica 

específica do modelo da equipa A e dos seus jogadores, a sua capacidade para 

entrarem no espaço e finalizarem. O próprio 1-4-4-2 é um dispositivo tático que 

por norma pede que o serviço aos avançados seja feito de uma linha mais 

retirada, comparativamente ao que acontece no 1-4-3-3. No sistema por nós 

utilizado está claramente contemplado o cruzamento a partir de uma zona média 

(mais baixa comparativamente à linha final) para os avançados entrarem e 
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aproveitarem o espaço nas costas da defesa. Se não for possível cruzar, o Ala 

por dentro favorece a ocorrência de tabelas, podem existir combinações 

diversas, ou o Ala do corredor da bola pode servir de apoio ao lateral desse lado. 

Os alas criam e forçam para fazer golo, assim como os laterais forçam e criam 

para fazer golo. Só é possível recuar se não existir outra hipótese de avançar. 

Para se poder forçar e a equipa conseguir avançar, o fundamental é a ocorrência 

de movimentos de rutura, sobretudo por parte dos avançados, que têm 

constantemente de realizar movimentos e deslocar-se para entrar nas costas da 

defesa e poderem receber, ou para arrastarem consigo jogadores e 

consequentemente abrir espaço para os colegas que possam aparecer. 

Além disso, Alas e Médios de frente para o jogo em zonas mais ofensivas 

abrem a possibilidade de aproveitar arrastamentos e segundas bolas para 

rematarem ou assistirem. 

 

 

Figura 15 – Dinâmica 3º Homem; Ataque ao Espaço; 
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Figura 16 – Variação do corredor; Ala lado contrário; Repor ou dar largura 

lateral lado contrário; 

 

 

Figura 17 – Chegada à área - Zonas de finalização; Equilíbrios: lateral e médio; 
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Figura 18 – Chegada à área - Zonas de Finalização; Equilíbrios: lateral e médio. 

 

Organização Defensiva 

Como primeira questão essencial, estava definido que no momento de 

Organização Defensiva, não deixaríamos o adversário sair a jogar a partir do 

pontapé de baliza. A intenção era condicioná-lo logo no primeiro momento, 

escolher um lado do jogo, e a partir do momento em que o lado estivesse 

escolhido, condicionar lá. 
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Figura 19 – Pontapé de Baliza (não deixar jogar) 

A intenção é colocar problemas ao adversário, e para isso seria necessário 

arriscar. Os PL encaixavam nos DC adversários, os Alas deveriam dividir o 

espaço entre Central – Lateral e o espaço entre Lateral-Médio Centro. Os MC 

deveriam colocar-se um à frente do outro, sendo que um saltaria na pressão ao 

3º homem da saída (Médio Defensivo Centro – MDC – ou Pivot), caso ele 

existisse. A diferença da saída a 2 para a saída a 3 é que quando esta última 

acontece, o MC tem de saltar e impedir a entrada da bola no meio. O meio tem 

que estar já subido antes da saída ocorrer, porque a prioridade é que a bola não 

entre pelo meio. 
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Figura 20 – Saída a três 

Quando o adversário fizesse a bola entrar num dos corredores, toda a 

nossa equipa deveria fechar esse lado, esquecendo completamente os 

jogadores do lado contrário. O PL e o Ala desse lado saíam a pressionar o 

portador da bola, o Ala do lado contrário tinha obrigação de fechar o espaço 

interior, e o PL do lado contrário fechava também, mas numa perspetiva de que 

se a bola fosse jogada para trás e para o meio lhe ser fácil pressionar e criar 

desorganização nos adversários ou forçar e aproveitar o seu erro. Não poderia 

existir a hipótese de o adversário circular e a nossa bascular em função disso.  

As basculações não podem ser uma norma. A lógica a recordar prendia-se 

sempre com o facto de a equipa fazer um investimento e correr determinados 

riscos, nos momentos sem bola, que poderiam desencadear problemas muito 

grandes caso a mesma não fosse eficaz no desempenho das suas funções.   
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Figura 21 – Pressionar meio campo adversário 

Os MC deveriam ajustar-se, um pressionando mais na zona da bola e outro 

mais atrás, num posicionamento assimétrico, para garantir equilíbrios. A linha 

defensiva deveria ajustar-se, posicionando-se o lateral do lado da bola numa 

linha mais avançada para poder pressionar, e os restantes 3 formando uma linha 

compacta e bem definida para controlar possíveis entradas de jogadores 

adversários nas costas ou nos espaços interiores.  

Se o Ala adversário viesse para dentro, quem ficava responsável por 

marcá-lo seria o nosso DC, enquanto o outro DC fechava e o Lateral do lado 

contrário ficava a dar o equilíbrio. Nunca poderia ser um problema para os 

centrais do clube terem de pegar no ala adversário que pudesse entrar em 

espaços interiores. 

Quando o adversário estava com bola num dos flancos, já no seu meio 

campo ofensivo, mas ainda numa zona não muito avançada (entrada no último 

terço), os avançados não podem estar mais baixos, porque dessa forma 

possibilitariam a circulação do adversário pelas unidades mais recuadas. Deviam 

garantir o fecho dos espaços interiores, mas sempre numa posição que lhes 

permitisse reagir. A equipa atrás deles, organizava-se em duas linhas de 4. 

Nesta fase, um dos MC é que tem de se ocupar de saltar no Pivô (6) adversário.  
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A grande premissa deste momento era fechar o lado da bola, meter o ala 

contrário por dentro, fazer pressão no sentido de o ala e o avançado poderem 

roubar. Ou jogavam para trás e nós estávamos bem ou ganhávamos, e quando 

eles jogavam para trás tinha de haver a hipótese de nós podermos apertar e 

ganhar. O Ala do lado contrário tinha de estar mais dentro e mais à frente dos 

MC, para dar conforto a quem pressionava, fechar espaço interior, e poder saltar 

caso haja basculação.  

 

Figura 22 – Bloco Baixo - Todos 

Em alguns momentos também se reconhece que o adversário tem mérito, 

e por isso a equipa poderia perfeitamente entrar em bloco baixo. Neste caso, os 

PL têm que estar um no lado da bola e outro mais no meio, e não na frente, 

porque para nos prepararmos para sair, o que era necessário era ter espaço 

para correr, mas também, como alternativa, ter uma referência de saída mais à 

frente. 

No corredor era assumido que defendíamos o corredor 2x2 (Médio Ala + 

Lateral). Queríamos provocar desenvolvimento defensivo e responsabilidade 

nos alas. Com a equipa já a defender no último terço, teríamos esses dois 

homens na ala, um DC na zona primeiro poste, o outro DC a marcar o homem, 

e o Lateral do lado contrário a fechar por dentro, perto das referências. Um dos 
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MC ficaria no espaço à frente da linha defensiva e o outro entre esse espaço e 

o dos homens que defendiam o corredor, com a especial função de poder sair 

nessa zona para encurtar, pressionar e recuperar. Adversários na área tinham 

que ter marcação em cima de si, não a 5 metros ou a 2 metros. Era para 

encostar. O primeiro DC marca zona e os restantes pegam em cima.  

São os 11 a defender. O compromisso é coletivo com cada um a ter a sua 

função e a sua preponderância. 

 

Figura 23 – (Ala e Lateral) Defender corredor (2x2 ou 3x3) (Ala + Lateral + Médio) 

Transição Ofensiva 

Após ganhar bola, não se pretendia jogar sem critério na frente, pois a taxa 

de sucesso seria muito baixa. Eram pretendidas saídas indiretas, para a frente, 

através dos corredores central e lateral. Pretendia-se esse tipo de saídas para 

dar tempo aos jogadores de avançarem de forma compacta. Não se procurava 

uma transição que isolasse um avançado e o pudesse deixar desapoiado, mas 

sim uma chegada à frente com os avançados, um ou dois alas e também os 

médios se fosse o caso. Pretendia-se variar para dar tempo aos médios e aos 
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laterais de subir também. A transição pretendia-se direta (para a frente) mas 

indireta (sendo apoiada).  

A prioridade seria sair direto, para fazer golo. Se isto não fosse possível, 

procurar-se-ia entrar no meio-campo ofensivo. Se isso também não fosse 

possível, a prioridade era ganhar espaço para sair. Neste momento do jogo, o 

fator fundamental era a verticalidade dos jogadores fora da zona de pressão. O 

reconhecimento individual e coletivo das circunstâncias era fundamental para 

entender onde estaria a vantagem, se em ir logo ou em variar e entrar num tempo 

intermédio que permitisse o avanço da equipa. Aqui, essa responsabilidade caía 

muito sobre o ala contrário. 

 

Figura 24 – Tempo intermédio no ganho da bola - Golo - Ala do lado contrário 

Bolas Paradas 

Ofensivas 

• Fazer golo – Objetivo fundamental 

• Criatividade - fator indispensável para arranjar estratégias de atacar 

o adversário. Equipas tinham liberdade para criar e definir situações 



DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA 

69 

- criar e desenvolver para potenciar e tirar partido das nossas 

caraterísticas e criar surpresa no adversário 

• 4/5 zonas de ataque em função dos equilíbrios necessários 

(jogadores atrás) 

• Garantir Equilíbrios (dependem da estratégia defensiva) - evitar 

igualdade numérica e evitar contra-ataque adversário 

• Criar zona livre para referência(s) da equipa ou tirar proveito de 

vantagens dadas pelo adversário 

• 2 jogadores para segunda bola, independentemente dos equilíbrios 

necessários 

 

 

Defensivas 

Cantos  

• Defesa Zona Mista  

• Primeira linha de quatro nunca se desfaz 

• Primeira linha tem responsabilidade de cortar bola – os primeiros 2 

jogadores devem ser os mais fortes no jogo aéreo 

• 3 jogadores (caráter forte) à frente da primeira linha marcavam HxH 

até ao fim. 

• Jogador fora da área responsável pela segunda bola 

• Homens a marcar 

• Sempre que possível 2 homens na frente para contra-ataque e 

aproveitamento do espaço existente.1 homem é obrigatório 

• Referência adiantada do lado da bola e um dos jogadores a marcar 

HxH saem ao canto curto. 

 

Livres 

• 1 ou 2 homens na barreira em função da distância à nossa baliza e 

dos batedores 

• Primeira linha: 6 homens a marcar à zona. Primeiro homem não o 

melhor, dois seguintes mais fortes no jogo aéreo 
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• Primeiro homem da primeira linha defensiva responsável por sair na 

lateral para defesa do corredor 

• Segunda linha defensiva: 2 homens. Pode passar a ser 1 em função 

da barreira. Duas referências na frente para sair no contra-ataque 

• Linha defensiva subida. Referência: fora da grande área 

• Maior responsabilidade do Guarda Redes: fechar espaço e olhar 

para o jogo da frente para trás 

     

Quando pensamos naquilo que é o modelo de jogo, imediatamente surgem 

diversas questões. Entre elas, uma das que se impõe logo à partida é qual dos 

dois surge primeiro: o modelo ou o sistema?   

Carlos Daniel (2016) diz que é um dos que acreditam que o modelo pré-

existe. A também chamada filosofia de jogo comporta a globalidade de uma ideia 

e o sistema é apenas uma das suas dimensões. Na prática, o sistema é a 

arrumação inicial dos jogadores em campo, detetável com mais facilidade no 

momento defensivo, quando a equipa se organiza sem bola, e não no momento 

ofensivo, quando é outro o jogo posicional para desorganizar o opositor. Isto 

apesar de o próprio sistema ser dinâmico e os treinadores deverem trabalhar 

também o posicionamento final (ofensivo), de modo a preverem, no limite do 

possível, como estarão no campo quando ocorrer a perda de bola e a equipa 

tiver de fazer a transição ataque-defesa. Quando falamos de sistemas de jogo, 

estamos no reino dos históricos 1-4-2-3-1, 1-3-5-2, 1-4-4-2 em losango, 1-4-5-1, 

1-3-4-3. Curiosamente, e tendo em conta as necessidades de encurtar espaço 

entre linhas e defender simultaneamente na maior largura possível do campo, a 

maioria das equipas acaba por defender em 1-4-4-2, libertando-se depois para 

outras dinâmicas posicionais. 

O que se tem vindo a assistir nos últimos anos é que, a noção de sistema 

tem vindo a mudar um pouco, isto é sobretudo naquilo que se entende que é o 

sistema, especificamente. Se anteriormente, quando se pensava em sistema, o 

conceito detinha no seu abstrato tudo aquilo que eram as ações da equipa, nos 

dias de hoje percebe-se perfeitamente que o sistema, ou o dispositivo tático, e 

aquilo que são as dinâmicas a pôr em prática pelo mesmo são coisas bem 
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diferentes. O mesmo dispositivo tático pode servir equipas que apresentem 

propostas de jogo totalmente diferentes, ainda que possam haver características 

próprias desses dispositivos (relativamente à sua disposição e ao encaixe que 

as peças têm no campo) que na base os definam comummente. O ponto de 

partida tem de existir sempre, e com o passar do tempo, tem-se tornado mais 

vincada a diferença entre o ponto de partida e tudo o que daí sobressai. 

O 1-4-4-2 

O 1-4-4-2 é talvez a formação mais bem conhecida e entendida de todas. 

Testada, confiada e apreciada, não é difícil de ser entendida tecnicamente ou 

taticamente, mesmo que não se seja o pensador mais evoluído no campo. A 

beleza deste sistema tático está na sua simplicidade, sendo essa aliás a sua 

grande característica. Simples e efetiva, mas que faz um uso crucial do campo, 

incluindo dar às equipas largura de ataque e cobertura defensiva para esse 

campo. Caracteriza-se por uma primeira linha de 4 homens, com dois defesas 

laterais abertos e dois centrais entre eles. À frente, uma outra linha de 4, com 

dois alas, à frente dos laterais, e dois médios-centro entre eles. Finalmente, à 

frente deste bloco, encontram-se os 2 avançados (pontas de lança), 

frequentemente um mais alto e mais forte fisicamente no jogo aéreo e a ganhar 

bolas, e outro mais pequeno, mais rápido, mais ágil e com um  faro especial  para 

o golo. 

Atualmente poderá ser vista injustamente como uma formação 

desatualizada, previsível e taticamente desprovida de imaginação. Foi 

exatamente com isso em mente que muitas equipas jogaram e desenvolveram 

este sistema, pois isso tornava-o apelativo. Era fácil de treinar e de perceber, e 

mesmo os jogadores mais inadequados tecnicamente conseguiam compreender 

e cumprir as tarefas que lhes eram dadas. Se o 1+4+2+4 foi a formação da elite 

do futebol, o 1-4-4-2 foi a formação do povo e do desporto do povo, uma 

formação para todos e cada um. Numa palavra, podemos descrevê-la como 

“equilibrada”, sem existir grande ênfase no ataque (1-2-3-5) ou na defesa (1-5-

4-1). 
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Ao invés disso, o 1-4-4-2 oferece equilíbrio à equipa, através daquilo que 

se costuma denominar uma “boa espinha dorsal”, que são bons jogadores e 

líderes nos diferentes setores: guarda-redes, defesa-central, médio-centro e 

avançado-centro. Mas vai mais longe do que isso. Os centrais são normalmente 

dois homens com características complementares: um homem alto, forte e 

possante, forte no jogo aéreo e nos desarmes, e outro mais pequeno, rápido e 

à-vontade com bola, capaz de fazer incursões pelo campo fora ou de aliviar a 

bola para a triar de zonas vulneráveis. O mesmo acontece com o par do meio 

campo, onde um dos jogadores deve ser tenaz e agressivo, bom a recuperar 

bolas, que gosta de desarmar para travar os movimentos dos opositores e 

romper o fio de jogo da equipa adversária. Ao lado dele, um jogador 

tecnicamente mais dotado, capaz de fazer um passe de 30/40 metros e que 

confia na sua habilidade de ler e interpretar o jogo. No que se refere aos 

avançados, são normalmente jogadores contrastantes. Um é o tradicional 

avançado centro – bom no ar, eficiente a segurar a bola, capaz de desequilibrar 

e desmontar as defesas adversárias com a sua força, potência e pujança física. 

O seu parceiro será invariavelmente um atacante menor, mais móvel e mais 

rápido, capaz de converter oportunidades ao aproveitar espaços deixados pelas 

defesas opostas. Dois jogadores completamente diferentes, mas dois estilos que 

se complementam: o emparelhamento clássico “grande forte e pequeno rápido”.  

Honesto, comprometido e confiável são caraterísticas ideais para qualquer 

jogador do sistema 1-4-4-2. Arrigo Sacchi, treinador do AC Milan nas décadas 

de 80/90 foi um grande devoto desse sistema. Construiu uma das maiores 

equipas da história, assente num quarteto defensivo que pode ser considerado 

um dos maiores da história: Franco Baresi, Alessandro Costacurta, Mauro 

Tassotti e Paolo Maldini. Foram parte fundamental para as conquistas europeias 

do Milan durante esses anos, tendo como um dos seus maiores marcos a vitória 

por 5-0 diante do Real Madrid, na meia-final da Liga dos Campeões de 1989. O 

1-4-4-2 selecionado simplesmente devastou os adversários, mesmo que esses 

tivessem entre si Bernd Schuster, Emilio Butragueño e Hugo Sanchez. O Real 

Madrid era a equipa de sempre, impensável de perder um jogo, quanto mais na 
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meia-final da Liga dos Campeões, a competição onde era o clube mais bem-

sucedido. 

O 1-4-4-2, a formação para os cautelosos, os metódicos, os organizados, 

ajudou à conquista da Europa por parte do emblema de Milão. Neste futebol, 

cada jogador conhece o seu lugar e se agarra a isso em vez de assumir a função 

de outra pessoa. “Muitos acreditam que o futebol é acerca dos jogadores se 

expressarem a si mesmos. Mas não é o caso... o jogador precisa de se expressar 

a si mesmo dentro dos parâmetros definidos pelo treinador.” (Sacchi, s.d.). 

Comparar o Brasil de 1958 e 1962 com o Milan de 1987-1991 é o mesmo que 

comparar uma pintura de Leonardo DaVinci com uma de Pablo Picasso. Ambas 

serão admiradas como grandes obras de arte. Uma terá admiradores que 

certamente a outra não terá, pela forma como é agradável aos olhos. 

Os jogadores têm de trabalhar muito para tornar o 1-4-4-2 uma formação 

efetiva. Não há lugar para os jogadores se esconderem, não há espaço para 

indulgências. Os 4 médios têm de suportar o ataque e a defesa. A sua valentia 

e resistência são tão importantes para a equipa como a sua habilidade técnica. 

Equilíbrio e força são o denominador comum vital para as equipas bem-

sucedidas dentro do 1-4-4-2, porque apesar de não ser a mais atrativa ou fluida 

das formações, é uma das mais fortes e consistentes. Se o balanço for o certo, 

pode ser devastadora. Cada jogador de campo tem pelo menos um jogador que 

o pode cobrir, mas cobrir apenas. Não é como o Futebol Total. Não procuram 

uma mudança contínua no jogo e na base que pretendem fazer emergir. É o 

equivalente a contratar um professor de substituição. Os Médios Alas são 

compensados pelos Laterais e vice-versa. Os Médios Centro têm-se um ao outro 

e estão disponíveis para apoiar e proteger os seus Avançados quando atacam, 

assim como a sua defesa quando o adversário tem a bola.  

Como as grandes descobertas e invenções, levou algum tempo (cerca de 

um século) para evoluir e ser entendido, mas, assim que isso aconteceu, pode 

dizer-se que não apenas os bons e os grandes o jogavam numa variante ou 

noutra. Tornou-se a marca para os treinadores de renome, assim como para 

aqueles que vieram a entrar no jogo. É uma mescla de potência, força e ritmo, 
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impossível de ignorar, muito menos de questionar, no sentido de ser algo 

ultrapassado. 

O antigo avançado do F.C. Barcelona, Gary Lineker, um jogador que se 

tornou um dos maiores artilheiros de sempre de Inglaterra, precisamente 

jogando em 1-4-4-2 (e curiosamente na sua passagem pelo emblema catalão 

jogou num sistema 1-4-3-3), criticou o 1-4-4-2 após o seu país ter sido eliminado 

do Mundial 2014 sem qualquer vitória. O ex-internacional britânico disse “...eu 

penso que é uma tarefa demasiado grande para dois médios-centro, e mais uma 

vez estamos em inferioridade numérica... acabámos com as linhas 

descompactadas e jogadores no nosso meio. Eu penso que deveríamos ter sido 

melhores – e eu disse isto antes do torneio – com três médios porque temos de 

dar uma hipótese a nós mesmos defensivamente.” 

O que é ainda mais surpreendente é que Lineker torna-se campeão a jogar 

num sistema 1-4-3-3, a própria formação que não apenas o viu brilhar no 

Barcelona, mas também viu o companheiro de equipa galês Mark Hughes ser 

enviado para o Bayern de Munique, incapaz de se adaptar ou jogar em qualquer 

outro sistema que não fosse um 1-4-4-2. “Pessoalmente, eu penso que o Roy 

(Hodgson) errou. O sistema que melhor se ajusta à Inglaterra, com a falta de 

experiência é provavelmente o 1-4-3-3”. Ainda que possa ser um ponto a ter em 

conta, há que lembrar que Lineker nunca foi treinador, tendo-se dedicado apenas 

ao comentário televisivo. Agora, a partir do conforto do estúdio, muitos parecem 

estar rapidamente prontos para criticar treinadores tão bem-sucedidos e 

respeitados, como Roy Hodgson, que há muito tinha esta formação como sua 

predileta. Muitos têm sido os críticos contra esta formação. 

Lembrando aqueles que são os pontos fortes deste sistema, primeiro, é 

adaptável com força e largura no meio-campo. Em segundo, há balanço no 

ataque,  tem dois avançados que se complementam um ao outro, o que significa 

que os dois conseguem competir sem necessitarem de esperar pelo suporte do 

meio-campo. Assim quando este chega é um acréscimo ao poder de ataque da 

equipa, ao invés do ingrediente principal. Terceiro, é uma formação que permite 

uma grande flexibilidade no jogo. Os dois MC podem ser considerados como um 

par adicional de defesas, assim como os laterais um par adicional de atacantes. 
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Simplicidade pura, um jogador move-se para a frente, outro move-se para trás, 

mas a disposição geral da equipa permanece a mesma. 

O 1-4-4-2 também pode permitir uma pequena variação na sua 

composição. Em vez de, por exemplo, as duas linhas convencionais de quatro 

(quatro defesas, quatro médios), um dos médios centrais pode recuar para um 

ponto logo à frente dos quatro defesas, enquanto o outro pode avançar para 

patrulhar a área do campo logo atrás dos dois atacantes, ou "o buraco", como 

ficou conhecido ao longo do tempo, com os dois alas a permanecerem nas suas 

posições originais. Isso estende o centro do meio-campo, oferecendo cobertura 

mais óbvia e imediata na defesa e no ataque e é conhecido como 1-4-4-2 

losango, ou 1-4-4-2 diamante (Diamond), devido à forma com que o meio-campo 

se assemelha se visto de cima. 

O 1-4-3-3  

Este é um sistema intermédio, entre o clássico 1-4-4-2 e o mais arrojado 1-

1-3-4-3. Consegue articular a segurança defensiva, garantida por 4 defensores, 

com a capacidade de pressão sobre o adversário, garantida pelos 3 atacantes. 

A equipa dispõe-se no terreno de forma muito equilibrada, quer em largura, quer 

em profundidade. Por definição, é um sistema de vocação ofensiva e que foi 

utilizado por grandes equipas ao longo da história. Aliás, nos últimos anos, pode 

dizer-se que a maioria das grandes equipas têm-se vinculado a este dispositivo, 

como são exemplos disso o F.C. Barcelona, o Manchester City, o Real Madrid e, 

num determinado momento, o Bayern de Munique (culturalmente devoto aos 1-

4-2-3-1, mas tendo atravessado um período, coincidente com a passagem de 

Pep Guardiola pelo clube, em que variou para o 1-4-3-3 e se assumiu como uma 

das referências mundiais). Reclama jogadores com capacidade técnica e 

velocidade, sobretudo nos corredores, já que tem um dos seus pontos de força 

precisamente na largura ofensiva que garante, com mais espaço interior 

disponível para ser aproveitado pelos restantes médios. É um dos sistemas em 

que se pode dizer que o posicionamento da equipa está melhor distribuído, com 

o posicionamento das unidades a garantirem uma ocupação muito equilibrada 

do espaço na sua globalidade. À frente do GR, temos uma linha de 4 defesas, 



DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA 

76 

tal como no 1-4-4-2, com dois laterais bem abertos e dois homens no corredor 

central a ocuparem-se de controlar o valorizado espaço interior. À sua frente, o 

meio campo é composto por 3 homens, posicionados em triângulo, normalmente 

com um vértice à frente e numa linha equidistante à dos dois defesas, e os outros 

dois a jogarem à frente dele, descaídos um para cada lado. Este primeiro vértice 

é uma das posições mais críticas de todo o dispositivo (senão mesmo a mais 

crítica), o chamado Médio Defensivo Centro (MDC) – vulgarmente chamado 

médio defensivo, ou Pivô. Já longe daquilo que era o chamado trinco, hoje em 

dia o pivô assume-se como uma especial referência, quer a atacar quer a 

defender. Exige-se uma  visão dotada de jogo, um grande conhecimento da 

forma de jogar e algum espírito de sacrifício, especialmente para poder ter 

eficácia nas transições (sobretudo a defensiva). Além de ser muitas vezes a 

primeira referência para iniciar a construção, e dar seguimento a esta, 

defensivamente tem a eterna função de gregário e de servir de tampão, 

exercendo coberturas e compensações constantes e colmatando possíveis 

lacunas que se possam abrir. À sua frente encontram-se dois MC, um descaído 

para cada lado. Podem assumir diferentes perfis, mas, por norma um deles 

assume-se mais como um criativo e um jogador cujas características permitem 

responder a problemas colocados pelo adversário e criar situações de perigo 

para a baliza do mesmo, e o outro destaca-se mais pela sua capacidade em 

acompanhar e apoiar as ações da equipa, tanto numa perspetiva de chegada à 

frente como de recuperar e defender a própria baliza. Este último, muitas vezes 

dentro daquilo que é um perfil denominado box-to-box acaba por ser, talvez, o 

médio mais equilibrado no global das suas características.  

Mais à frente, no ataque, dois homens, um em cada ala, ampliando o 

campo ao máximo. Daí que, mesmo que se pudessem chamar de médio 

esquerdo/direito, ou alas, no entendimento mais comum a denominação mais 

usada para os caracterizar é de extremos. São duas unidades que têm um papel 

determinante, pela amplitude que dão à equipa, pelo espaço que permitem que 

haja no meio, mas também pelo espaço que têm nesses terrenos e pela forma 

como tiram partido dos mesmos. No centro do ataque encontra-se o PL. 

Existindo apenas um homem nesta posição, o papel que irá desempenhar dentro 
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das dinâmicas da equipa torna-se também fundamental, uma vez que é a 

referência no ataque. É o jogador mais à frente, aquele que garante a 

profundidade numa perspetiva mais posicional, e a referência de chegada e que 

a equipa procurará servir para chegar ao golo.  

Além de permitir grande amplitude – largura e profundidade – ao jogo 

ofensivo, este dispositivo possibilita também ter muitos jogadores envolvidos nas 

ações ofensivas, devido à  ocupação racional dos espaços, o que facilita as 

triangulações e pode ajudar a um maior controlo do jogo com bola, mais tempo 

em posse e um maior e melhor controlo e gestão dos ritmos a imprimir. Permite 

também uma interação diversificada e rica  entre as peças da equipa, uma vez 

que dada a disposição das suas unidades e a incalculável quantidade de 

combinações que podem ocorrer, a articulação entre laterais, interiores e 

extremos possibilita lograr  ações contínuas de ataque em superioridade 

numérica, de três para um ou três para dois. As dinâmicas a executar pelos 

médios, extremos e laterais podem tomar diversas formas. Podemos ver 

movimentações para dentro e/ou para fora, permutas de posição entre unidades, 

extremos que permaneçam sempre fora, extremos que derivem para dentro, 

laterais que se envolvam por fora ou por dentro também, tal como podemos ver 

apenas um extremo a entrar em zonas mais centrais enquanto outro fica sempre 

por fora, os dois laterais a envolverem-se ou apenas um.  

Defensivamente, e se bem trabalhado, é um sistema que favorece uma 

pressão com vários elementos logo após a saída de bola do adversário, pois 

uma recuperação numa zona muito avançada do terreno pode permitir criar 

situações de perigo em igualdade ou até superioridade numérica, devido à 

quantidade de jogadores de caráter ofensivo a participar nestas ações. Se existir 

rigor nas tarefas defensivas, assim como no posicionamento, por parte dos 

jogadores da frente, os defesas conseguem ajustar e gerir distâncias sem grande 

alvoroço. 

É um sistema que exige uma grande disponibilidade a nível físico, devido 

às deslocações e ajustes, na tentativa de ocupar os espaços certos e pressionar 

após a perda de bola ou voltar a forçar o ataque, com velocidade. Além de que, 

essas ações ofensivas conduzidas em velocidade podem abrir grandes espaços 
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entre o ataque e o meio-campo – pensando na transição ofensiva. Também há 

o risco, dada a amplitude de jogo, de defender grandes espaços, o que provoca 

desgaste, até durante um mesmo jogo.  

O pivô tem uma  preponderância especial nas tarefas da equipa. É o 

elemento de ligação entre defesa e meio campo. Pode assumir-se como principal 

figura na 1ª e 2ª fases de construção, logo na saída ou  na ligação que faz com 

os médios e atacantes. Tem de ver o jogo todo e perceber onde existe vantagem 

e como pode tirar partido da mesma. Assume-se como um elemento charneira 

na concretização do jogar pretendido. Ao mesmo tempo, é uma figura de enorme 

importância defensiva, uma vez que não joga com ninguém ao lado. Forma uma 

das linhas do jogo posicional da equipa que apenas são definidas por um 

elemento. Quando a equipa toma uma configuração mais defensiva, é ele que 

tem de percorrer os espaços nas costas dos médios e cobrir as suas costas, 

sobretudo no corredor central, mas também por vezes nos corredores laterais. É 

responsável por garantir a compensação dos médios, mas também dos centrais, 

quando estes são obrigados a sair e encurtar nos corredores. O jogador que 

ocupar esta posição deve ter uma capacidade de conhecimento e de leitura de 

jogo distintas, pois a participação que têm no jogo é tão grande e diversa que se 

não forem dotados dessa capacidade, facilmente existirão problemas aos quais 

não serão capazes de dar resposta.  

O ponta-de-lança será sempre uma referência, podendo ser mais móvel e 

ágil, mais rotinado de movimentações para dar apoio frontal e sair ou para entrar 

no espaço, ou mais possante e forte, servindo intenções de um jogo de fixar 

defesas e responder a cruzamentos e bolas colocadas na área. 

Este dispositivo é claramente ajustável a um futebol de circulação apoiada, 

de caráter dominador e a organização posicional tem uma plasticidade e 

ajustabilidade muito grandes, o que por norma permite que a complexidade 

inerente às propostas de jogo que as equipas pretendem desenvolver possa ser 

muito grande. 
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A problematização de uma mudança de paradigma numa cultura  

A análise feita a estes dois sistemas em particular relaciona-se com a 

mudança de paradigma que teve lugar no clube recentemente e que foi sentida 

especialmente nesta época 2018/2019. Ao longo dos tempos, temos visto que 

estruturas como 1-4-3-3 ou 1-4-4-2 são das mais utilizadas. Mas vamos 

percebendo que também é importante utilizar outros dispositivos. Parece-me 

importante que os jogadores, na sua formação, passem por vários dispositivos e 

funções, de modo a promoverem uma especialização mais natural e fluida. Isso 

não invalida que se aposte mais veementemente naquelas estruturas (e 

funcionalidades) que nos pareçam proporcionar melhor desenvolvimento e 

formação dos jogadores e das equipas. Mas há que as ponderar em função de 

casos concretos (Garganta, 2019).  

O mesmo autor diz-nos ainda que clubes como, por exemplo, o Barcelona 

e o Ajax ensaiaram dispositivos táticos inovadores, um dos quais preconizava 

uma linha defensiva com três jogadores. Tendo por base aqueles dispositivos, 

pode-se trabalhar muita coisa. Mas não vamos impor qualquer deles quando 

sabemos que temos jogadores que podem jogar segundo outros “desenhos 

táticos” e que são melhor potenciados com dinâmicas a partir dessas formas. 

Note-se que se pode jogar em 1-4-3-3 ou em 1-4-4-2 de centenas de maneiras 

diferentes. E mesmo estas têm variantes que lhe conferem uma clara 

versatilidade. Em síntese, tudo depende das ideias que vão dar vida a estas 

estruturas e suas dinâmicas e do modo como os intérpretes, os jogadores, estão 

capacitados para construírem uma forma de jogar. Obviamente não dá para 

treinar tudo. Sobretudo, há que perceber porque  optamos por uns ou por outros, 

bem como estar cientes dos respetivos custos e benefícios.  

Como já foi explicitado, o clube tinha já uma longa tradição de afeição ao 

1-4-3-3, sendo esse o dispositivo predileto para servir aquilo que eram a Ideia e 

o Modelo de Jogo para a formação do clube. Durante anos a fio, o F.C. Porto foi 

uma equipa que entrava em todos os jogos para vencer e para pôr em prática 

um futebol atrativo e dominador, pretendente de uma circulação apoiada, 

dinâmica e objetiva. A disposição dos jogadores no terreno, através de um jogo 

posicional equilibrado, possibilitava a emergência e a concretização de uma 
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proposta de jogo rica, que servia as características clássicas e fundamentais do 

1-4-3-3, mas ao mesmo tempo deixava espaço para que se manifestassem 

princípios próprios da ideia e da cultura do clube. Não se pretendia uma posse 

sem sentido, mas sim uma posse objetiva, com uma circulação apoiada da bola, 

atração do adversário a um lado para poder rapidamente variar o centro de jogo 

para o lado contrário, onde normalmente residia o espaço a aproveitar. Mas não 

só. As chegadas à frente podiam ser feitas através do envolvimento de jogadores 

pelos corredores laterais ou pelo centro do terreno, em apoio ou também 

explorando a profundidade e o espaço nas costas da defesa. Era por natureza 

uma proposta muito rica e bem desenvolvida, e isso também fazia com que fosse 

uma boa escolha para a formação do clube, ao tentar desenvolver uma cultura 

de jogo que tornasse os jovens jogadores capazes de responder a múltiplos 

problemas, de natureza e níveis completamente distintos.  

Com as mudanças na estrutura e nas funções existentes na sua hierarquia, 

novas diretrizes foram determinadas, e os responsáveis do clube pretendiam 

que, à semelhança daquilo que acontecia com a equipa A, toda a formação 

jogasse subordinada ao 1-4-4-2 e a um modelo que se assemelhasse  ao da 

equipa sénior. A intenção era alimentar a equipa sénior do clube com jogadores 

provenientes da sua formação, e capazes de dominarem uma proposta de jogo 

que servisse a equipa e o clube. Mas esta mudança viria a gerar diversas 

discussões nos mais variados âmbitos.  

O clube tem-se apoiado ao longo dos anos num projeto de formação afeto 

ao 1-4-3-3, e num jogo muito completo e rico, com as suas equipas a 

pretenderem dominar o jogo desde o primeiro ao último momento. A disposição 

dos jogadores no campo, os princípios e subprincípios definidos, as tarefas 

entregues a cada jogador, faziam com que o próprio jogo pudesse ser muito mais 

plástico, aleatório, com um padrão definido, mas muito aberto, e que poderia 

responder a problemas de diversos tipos. Uma equipa que tenha em mente uma 

proposta de jogo rica, poderá enfrentar e responder aos mais variados 

problemas, e no que diz respeito à formação, é muito importante ter isso em 

mente, pois o principal propósito da formação é formar jogadores, muito mais do 

que formar equipas. Quanto melhor compreender o jogo, quanto mais vezes 
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souber ler o que está a acontecer e decidir em função do contexto para obter 

sucesso, melhor o jogador será. 

O que aconteceu neste caso foi que as mudanças criaram um novo 

contexto, que acabou por esbarrar naquilo que estava anteriormente pensado. 

Passava agora a existir a persecução de um jogo mais pragmático e objetivo, 

em que o sistema se alterou, dando lugar ao 1-4-4-2 e a uma articulação mais 

linear e menos plástica das peças no terreno. Para além disso, as intenções e 

comportamentos subjacentes a este modelo pareciam não ser tão ambiciosos, 

com a equipa a pretender apenas ir para a frente, sem uma multiplicidade de 

opções que previamente existiu, sempre de um modo muito simples e assertivo.  

Isto criou um problema para muitos dos jogadores do clube, uma vez que 

durante anos a fio o clube recrutou jogadores com determinadas características 

e desenvolveu-os segundo uma determinada forma de jogar (alguns destes 

jogadores estavam no clube desde os 8/9 anos), e agora as solicitações que 

tinham eram bastante diferentes do que acontecia antes. Um jogador que esteja 

durante anos dentro de determinada cultura futebolística e suas rotinas de jogo 

e depois passe a tentar desempenhar tarefas bastante distintas sentirá 

dificuldades. 

Anteriormente, a equipa  queria muitas linhas no campo, com os jogadores 

a ocuparem espaços distintos, a formarem triângulos para assegurarem sempre 

2 opções de passe diferentes, e muitos jogadores sobretudo perto da bola, para 

garantir opções ao seu portador e fazerem a bola andar rápido. A gestão da 

circulação, com os ritmos a variarem e em função dos espaços disponíveis no 

campo, era também um fator importante. Com a passagem para o 1-4-4-2, a 

principal pretensão era avançar. Avançar para chegar o mais à frente possível, 

forçando a entrada da equipa em zonas mais adiantadas e chegando 

rapidamente ao golo. O que acabava por acontecer era que as equipas entravam 

na vertigem do jogo, sobrevalorizando a profundidade e as entradas nos espaços 

mais avançados, e a maior parte do jogo era mesmo “para queimar”. Mesmo 

com a possibilidade de avançar de forma não tão direta, se houvesse essa 

hipótese, era claramente o caminho a seguir. Não parece muito pertinente tentar 
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desenvolver um tipo de jogo que tenha por base o desaproveitamento da bola 

quando a temos.  

As funções dos jogadores foram reduzidas a uma complexidade menor. Os 

centrais, muitas vezes responsáveis por iniciarem a construção e se ligarem com 

os médios à sua frente, passavam a ter muito mais tendência para esticar o jogo, 

procurando os avançados. Os próprios médios, passando a existir apenas 2 e 

podendo o jogo ir para qualquer um dos lados para construir (ainda que 

houvesse sempre diferenças entre eles), eram mais homogéneos entre si, pelo 

que lhes era pedido. Isso criava um cenário diferente do de anteriormente, em 

que 3 unidades diferentes entre si e com todo um imaginário de possibilidades 

para a sua articulação propiciavam uma panóplia de opções muito maior. Os 

avançados, no 1-4-4-2 eram jogadores para virem em apoio e permitir à equipa 

subir, mas sobretudo para entrarem no espaço após passe na profundidade ou 

cruzamento. Não entravam de maneira nenhuma no vasto rol de dinâmicas que 

aconteciam no 1-4-3-3, onde normalmente o Ponta-de-Lança era um jogador 

para servir de apoio, para entrar na profundidade, para fixar defesas ou arrastá-

los, para trocar com os extremos ou até com um dos médios.  

Cruyff (2012) disse que observou com regularidade como os pontas-de-

lança dotados tecnicamente marcam menos golos quando jogam em formações 

táticas de 1-4-4-2. Diz ainda não ser surpreendente pois quanto mais tem que 

se correr, menos se jogará futebol. No sistema que o clube passou a adotar, 

essa é uma das questões essenciais: a participação que têm no jogo os 

avançados, quer ofensiva quer defensivamente. São continuamente solicitados 

a entrar no espaço ou a tentar forçar ataques, muitos deles sem sucesso, e nos 

momentos em que a equipa não está em posse são essenciais na reação à perda 

e na pressão exercida. Acabam por se desgastar muito mais, assim como toda 

a equipa, na verdade. 

Este sistema pressupõe que a equipa possa entrar em organização 

defensiva mais facilmente e durante mais tempo. Com a nossa equipa aconteceu 

isso em variadíssimos momentos, até porque mesmo tendo jogadores dotados, 

eram mais novos um ano do que a maior parte dos adversários, e nestas idades 

isso ainda influencia. 
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Cruyff (2012) referiu: “neguei-me reiteradamente a utilizar um sistema 1-4-

4-2. Optei sempre ou pelo 1-4-3-3, ou pelo 1-3-4-3, e nunca me desviei daí”. O 

mesmo autor, diz-nos ainda que uma ferramenta excelente para começar é a 

adoção desse chamado sistema com 2 extremos (o 1-4-3-3). Isto é, quatro 

defesas, três médios e três atacantes. É uma boa fórmula, sobretudo para os 

jogadores jovens, já que este sistema comporta que haja espaço para todos. O 

terreno de jogo parece que se abre. A disposição dos futebolistas permite que 

os jogadores e as jogadoras menos talentosos/as se possam permitir dar ao luxo 

de tocar bolas que não se perdem de seguida devido à proximidade de um 

jogador rival. Mas não só, o futebol com dois extremos é ideal para o processo 

de aprendizagem porque, além do mais, permite que de uma maneira natural os 

jovens se vejam confrontados com todos os aspetos do jogo. Esta formação 

também é uma boa escola para os médios, pois dispõe de mais espaço e cada 

jogador pode jogar a bola em ambos os sentidos. O nível de dificuldade é menor, 

logo o trabalho do treino poderá ser mais variado – tocando um maior número 

de aspetos do jogo – e o prazer de jogar permanece ótimo. Ao ampliar-se o 

campo, nem todos os erros têm consequências desagradáveis. 

As estruturas condicionam algumas coisas em termos de espaços e sem 

dúvida para mim numa fase inicial de futebol de 11, a estrutura de 1-4-3-3 é a 

mais fácil de levar os jogadores a perceberem certos aspetos que são 

determinados em termos ofensivos e defensivos na organização de jogo. A partir 

do momento em que eles já entendem esses aspetos já  podem evoluir para 

outra sem problema nenhum (Oliveira, 2019). 

Um dos principais problemas sentidos rapidamente com o desenrolar da 

época foi o problema do ajuste intersectorial entre defesa e meio-campo. 

Estavam habituados a jogar com 3 unidades no meio campo, uma delas 

claramente mais responsável por preparar a passagem da equipa para o 

momento de organização defensiva. Com esse elemento a ligar a linha defensiva 

e o meio campo, era garantida uma resposta a possíveis desequilíbrios. Aliás, 

uma das potencialidades do Pivô era poder sair em resposta a possíveis 

solicitações que pudessem existir, ou deixar que outros companheiros o  
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fizessem, por estarem mais perto ou permitirem à equipa manter a sua estrutura 

, e ajustar-se para os compensar. 

Como se passou a jogar com 2 médios apenas, que eram muito 

participativos no ataque, no momento de transitar e passar a defender muitas 

vezes não existia  ninguém a fechar o espaço entre o meio-campo e a defesa. 

Além disso, os próprios defesas, habituados a jogar com um pivô à sua frente, 

não têm o reflexo de dar “um passo” à frente. Cavava-se constantemente um 

espaço entre defesa e meio campo que era difícil de suprimir. Mas não só no 

momento de transição. Com a equipa organizada defensivamente, duas linhas 

de 4 homens formadas faziam com que, no meio campo, o médio ala do lado da 

bola pressionasse o portador da mesma, tendo o médio interior do seu lado a 

dar-lhe cobertura, o outro médio interior a dar equilíbrio e o médio ala do lado 

contrário a fechar espaço interior mais do seu lado. Isto proporcionava condições 

para que entrassem imensos jogadores no centro do terreno e no espaço interior, 

e com que existisse superioridade numérica nessas zonas do terreno. Por 

inúmeras vezes apareciam jogadores entrelinhas que depois acabavam por 

conseguir servir de apoio, ou rodar, e acabavam por conquistar oportunidades 

de perigo para o adversário. É um problema do próprio sistema 1-4-4-2 e do facto 

de os nossos jogadores estarem habituados a outro tipo de jogo. 

Além disto, também os alas tiveram alguma dificuldade a adaptarem-se, 

sobretudo pelo facto de nessas posições existirem jogadores muito rápidos e 

criativos, que eram requisitados nos momentos de criação e tinham liberdade 

para agir, mas tinham depois de compensar defensivamente. Em termos de 

desgaste físico, a carga a que estavam sujeitos era enorme. Além disso, o 1-4-

3-3 apesar de normalmente dar preferência a que os extremos baixem para 

recuperar, após perda, são os dois médios - centro que saem imediatamente a 

pressionar, acompanhados pelo médio defensivo. No 1-4-4-2, com menos 1 

homem no meio campo, o ala tem mesmo que baixar.  

Os avançados também sentiram a mudança, e eles são testemunhas 

categóricas da mesma. Um dos pontos caracterizadores do modelo era a 

procura constante do serviço aos avançados, tentando explorar, sobretudo, o 

espaço existente nas costas das defensivas adversárias . O problema estava 
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nas tentativas desenfreadas para o conseguir, o que denunciava muitas das 

vezes uma falta de critério por parte dos jogadores que iniciavam a construção 

e/ou tentavam o passe de rutura. Paralelamente a isso, a outra solução 

estipulada logo á partida, as trocas entre avançados para um vir em apoio e o 

outro entrar na profundidade ou arrastar a defesa para abrir espaço, não era 

conseguida com muita eficiência e demorou algum tempo a acertar. Um dos 

pontas-de-lança era extremamente inteligente e conseguia desempenhar 

qualquer que fosse o pedido que lhe fizessem. A questão determinante estava 

mesmo na sua articulação com o outro homem que jogava ao seu lado. Para 

alguns dos jogadores era complicado dividir aquele espaço e partilhá-lo com um 

companheiro, e por vezes estavam os dois homens a pedir apoio ou os dois a 

procurar profundidade.  

Muitos pressupostos relativos ao modelo de jogo alteraram-se face àquilo 

que era o passado recente do clube. Essa mudança não deve, em primeiro de 

tudo, acontecer por mero capricho e num impulso desmedido. Mudar aquilo que 

é a proposta de jogo a desenvolver por toda a formação de um clube, assim 

como as ideias implícitas na mesma é uma ação de um impacto gigantesco. 

Garganta (cit. Barbosa, 2014) diz que “o processo de formação, não raramente, 

é conduzido na direção do modelo de jogo da equipa sénior do clube; portanto, 

todos os escalões deverão jogar de acordo com o modelo de jogo da equipa 

sénior... Esta ideia apesar de comum parece-nos algo descabida. Primeiro 

porque apenas um reduzidíssimo número de atletas formados no clube vai 

chegar à sua equipa principal; segundo porque, na maioria dos clubes, o 

treinador da equipa sénior, quando é contratado, traz consigo o modelo, a 

conceção para jogar. 

Portanto, para além de que quando muda o treinador, habitualmente muda 

o modelo, a maior parte dos jogadores formados num grande clube acabam por 

jogar noutros clubes, tendo que interpretar outras formas de jogar futebol, outros 

sistemas, outros modelos, outras conceções. Em síntese, estiveram a ser 

formados (...por vezes formatados) para um modelo e vão ter que jogar para 

servir outros bem diferentes. Por isso digo que, ao nível da formação, mais 

importante do que treinar um modelo... é, desde os primeiros tempos, induzir a 
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que sejam adquiridos os diferentes princípios de jogo, incidindo numa 

alfabetização tática, de modo a que mais tarde possam jogar em diferentes 

contextos...”. 

João Aroso (2019) corrobora algumas destas ideias, quando diz que os 

clubes têm identidades, têm culturas próprias, pelo menos grande parte deles. 

Alguns com culturas mais consolidadas e mais estáveis, como o Barcelona, 

como o Ajax, como eventualmente o Atlético de Bilbau, o que leva a que haja 

estabilidade também na cultura de jogo da equipa principal. Não falando só de 

sistema, falando de várias coisas, mas o sistema também faz parte. Por isso 

nesses clubes sabe-se que existe uma identidade muito grande também naquilo 

que é a formação de jogadores à semelhança da equipa principal. Mas são 

exceções. Depois existem muitos clubes que têm a sua cultura, mas que 

relativamente à abordagem de jogo e à cultura de jogo da equipa principal, tendo 

determinados padrões que são referências, mas em que é admitida uma 

variabilidade muito maior de sistema e muito para além do sistema. Por isso, na 

formação de jogadores, com essas pequenas exceções de clubes referidos,  

penso que acima de tudo deve-se procurar preparar os jogadores para dotá-los 

da maior cultura futebolística possível, para que eles possam estar preparados.  

Nós não sabemos quando eles chegarem ao patamar de equipa principal 

qual vai ser a cultura de jogo do clube nessa altura, como por exemplo qual o 

sistema de jogo, se nas bolas paradas defendem zona, misto ou individual, se 

pressiona alto, se joga com o bloco um bocadinho mais baixo. 

Isto atesta bem a riqueza que o modelo de jogo deve ter, a complexidade 

que lhe deve ser inerente e que os jogadores sejam capazes de incorporar no 

seu jogar. O melhor jogador irá ser capaz de jogar em contextos distintos e 

equipas distintas, respondendo mais prontamente a problemas que lhe possam 

aparecer e criar perturbação. Essa riqueza deve ainda deixar espaço para que 

cada jogador incorpore as ideias e as eleve ainda mais com o seu contributo. É 

importante ter uma ideia na formação de um clube. Uma ideia bastante clara e 

concreta, deixando margem para a autonomia dos diferentes treinadores em 

função dos jogadores que se tem, e tentar naturalmente estabelecer um projeto 



DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA 

87 

desportivo a curto, médio e longo prazo. Permitir que os jogadores nas diferentes 

etapas tenham projetos de crescimento (Barreira, 2019). 

Segundo José Guilherme Oliveira (2019) “…um modelo é tanto mais rico 

quando mais seja capaz de os jogadores darem coisas a esse modelo. O modelo 

não é uma coisa fixa, deve ser moldado. Deve partir de umas ideias gerais, a 

partir dessas ideias gerais os jogadores interpretam-nas e colocam as suas 

principais características e potencialidades nesse mesmo modelo. Não pode ser 

rígido ao ponto de  os jogadores não conseguirem colocar nesse modelo as suas 

principais características e potencialidades.” 

As amarras e vínculos que se criam devem ser muito bem ponderados, pois 

tudo o que permitir aos jogadores serem bem-sucedidos e desenvolverem-se 

deve ser claramente estimulado, porque em muitas situações não sabemos ao 

certo se a melhor solução para o problema poderá não estar contemplada. E só 

respeitando a liberdade dos jogadores isso poderá aparecer de forma efetiva. 

Outsiders que ganham 

A equipa do escalão de Sub16 do F. C. Porto era uma equipa composta 

por jogadores do clube que se encontram no primeiro ano do escalão Juniores 

B (Juvenis), e tem como principal objetivo preparar estes jogadores para a época 

que farão como Sub17 (ano seguinte). É uma estratégia já realizada há muito 

tempo pela estrutura do F. C. Porto, e que para a qual desenvolveu uma parceria 

com o Padroense F. C., segundo a qual este clube cede a sua equipa da 1ª 

divisão do Campeonato Nacional e Juniores B para que os Sub16 possam ser 

inscritos e jogar num nível competitivo o mais elevado possível. 

Parece ser uma ótima estratégia para o desenvolvimento dos jogadores, 

colocando-os num contexto de grande dificuldade e que obriga ao 

desenvolvimento da sua capacidade de superação e resiliência. Iam jogar, quase 

na totalidade, contra jogadores mais velhos, e ainda que um ano não possa 

parecer muito, nestas idades a diferença ainda é notória. Ainda assim, dada a 

qualidade técnica dos nossos jogadores, os objetivos passavam por fazer um 

campeonato tranquilo na primeira fase e tentar conquistar alguma coisa de 

inesperado na segunda fase, em que o nível ia ser claramente superior. 
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A primeira etapa do campeonato era composta por 11 jornadas, e em que 

os clubes jogavam entre si, a 1 volta apenas. Aí estiveram presentes equipas de 

níveis distintos, o que  permitiu aos atletas confrontarem-se com cenários e 

estímulos de diferentes naturezas. Nesta fase não existiram grandes problemas, 

tendo a nossa equipa conseguido o apuramento para a fase seguinte quando 

ainda faltavam jogar duas jornadas. Contudo,  há aspetos além dos números que 

necessitamos de saber ler e compreender. Apesar da equipa ter conquistado a 

passagem à segunda fase, parece pertinente olhar para os números para tentar 

encontrar uma boa relação entre eles e o que aconteceu na realidade.  

 

Figura 25 – Classificação - Campeonato Nacional de Juniores B - I Divisão - Série B 

(fonte: zerozero) 

Nestes primeiros 11 jogos, conseguimos 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas 

(estas face aos dois conjuntos classificados à nossa frente). Um bom registo, de 

facto. Ainda assim, dos 4 apurados para a 2ª fase, fomos uma das duas equipas 

com mais golos sofridos (Tondela e Padroense – 11 golos sofridos) e fomos a 

segunda equipa que menos golos marcou (24), algo distante da equipa que ficou 

em 2º lugar nesse aspeto (Boavista – 31 golos marcados (+7)) e bem distantes 

do melhor ataque (F. C. Porto – 57 golos marcados (+ 33)). Apresentamos um 

registo semelhante ao do 1º classificado, o C. D. Tondela, que foi a surpresa do 

campeonato ao conquistar o 1º lugar nesta fase, mas que era uma equipa 
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caracterizada por uma proposta de jogo algo pobre, valorizando sempre a 

estabilidade defensiva para depois explorar possíveis saídas em contra-ataque, 

e apoiando-se sobretudo na dimensão física do seu jogo. A sua média de golos 

por jogo nesta fase ficou em cerca de 1,9, o que dá ideia de, salvo algumas 

exceções, as suas vitórias se darem pela margem mínima. Nesse aspeto, a 

nossa equipa até conseguiu ser mais equilibrada, pois apesar de ganhar alguns 

jogos pela margem mínima, também conseguiu golear. No entanto, os jogos 

contra Anadia, Lusitano Vildemoinhos e Leixões não foram os mais bem 

conseguidos, e os resultados são até enganosos, pois  não traduzem as 

dificuldades pelas quais passámos e as oportunidades que concedemos. 

 

Figura 26 – Resultados Padroense F. C. - Campeonato Nacional de Juniores B - I 

Divisão - Série B (fonte: zerozero) 

Nesta fase, estão sempre presentes equipas que apresentam muitas 

dificuldades contra todas as outras. Aliás, há equipas que são promovidas a esta 

divisão e não se conseguem manter, dado o desnível qualitativo que há entre os 

campeonatos ondem costumam jogar e os campeonatos nacionais. Isto 

acontece sobretudo com as equipas do interior. Por isso, a nossa equipa deveria 

ser capaz de passar esta fase sem percalços. Esse era o grande objetivo da 
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época. Isso aconteceu, mas dada a qualidade do grupo de jogadores (uma das 

melhores gerações dos últimos anos), e pensando no que tem sido a tradição 

das equipas nesta fase, podia ter-se pedido mais. O domínio e os resultados 

conseguidos poderiam ter sido de um nível maior. Algumas destas equipas não 

tinham de todo argumentos para nos perturbar. Mas o sistema, o modelo e a 

liderança parecem ter criado algum ruído, com o qual os jogadores tiveram que 

lidar.  

Na 2ª fase do campeonato, o nível competitivo subiu abruptamente, e prova 

disso foi a diferença que existiu nos resultados e na classificação obtida. 

Juntaram-se equipas de renome e com um velho historial no futebol português, 

quer ao nível sénior quer ao nível da formação, clubes já com uma estrutura e 

condições bem sedimentadas e apetrechadas face  àquilo que é o panorama 

nacional. 

 

Figura 27 – Classificação - Campeonato Nacional de Juniores B - I Divisão - 2ª fase - 

Série Norte (fonte: zerozero) 

Tirando a equipa nós (jogávamos como Padroense mas no fundo éramos 

F. C. Porto), todas as equipas da nossa série pertenciam a clubes que tinham à 

data a sua equipa sénior na primeira liga. Esta fase caracterizou-se por um 

conjunto de resultados muito mais equilibrado no que ao marcador diz respeito, 

mas não cumprimos com as expectativas tidas para o grupo, pois averbámos 9 

derrotas, 3 empates e 2 vitórias. Na globalidade dos jogos tivemos uma 

prestação muito negativa. Ficámos em último da série, perdemos jogos contra 
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adversários perfeitamente ao nosso alcance, como o G. D. Chaves, o Boavista 

F.C., e mesmo o C. D. Tondela foi inferior em ambas as partidas. Cometemos 

muitos erros, quer a atacar quer a defender. Falhámos imensas oportunidades, 

não havia muitas vezes a ligação ideal entre os elementos mais ofensivos da 

equipa, nomeadamente no que diz respeito à articulação entre os pontas-de-

lança, tendo de alternar entre si relativamente a pedir  apoio ou a procurar 

profundidade. 

No momento de defender, alguns jogadores demoravam a reagir à perda e o 

rigor a fechar determinados espaços não era o maior. Na estrutura utilizada, se 

os alas não ajudam a defender, é mais um problema para a equipa solucionar.  

Em conjunto com tudo isto, da 1ª para a 2ª fase perdemos dois jogadores 

titulares indiscutíveis para a equipa de Sub17. Era necessário tempo para que 

os jogadores se adaptassem e sabia-se que os jogadores disponíveis para 

substituir essas unidades, para além de não terem o mesmo nível, necessitavam 

de ganhar ritmo competitivo e entrosamento em jogo.  

O fator maturacional pareceu não ter uma importância significativa nesta 

fase, uma vez que não se sentia tanto a quebra de ritmo, sobretudo por volta do 

meio da 2ª parte dos jogos. Além disso, já existia uma grande adaptação aos 

padrões de esforço desenvolvidos ao longo do processo, além de um 

entrosamento e adaptação grandes dos jogadores ao que lhes era pedido e aos 

próprios colegas e ao jogo que em conjunto desenvolviam, 

Durante toda a época, a equipa foi guiada de forma a acreditar e a perceber 

o seu próprio valor. Mas na análise feita com os jogadores ao seu desempenho,  

eram poucos  os detalhes negativos apontados  ao seu desempenho. A 

confrontação séria com os erros e falhas cometidos só acontecia em última 

instância. 

 Por vezes havia referências às arbitragens e à influência negativa em 

alguns resultados, assim como outros fatores externos, que a nossa equipa não 

controlava.  
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Figura 28 – Resultados Padroense F. C. - Campeonato Nacional de Juniores B - I 

Divisão - 2ª fase - Série Norte (fonte: zerozero) 

 

Direcionar o foco dos jogadores para essas questões promove uma 

motivação extrínseca e um vínculo a fatores que não são por eles controláveis, 

o que dificulta a obtenção de uma  imagem real do processo. Tal pode conduzir 

a uma desresponsabilização em relação a fatores que a equipa pode e deve 

controlar. Para além de que essa linha de pensamento  se liga muito mais ao 

resultado e menos ao processo. E é neste que as nossas ações se devem 

focar, porque ainda que o resultado possa não ser o pretendido, o caminho e o 

modo de atuação para chegar até ele é conhecido, apreendido e desenvolvido. 

E nenhum resultado o pode apagar. 

 É importante que uma equipa saiba usar as inteligências que o jogo 

requisita, para que saiba controlar e gerir conscientemente os problemas que 

este lhe coloca. Por isso os jogadores devem vivenciar contextos e processos 
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que os façam criar uma noção muito racional do que acontece e desenvolver o 

seu conhecimento específico do jogo. “Se eu tenho um conjunto de ferramentas 

comigo e um entendimento do jogo que me permita tomar decisões 

substancialmente melhores relativamente aos problemas que o jogo coloca, 

naturalmente eu vou conseguir resolver melhor os problemas. No entanto, é 

também fundamental perceber que o jogador tem de ser antecipativo e criar 

condições para que os problemas não aconteçam e impor esses problemas ao 

jogador adversário.” (Barreira, 2019) 

A atitude dos jogadores no jogo será muito mais consistente e muito menos 

passível de ceder a desequilíbrios. É esse o tipo de mentalidade e de 

conhecimento do jogo que importa criar nos jogadores, pois o melhor jogador é 

aquele que melhor sabe responder, em quantidade e em complexidade, aos 

problemas e perguntas que o jogo lhe coloca. E essas respostas mudam em 

função das circunstâncias a cada momento.   
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

 

“Tu tens de saber de Futebol para treinar, mas tens de saber sobre 

pessoas também. Por vezes, essa pode ser a diferença.” 

Graham Potter 

 

 

Quando toda a experiência se iniciou, a motivação e a ansiedade eram 

grandes. Apesar de a primeira opção que tinha para a realização do estágio ter 

ficado inviabilizada, a hipótese que tinha de estar incluído numa estrutura 

altamente profissionalizada como o F. C. Porto, mesmo ao nível da formação, 

era algo que tinha que aproveitar. Por ser um clube que  teve sempre um grande 

significado, pela sua dimensão e história, por ter condições desde o topo até à 

base que parecem seduzir qualquer um que queira trabalhar no futebol, por ter 

tido, e ter ainda, pessoas que são referências naquilo que é o Jogo e o Treino. 

Estava motivado e entusiasmo com o facto de, mesmo fazendo algo que não era 

a minha primeira escolha (o que mais queria era ligar-me à parte do treino), poder 

fazer algo que na minha opinião me poderia enriquecer enquanto treinador para 

o futuro, e dar-me noções que só se têm vivenciando e experienciando as tarefas 

na primeira pessoa. 

Além disso, por aquilo que foi falado com o Coordenador do DOA, por 

assumir a função de observador principal da equipa de Sub16, criei uma ideia 

de que iria ter uma recetividade muito maior por parte do treinador principal e da 

restante equipa técnica. Com isto não quero dizer que iria assumir uma função 

que não a minha e ter outras responsabilidades que não aquelas para as quais 

fui designado, mas pelo menos teria um vínculo mais efetivo. Mesmo estando 

em processo de estágio, o que ele me tinha dito era que, pelas referências e 

informações que tinha de mim, por parte dos responsáveis da faculdade, estaria 

plenamente capaz de assumir as funções designadas. A minha intenção era 

apenas essa, cumprir com o pressuposto e garantir a realização de um trabalho 
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o melhor e mais profissional possível, para poder mostrar a minha competência, 

poder aspirar a uma permanência efetiva no clube e também elevar o nome da 

faculdade como entidade formadora de  nível prestigiado.  

Muito daquilo que eram as minhas expectativas prendiam-se com a ligação 

que iria criar com a equipa técnica, mas sobretudo com o treinador, e com o 

entendimento que poderia recolher da sua visão acerca do Jogo e do Treino. 

Estava muito ansioso por criar uma boa ligação com todos e por tentar contribuir 

ao máximo para o sucesso da equipa, ao mesmo tempo que absorvia o que cada 

um pensava e idealizava. Esperava poder ser ouvido sobre aquilo que eram as 

minhas considerações face às imagens recolhidas, esperava que quisessem 

ouvir o meu parecer e tudo o que tivesse a dizer, ainda que isso pudesse não 

contar para nada na decisão final. Aliás, na primeira conversa que tive com o 

treinador, uma das coisas que mais realçou foi a expressão “liberdade total”, para 

que todos não tivessem qualquer problema em falar e partilhar ideias, mas que 

no fim, ele era quem tomava as decisões que viriam a ser implementadas. E isso 

é algo que para mim nunca deixou de estar claro, porque, mais do que contribuir 

com tudo o que pudesse, a minha ambição era recolher o máximo de 

conhecimento possível, do máximo de pessoas possível, para beber daquilo que 

eram as suas experiências e vivências. Apesar de ser alguém que queria 

aprender e absorver o máximo possível, tinha presente a noção de que vinha 

sobretudo para servir. 

Assim que cheguei e percebi que iria ter algumas pessoas que me eram 

familiares a trabalhar comigo, apesar de não ficar especialmente contente, achei 

que isso poderia ajudar a ambientar-me e a descobrir formas de me adaptar mais  

rapidamente ao contexto. Mas, curiosamente, não foi exatamente isso que 

acabou por acontecer.  

Relativamente àquilo que eram as condições materiais, ainda que 

estivéssemos a trabalhar deslocados daquilo que era o principal centro de 

treinos do clube, os jogadores tinham tudo o que precisavam, e até o que não 

precisavam à sua disposição. Quando percebemos que existia  uma equipa de 

11 pessoas como staff (1 treinador principal + 4 treinadores adjuntos + 2 

observadores + 1 psicóloga + 1 team manager + 1 fisioterapeuta + 1 kit manager) 
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a trabalhar diariamente para os jogadores, que são feitos protocolos com o 

colégio onde andam a estudar para que todos andem na mesma turma e tenham 

horários coincidentes, para poderem articular escola e treinos, que a maior parte 

deles fica alojada na residência do clube, é difícil imaginar coisas que possam 

faltar para que mantenham o seu foco. Isto se já tivermos em conta que são 

acompanhados continuamente pela psicóloga e pelo team manager, e que no 

início e no final de cada treino são questionados pelos fisioterapeutas sobre o 

seu bem-estar e condição física.  

Aquilo que marcou e definiu mais a experiência foi exatamente o que é o 

pilar fundamental de qualquer instituição: as pessoas. Por muito que se possa 

dizer ou escrever, por muitas condições materiais que existam dentro da 

instituição, são os recursos humanos que fazem a máquina trabalhar, e com uma 

preponderância maior do que qualquer outro fator. São as relações que se 

estabelecem, profissionais e sobretudo pessoais, que podem determinar o 

sucesso ou insucesso de toda a estrutura. E se até há algum tempo atrás era da 

opinião que os líderes, mais do que saber gerir bens materiais ou fundos, tinham 

que saber gerir pessoas, hoje tenho ainda mais certezas disso.  

Percebemos rapidamente as dificuldades que iríamos encontrar quando 

nos disseram que não precisávamos de estar presentes nas palestras dadas no 

balneário antes do treino. Conjuntamente com esta situação, tivemos uma 

reunião alguns dias depois em que ficou claro quem poderia opinar de alguma 

forma sobre o treino, e que nós não estávamos incluídos.  

Era talvez uma forma de nos fazerem perceber desde cedo o que podíamos 

esperar. Desde início que se cavou uma distância grande entre equipa técnica e 

nós, observadores. Equipávamo-nos num balneário que não o da equipa técnica 

dos Sub16 (isso não acontecia com os Sub17, e nunca ninguém fez questão de 

mudar isso), existiam conversas às quais não tínhamos acesso e que claramente 

requeriam a nossa ausência. Ainda que tenhamos sempre dito que gostaríamos 

de estar o mais por dentro possível de tudo, esses moldes foram-nos impostos, 

e respeitá-los era a alternativa plausível.  

Durante os jogos, ao intervalo (em que era suposto reunirmo-nos todos 

para trocarmos argumentos e darmos o nosso parecer acerca do que estava a 
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acontecer), a nossa presença passou também a ser dispensável. Mesmo nos 

dias de treino, no final, em que os treinadores se reuniam para fazer um balanço, 

não estava definido que estivéssemos presentes.  

Havia uma grande separação daquilo que era a nossa intervenção e a da 

equipa técnica, mesmo quando havia alguma necessidade de debater assuntos 

relativos às tarefas de treino que se iria realizar no dia a seguir, ou questões 

relativas a alguns jogadores em específico. 

Por diversas vezes, em conversas pelo telefone, enquanto combinava com 

o treinador que imagens seriam para usar e o que seria para fazer, falou comigo 

dizendo que teria de “consultar a sua equipa técnica primeiro”, como se nós 

fossemos verdadeiramente externos aos trabalhos, e apenas fornecêssemos o 

vídeo, sem ter qualquer participação qualitativa. Não era procurada de forma 

alguma a nossa participação. Sentíamo-nos realmente descartáveis. Não 

éramos observadores, ou analistas, mas sim “os rapazes dos vídeos”. 

Durante um ano inteiro frequentamos as reuniões pré-treino e pós-treino 

sem poder dizer nada. É importante reiterar novamente que ninguém esperava 

chegar e ser dono e senhor das conversas e das decisões tomadas. Nem tão 

pouco esperávamos ser os elementos que mais falavam e opinavam. Mas, 

simplesmente, seria importante dar o nosso contributo para tentar acrescentar 

algo aos trabalhos levados a cabo no dia-a-dia, e seria igualmente gratificante 

que fosse de alguma forma reconhecida a nossa importância.  

Cheguei a convocar uma reunião com o treinador, cerca de 2/3 meses 

depois da época começar, e já numa fase em que começava a ser desgastante 

lidar com estas questões e conflitos desnecessários. Olhando para trás, este 

foi um dos pontos mais marcantes da época, pois foi uma das oportunidades que 

tive de tentar combater esta incerteza que existia sobre tudo, e houve uma 

inevitável confrontação das partes com o problema, na tentativa de o ultrapassar. 

Algo que sempre fiz por manter foi a minha capacidade de ser frontal com as 

pessoas. Pelos exemplos que tinha, pelo que lia e via nas televisões, nas fontes 

de informação e nos relatos de pessoas da área, a capacidade de se ser frontal  

é uma ferramenta extremamente importante no desempenho da nossa profissão. 

Em qualquer área da vida, a frontalidade e honestidade devem estar sempre 
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presentes, mais ainda em momentos em que possam existir objetivos, interesses 

e intenções distintos ou conflituosos entre as partes. É algo importante a manter, 

pois por vezes podemos ter momentos mais aborrecidos, em que não estejamos 

em acordo e vejamos que poderá ser difícil um entendimento, mas pelo menos 

está garantida a nossa sinceridade. 

Como me disse um amigo, “mais vale ficar vermelho por 5 minutos, do que 

amarelo a vida toda”. E de facto, quando um problema existe, não é uma opção 

muito viável passar por cima dele e agir como se ele não existisse. Sempre me 

obriguei a lidar diretamente com os problemas e com os envolvidos, e a resolver 

tudo o mais depressa possível. Isso vai impedir que os mesmos se arrastem e 

entremos numa situação tóxica para nós.  

Após esta conversa, percebi que não ia ter grande margem de manobra 

para que as coisas mudassem. 

Mudança de planos 

Foi sempre nossa intenção estudar e analisar a conceção e 

operacionalização dos exercícios de treino. Demos conta logo nas primeiras 

semanas que isso iria ser impossível, infelizmente. Não havendo abertura para 

as pessoas discutirem e debaterem as suas ideias connosco, começámos a 

refugiar-nos um pouco naquilo que nos era obrigatório fazer, e tentaríamos fazer 

uma análise daquilo a que pudéssemos ter acesso. Foi uma grande desilusão 

para nós, porque, tanto eu como o Paulo, tínhamos um interesse enorme por 

aquilo que é o treino, e acabámos por perceber que até tínhamos uma conceção 

semelhante do mesmo, em que as funções de treinador e todas as que o rodeiam 

se encontram muito interligadas e devem relacionar-se para se reforçarem e 

abrirem discussões construtivas entre si, trocando argumentos e pontos de vista 

que se influenciem mutuamente de forma construtiva. Isto provocou um certo 

redirecionar de atenções da nossa parte. Percebemos que o que poderíamos 

absorver por parte do trabalho diário no treino seria pouco, e por isso resumimo-

nos ao essencial que era a observação e análise do jogo.  
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E neste momento, que corresponderia talvez a já 2/3 meses de tempo de 

trabalho, atravessei um dos piores momentos de toda a época. Ao invés do que 

acontecia no início do ano (referência à temporada), em que a motivação era 

imensa, em que acordava muito cedo para fazer tudo com tempo, para ir com 

calma e tranquilamente para o centro de treinos, em que queria todos os dias 

chegar e falar com as pessoas para retirar o máximo da experiência, todos os 

dias eram um suplício. Desde o momento em que acordava era invadido pelo 

pensamento “Tenho mesmo de ir para lá? Não tenho vontade nenhuma”, só 

queria despachar tudo e voltar para casa, pois não me sentia bem, não me sentia 

valorizado, útil. Sentia que não me conferiam competência, que apenas era 

requisitado quando necessitavam de alguma coisa, e que nunca era ouvido nem 

tinha nada a acrescentar. Isso fez-me desanimar muito.  

Reconheço que, por natureza, tenho tendência a ter expectativas muito 

elevadas para as coisas, e talvez por isso, o choque tenha sido tão grande que 

não soube muito bem como reagir. Comecei a chegar por volta da hora de 

concentração, esperava na sala dos observadores pela reunião pré-treino, à qual 

assistia depois, e seguia para o local onde observávamos e filmávamos o treino. 

O desinteresse passou a ser de tal ordem que, muitas das vezes, durante o treino 

ocupava-me com os cortes e análise do jogo, ou outras tarefas que tivéssemos 

de realizar, em vez de ver e analisar o treino em si. E começou a nem sequer 

existir vontade para estar nas reuniões, nem no final no treino nem nas que 

aconteciam antes. Cheguei a ponderar deixar o clube, pois não tinha gosto 

algum no ambiente que vivia. Ou, pelo menos, pode dizer-se que as coisas más 

se sobrepunham às boas. Se não estivesse em pleno processo de estágio, o que 

implicava diversas questões burocráticas, talvez tivesse desistido e procurado 

outra coisa.  

Uma das questões mais importantes era, mesmo o estágio sendo realizado 

especificamente nas funções de observador, perceber toda a dinâmica de ações 

referentes à figura do treinador. No que diz respeito ao treino propriamente dito, 

a conceção dos exercícios e a articulação dos mesmos nos treinos era um dos 

aspetos mais técnicos que pretendíamos estudar, mas que não nos foi possível 

explorar muito, porque conseguíamos apenas reter a informação com que 
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contactávamos nas reuniões. Daí que a nossa atitude perante isso tenha sido 

sobretudo focarmo-nos na observação propriamente dita. 

A Sorte e a Auto-Organização  

A maior surpresa em todo este percurso, e a bem da verdade aquela que 

mais positivamente marcou a experiência, foi o colega que em acompanhou 

durante todo o ano nas funções de observador/analista. O Paulo vinha do ISMAI, 

e teria o mesmo estatuto de estagiário que eu teria, sendo que eu teria de o 

orientar naquilo que pudesse e importasse. Sabia que poderia vir a ser uma 

surpresa muito agradável, ou que poderia ficar aquém do esperado. Mas isso é 

uma eterna possibilidade que teremos sempre à nossa frente em cada ocasião 

e com cada pessoa. 

A verdade é que o Paulo se revelou a pessoa mais importante para mim 

durante todo o estágio, e sem ele tenho a certeza que não me teria aguentado 

até ao fim. Esta é a verdade, nua e crua. Uma das primeiras coisas que deixámos 

claras quando falámos pela primeira vez, foi que teríamos de nos unir um ao 

outro, ajudar-nos e proteger-nos mutuamente, pois certamente estaríamos 

constantemente a ser observados, avaliados e postos em causa até. Sabíamos 

que teríamos muito trabalho, e que, pelo facto de sermos novos no clube e 

sermos estagiários, as pessoas poderiam não nos levar a sério e testar 

continuamente aquilo que eram as nossas ações e as nossas competências. 

Teríamos que garantir que estávamos na máxima força, e caso isso pudesse 

não acontecer, teríamos de dar mais de nós ao outro naquilo que ele tivesse 

mais necessidade. . Mais do que um colega, foi um amigo. Foi alguém que além 

de ter a mesma função que eu, e até na teoria estando subordinado àquilo que 

fosse a minha palavra final (pois era eu o responsável), se mostrou sempre 

disponível para falar de tudo o que pudesse surgir. Foi amigo, conselheiro e 

quase um psicólogo a tempo inteiro.  

Além de partilharmos toda a experiência e falarmos de cada um dos 

acontecimentos e problemas que o estágio nos impunha, também falávamos 

daquilo que eram as nossas vidas pessoais, o que acontecia em casa, no nosso 
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grupo de amigos e nos que nos rodeavam e tinham mais intimidade connosco. 

Por diversas vezes falámos da forma como o estágio me fazia sentir, daquilo que 

eram as minhas expectativas e ideias, daquilo que esperava e de como me 

desiludi, do caminho que pretendia percorrer e dos objetivos que tinha para a 

minha carreira e para a minha vida. E ele fazia o mesmo comigo. Foi ele quem 

por diversas vezes me incentivou a não ir abaixo, a não dar parte  de fraco e a 

continuar no caminho que tinha definido. Disse-me muitas vezes para usar a 

experiência para crescer a nível pessoal, porque em termos técnicos não iríamos 

aprender muito ali, mas iríamos aprender sobre o que é lidar com pessoas, para 

o melhor e para o pior. Conseguiu ao longo de todo o tempo ter uma vertente de 

amigo incondicional, mas também um papel de “advogado do diabo”, pois 

alertava-me constantemente para possíveis perigos ou fragilidades naquilo que 

eram os meus pensamentos, as minhas ideias ou as minhas ações. Nunca em 

momento algum se mostrou uma pessoa incapaz de trabalhar. Quis sempre 

estar por dentro de tudo, e fazia questão de fazer e ajudar em tudo o que 

pudesse. A sua humildade e a sua capacidade de trabalho também me 

influenciaram e me ajudaram  a crescer, e a apoiar-me nas coisas menos boas 

para retirar lições que me ajudassem a melhorar. E sei que ele chegará longe 

pela forma como se dedica às tarefas que tem. 

Uma das tarefas que tinha definido para o meu estágio era a entrevista de 

pessoas que fossem referências da área, tal como minhas referências também, 

e cuja visão e ideias me pudessem acrescentar algo e me ajudassem a lidar com 

as tarefas e os problemas que vivenciasse diariamente no estágio. Além disso, 

era também uma forma de produzir conhecimento junto de pessoas da área, que 

pudesse servir-me a mim ou a futuros trabalhos realizados. O Paulo mostrou-se 

sempre totalmente disponível para me deixar ausentar das tarefas presenciais 

do estágio e me poder deslocar onde fosse necessário. Sinto que o fez por total 

boa vontade e por um companheirismo excecional. Se ele quisesse tirar partido 

da situação, poderia dar uma ideia de que ele era mais interessado e mais 

comprometido. Mas mesmo nas reuniões que existiam na minha ausência, por 

vezes alguns treinadores comentavam ou perguntavam algo sobre mim, e ele 

resumia-se ao estritamente necessário. 
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Penso que conseguimos sempre um equilíbrio perfeito no trabalho. 

Dividimos as tarefas sempre de uma forma aparentemente equitativa, de modo 

a ficarmos com uma carga semelhante, mas por vezes éramos capazes de trocar 

papéis e ficarmos responsáveis pelas tarefas um do outro. Ou, se um de nós 

terminasse o que tinha de cumprir o outro disponibilizava-se para ajudar. Aliás, 

ao longo da época existiu uma inversão de papéis, pois numa fase mais inicial 

era eu quem preparava o vídeo para apresentar à equipa, e durante o decorrer 

da mesma, começou ele a assumir cada vez mais esse papel e a ficar 

encarregue de se articular com o treinador para apresentar as imagens. Isso 

demonstra bem a cobertura que ele acabou por me dar, porque no momento em 

que estive mal, ele prontificou-se e assumiu uma função quase de escudo 

protetor. Com a minha fragilidade face às expectativas defraudadas , se ele me 

quisesse expor e deixasse que todos vissem e esmiuçassem as minhas 

fragilidades, eu teria os dias contados. Mas ele assumiu as tarefas que podia e 

garantiu que permaneceríamos  fortes, sem que eles nos abalassem. 

Comentávamos constantemente tudo entre nós, falávamos de tudo e 

analisávamos tudo, tentando perceber a intenção e o propósito de cada 

comportamento para uma análise e uma reflexão técnica do processo de treino. 

E mesmo não podendo fazer isso com os restantes elementos da equipa de 

trabalho, fazendo-o entre nós, conseguimos criar uma forma de fomentar a 

partilha do nosso conhecimento e da nossa visão das coisas, e ao mesmo tempo 

de nos desenvolvermos em todos os sentidos que nos eram possíveis. 

Se ao início, eu estava realmente importado em assumir todas as tarefas, 

quase como que a orientar o Paulo, a desmotivação também me fez entregar-

lhe isso inconscientemente, deixando de me preocupar com alguns pormenores. 

Ele próprio notou isso, e percebemos que da teoria à prática as coisas que nos 

diziam ao início talvez não fossem aquelas que acabavam por fazer a maior 

diferença. 

Aprendemos a confiar um no outro, a ouvir-nos e a entender-nos um ao 

outro. Porque era o correto, mas acima de tudo, porque era aquilo de que 

precisávamos. E daí nasceu uma grande amizade. Criámos um laço que nos 

permitiu partilhar a vida profissional e pessoal, alicerçado numa necessidade de 
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nos mantermos juntos para os problemas que pudessem aparecer e 

ameaçassem afastar-nos da união que tínhamos. Não apenas pela questão de 

ser ele, mas por tudo o que vivemos, acredito piamente que se tivesse tido outro 

companheiro de estágio, não teria tido de todo a mesma sorte. Porque podia ter 

tido ao meu lado alguém que estivesse à espera do primeiro erro, ou que não 

quisesse trabalhar e fosse preguiçoso, ou que simplesmente não 

compreendesse aquilo que se estava a passar comigo. Se me imaginasse com 

um dos outros estagiários que conheci neste ano, nenhum cenário seria de perto 

tão apelativo e estimulante como foi este. Pela maneira como os nossos feitios, 

as nossas formas de ser e de pensar encaixaram, sei que foi o melhor 

companheiro que podia ter tido, e que é alguém que levarei comigo para a vida. 

A sua bondade, a sua generosidade, a sua genuinidade, a sua entrega ao 

trabalho, a sua experiência pessoal que usou sempre para me orientar, são 

coisas que não esquecerei. E sempre lhe disse, que não me iria esquecer do 

bem que ele me fez, e que se me propusessem ficar na observação no final do 

ano, eu lhe cedia o meu lugar. Chegou a haver a hipótese de um dos 

observadores ir com a equipa a um dos torneios em que participaram durante a 

época, em virtude de um dos treinadores não estar disponível. Quando surgiu a 

hipótese disse-lhe que ele devia ir. Primeiro que tudo, ele merecia muito mais do 

que eu, pois lidou com a situação não se deixando abalar, e pode dizer-se que 

fez um esforço suplementar quando eu estive mais em baixo, não deixando que 

essa ideia transparecesse tanto, e ocupando-se das tarefas por si só quando eu 

estive fora a tratar de outras tarefas do estágio. Mesmo eu tendo escolhido 

alturas menos carregadas em termos de tarefas, sentia que lhe devia isso. E 

quando falaram connosco, mesmo alegando que eu era o principal e teria 

prioridade, eu disse exatamente que ele deveria ir porque merecia. 

Este companheirismo foi algo que quis que existisse sempre, desde o início 

até ao fim. Sinto que, de parte a parte, ele existiu. E sei que a ligação que criei 

com ele tornou-se especial. 
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Uma questão de Visão 

Muita gente ainda se pergunta, nos dias de hoje, quais os segredos para 

se ter sucesso ao nível da formação de jogadores. Tal como o próprio desporto, 

a questão é complexa. Muitos são os fatores que contribuem e influenciam o 

desenvolvimento de um trabalho que permita o atingir do sucesso desportivo. 

Mas ainda assim, todos eles estão contemplados num denominador comum: a 

visão do clube. Essa visão pode ser proveniente apenas de uma pessoa, ou 

pode ser o produto final da interação entre os diversos responsáveis e recursos 

humanos, provenientes de distintos backgrounds. Ela contempla aquilo que são 

os valores, os objetivos e intenções do clube, as políticas e métodos de ação 

que pretendem implementar.  

Existem alguns aspetos que, sejam alterados ou não, merecem uma 

reflexão profunda, no sentido de entender a importância e a influência dos 

passos que vão sendo dados. 

O clube sempre foi caracterizado pela sua mentalidade forte e vincada, pela 

forma fervorosa e aguerrida como encaravam as suas lutas. Muito assente ainda 

naquilo que foi a luta contra o regime, confundindo-se a história do país com a 

história do futebol, o clube sempre foi um estandarte dessa emancipação e 

descentralização que muitos desejaram, e ainda desejam. Mas com o avançar 

do tempo, alguns dos conflitos e rivalidades tomaram outras proporções. Apesar 

de o mediatismo dado aos eventos desportivos ser maior, no geral as 

mentalidades abriram-se, e alguns tabus desmistificaram-se. As pessoas 

começaram a desenvolver um maior desportivismo e fair-play na sua forma de 

estar, embora ainda existam coisas a melhorar.  

No F. C. Porto, existe já de há muitos anos a questão da rivalidade com 

outros clubes, sobretudo com o S. L. Benfica, pois são eles os seus principais 

rivais e opositores nas lutas pelas provas desportivas, não só no futebol como 

nas outras modalidades. Este é um eterno confronto, que mexe com o que rodeia 

os dois clubes, mas, ao que parece, um deles sente mais isso do que o outro. 

No futebol profissional, tem-se assistido nos últimos anos a uma mudança de 

paradigma, tendo findado a hegemonia imposta pelo F. C. Porto nas últimas 
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décadas e iniciado uma alternância maior entre este e o S. L. Benfica, acabando 

até os encarnados por conseguirem alguma vantagem, nas conquistas 

amealhadas. Além das conquistas recentes, têm sido os dois clubes 

responsáveis pelo maior número de jogadores lançados nos últimos anos para 

o escalão sénior.  

Têm conseguido formar e vender jogadores que hoje estão nos principais 

palcos do futebol mundial. Nelson Semedo (F. C. Barcelona), Gonçalo Guedes 

(C. F. Valência), João Cancelo (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester 

City), João Félix (Atlético de Madrid), são só alguns exemplos do contributo da 

cantera encarnada nos últimos anos. Estes dados têm muito a ver com aquilo 

que é a política do clube de proporcionar as melhores condições aos jovens 

jogadores e de promoverem a sua integração nas equipas e escalões acima.  

As condições financeiras, materiais e sociais proporcionadas aos miúdos 

têm uma influência tremenda no seu desenvolvimento. Mas não deveriam ser só 

para eles. Também os recursos humanos e colaboradores devem ter condições 

dignas e possibilitadoras do melhor trabalho possível. Por exemplo, na questão 

dos estagiários, pelo que é a tendência geral de qualquer instituição em qualquer 

área a nível nacional, não costumam receber nenhum incentivo financeiro. 

Muitas vozes se levantam contra esse aspeto, pedindo outro tratamento, nem 

que seja algo mínimo.  No nosso caso, nenhum dos estagiários do Departamento 

de Observação e Análise recebia alguma ajuda monetária, nem sequer para as 

deslocações. Relativamente a viagens e deslocações para os jogos, se 

fossemos juntamente com a equipa era sempre assegurado o transporte desde 

o centro de treinos até ao  recinto do adversário. E quando os jogos eram em 

locais distantes, também nos garantiam o almoço. Esse era o apoio que 

tínhamos.  

Alguns clubes gastam milhões de euros num jogador para a equipa 

principal, que depois nem sequer tem muita utilização, e depois tem toda a sua 

formação com recursos humanos desprovidos de incentivos e em algumas 

condições precárias, e condições materiais nos dois centros de treino que não 

são aquelas que melhor servem os possíveis atletas de elite. Começa e ser 

percetível que as prioridades afetem os resultados de todo este processo. Talvez 
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fosse mais pertinente criar condições sustentáveis na base para que os 

jogadores dos escalões mais baixos estivessem rodeados dos melhores 

profissionais, estando eles motivados e com acesso às melhores condições 

possíveis. E fazendo um investimento bem mais baixo, mas com um alcance 

bem mais alargado, talvez os resultados a médio e longo prazo aparecessem.  

Não se quer com isto dizer que é apenas este o caminho a seguir e que é 

o caminho correto, até porque se há lição a reter-se de tudo aquilo com que 

fomos lidando é que a subjetividade e opinião de cada um relativamente ao modo 

como as coisas são feitas contam muito. Mas merece uma reflexão. Conceder 

um apoio financeiro aos estagiários e aos colaboradores, ainda que pouco, dar-

lhes algumas regalias que não teriam um custo acrescido para o clube, poderia 

possibilitar um reforço do seu desempenho, o que serviria melhor os jogadores, 

equipas técnicas e o clube. Dissecando o problema (da formação de jogadores) 

e pondo em prática estratégias para resolver as diversas questões que o mesmo 

coloca, tudo se torna mais fácil.  

É uma questão de mentalidade que depois influencia muitas outras coisas. 

Tal como, por exemplo, acontecia com os jogadores que tinham treinos de 

desenvolvimento da técnica individual com um treinador do clube. Havia sempre 

condições limitadas para os seus treinos. Os horários e os espaços eram 

reduzidos, só para não entrarem em conflito com os que eram da equipa A. Nem 

sequer podiam pisar os relvados usados pela equipa sénior quando se 

encaminhavam para o campo. Mas depois importa que os jogadores se 

desenvolvam de forma distinta e apareçam a jogar na equipa A. O foco não 

parece estar direcionado para as questões essenciais. 

O valor que se dá ao adversário não pode ser demasiado grande. Se 

devemos focar-nos em nós e preocupar-nos connosco e com o que nós 

controlamos, porque havemos de perder tempo a falar e pensar afincadamente 

nos outros? A prioridade deveria ser olhar para nós, potenciar e aproveitar aquilo 

que temos de bom, as nossas vantagens, e minimizar os aspetos menos bons, 

mas totalmente concentrados em nós mesmos. Claro que tem que haver um 

respeito grande pelo adversário, por qualquer adversário, pois todos têm o seu 

mérito e as suas valias. Mas, quando isso acontece em demasia, acabamos por 
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prestar vassalagem, tornando-nos frágeis. Não nos devemos rebaixar, mas 

também não devemos criar um ódio aos nossos adversários.  

As pessoas não podem focar o seu discurso nos adversários e na 

arbitragem e insistir constantemente que estão contra nós, pois assim é difícil 

que os jogadores não criem um vínculo a essa ideia. Se a nossa primeira análise 

for olhar aos erros dos árbitros ou às ações dos adversários, o foco e as 

prioridades irão estar desalinhados com os objetivos existentes. Porque tudo 

isto, toda esta forma de pensar e agir cria um vínculo na cabeça dos jogadores, 

determina-lhes um foco e uma valorização relativa dos diferentes fatores com 

que  se  deparam e educa-os de certa forma. De uma forma que pode não ser a 

ideal, e que a longo prazo pode trazer-lhes dificuldades face às condições com 

que se deparem. 

A própria equipa começa a manifestar a presença de tudo isto na maneira 

como está no campo. Tudo contribui para isso, a liderança e a postura do 

treinador, as ideias que são trabalhadas ao longo do tempo, os fatores aos quais 

é dada prioridade. A equipa passa a jogar em sobressalto, muito mais “na raça” 

do que consciente e ponderada face às vicissitudes do jogo.  

Jogadores que durante anos e anos foram habituados a ter bola e a 

valorizá-la, e que de um momento para o outro começaram a ver ser-lhes 

requisitadas ações, eles que privilegiavam um jogo mais direto, sentem essa 

mudança e precisam de tempo para se adaptar. A liderança que lhes é imposta 

não o pode ser na base do grito e do esforço, mas sim no uso da mestria e da 

sensatez. As pressões externas, dos mais diversos agentes, por muito que 

apontem para uma obrigação de ganhar e de cumprir com alguns pressupostos, 

que por vezes não são os mais importantes, não podem ser o determinante no 

processo. 

Urge refletir sobre todo o processo de formação, em todos os clubes, quer 

nos que parecem estar bem, quer nos que parecem estar mal. Importa perceber 

se é este o caminho a seguir ou não, se os objetivos, os métodos e as intenções 

se encontram alinhados ou não. Não existe só um caminho. Existem muitos. Mas 

cada um deles tem as suas valias e as suas fragilidades. Importa que as pessoas 

que têm poder e decidem o que acontece, criem condições para que os 
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jogadores tenham junto de si os melhores profissionais, não só no treino mas em 

todas as áreas que o  integram, que tanto eles como esses profissionais tenham 

condições dignas e motivantes de trabalho, e que não se tenha medo de apostar 

nos jovens jogadores e nos jovens técnicos. Porque, na verdade, um jogador 

que não joga não pode marcar golos. O processo de formação é moroso, ingrato 

até às vezes, para quem nele está, pois o produto final daquele que foi o seu 

contributo só aparecerá bem mais à frente no tempo. Mas isso não deve 

determinar que deixemos de dar tudo o que podemos na execução das tarefas 

levadas a cabo. A nossa tarefa para com os atletas é educá-los para que possam 

enfrentar o futuro. Podemos não ver esse futuro, mas eles vê-lo-ão, e o nosso 

trabalho é ajudá-los a fazer alguma coisa disso (Robinson, K. 2008).  

Uma das maiores lições que o Futebol me tem dado é de que a diversidade 

relativa à forma como as pessoas veem o mundo é imensurável. É verdade que 

cada um tem uma visão muito própria do mundo, e sente as coisas de maneira 

diversa. E costuma dizer-se que “gostos não se discutem” e que “cada um tem 

a sua opinião”. Mas, se as opiniões não estiverem prontas para serem 

partilhadas e mudadas nunca seremos capazes de atingir o progresso. 

Aprendizagens 

A expectativa inicial foi bem diferente daquilo que se veio a cumprir na 

realidade. Como já foi referido, dadas as informações que existiam antes de 

iniciar o estágio, a expectativa era iniciar um trabalho intensivo, estar bem por 

dentro daquilo que eram as tarefas e as rotinas da equipa técnica, e poder 

envolver-me ao máximo na experiência. De forma inocente, pensei que poderia 

abrir-me sinceramente com as pessoas, falarmos e discutirmos assuntos, 

partilharmos conhecimentos, e que acabaria por ver a minha competência 

potenciada. Tento sempre reger-me por bons valores, e que eles me norteiem 

naquilo que são as minhas ações. Por vezes isso faz com que acabe por esperar 

que toda a gente faça o mesmo. Um amigo disse-me um dia que “procuramos 

ver nos outros aquilo que nós próprios somos”. Para o bem e para o mal, isso é 

verdade e define a postura que vamos ter. Daí que acabe por pensar que os 
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outros vão agir com o intuito de me ajudar e de me tornar melhor, por pura 

espontaneidade. Mas isso não corresponde à realidade. A verdade é que nem 

toda a gente é bem-intencionada e movida pelos melhores motivos. E o que se 

diz é que quanto mais o nível aumenta e mais dentro do alto rendimento 

estamos, mais isso é notório. O melhor e o pior tomam proporções extremas.  

E neste contexto, não sendo ele de alto rendimento, mas apontando 

claramente para lá, isso foi notório, com algumas ambições e os interesses 

pessoais a falarem mais alto e a atropelarem os pressupostos do 

profissionalismo e da harmonia essenciais para o desenvolvimento de um 

trabalho de sucesso. No início, o choque com essa realidade foi muito duro, 

porque sempre fui uma pessoa incapaz de demonstrar ou fazer algo que não 

seja ou não sinta. Não consigo fingir que está tudo bem quando não está. Não 

consigo sorrir para alguém que sei que está a tentar fazer tudo e mais alguma 

coisa para me perturbar e me causar problemas. E quando comecei a lidar com 

essas questões mais frequentemente e de forma mais profunda, não estava a 

conseguir lidar facilmente, deixava transparecer o incómodo que tudo isso me 

causava. Isso intensificava-se pelo facto de não ter naquele contexto, e mesmo 

fora dele, algo ao qual me agarrar e que me lembrasse a minha qualidade e 

competência, dando-me força para chocar com o que quer que viesse. Foram 

tempos difíceis, em que duvidei muito de mim e das perspetivas que poderia ter. 

Sentia-me alguém com talento, com competência e capacidade para poder 

evoluir e singrar, mas que naquele momento estava só encostado a um canto, 

sem possibilidade de pôr em prática o que sabia e de absorver o que pudesse. 

Sentia-me realmente inútil. 

Mas, fui forçado a desenvolver aquilo que era a minha inteligência 

emocional*. Era muito importante, para o desenvolvimento do estágio, mas 

sobretudo para o meu próprio desenvolvimento, que desenvolvesse a 

capacidade de lidar com problemas desta natureza e de resistir num contexto 

 

* Inteligência emocional é um conceito em Psicologia que descreve a capacidade de 

reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e os dos outros, assim como a capacidade de 

lidar com eles. 
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desfavorável como este. Tinha que ser capaz de filtrar tudo o que me diziam e 

selecionar que opiniões ter em conta e quais ignorar, saber quando deveria 

somente ouvir sem dar qualquer resposta e quando deveria responder às 

pessoas e deixá-las no seu devido lugar. Comecei a adotar uma postura mais 

comedida e relutante, não tendo algumas coisas como garantidas ou certas, e 

esperando que em qualquer momento pudesse acontecer algo já menos 

agradável por parte de alguém. Não me preocupei em intervir tanto, mas 

sobretudo ouvir e deixar-me estar numa posição mais contida, respondendo 

apenas quando fosse necessário, e tentando manter uma atitude mais recatada. 

Eu decidia que respostas dar e em que momentos intervir, em função das 

possibilidades que me eram dadas. 

Quando percebi que por vezes o cenário poderia não ser tão claro quanto 

parecesse, e tendo sempre ponderação e sensatez presentes no meu 

pensamento e nas decisões que tomava, conseguia responder de forma muito 

mais criteriosa e eficiente às situações. Colocava-me numa posição menos 

vulnerável e que me permitia escolher que conversas ter, que palavras usar, que 

guerras travar no fundo. Pelo menos com as pessoas com quem não tinha uma 

boa relação senti enormemente essa melhoria. Com o Paulo, por exemplo, isso 

não acontecia. Ainda assim, é pena que se tenha de estar a desconfiar ao início, 

sem conhecermos as pessoas, mas é quase uma defesa que temos que ter para 

não sairmos prejudicados e lesados. Não precisamos de ser mal-intencionados 

e de viver com o mal dos outros. Não precisamos ter ações que os perturbem e 

lhes causem constrangimentos. Devemos preocupar-nos sobretudo connosco. 

Tudo o que nos enriqueça e nos faça bem é bem-vindo. O contrário nem sequer 

merece o tempo gasto por nós a pensar nisso. 

Penso que, provavelmente, tudo isto se deveu à minha exagerada intenção 

em contribuir e fazer parte no início do processo. Estava demasiado motivado a 

ligar-me ao treinador e à equipa técnica, a dar o meu contributo com a minha 

opinião e o meu parecer acerca das coisas. O facto de ocupar uma posição que 

pertencia anteriormente a um efetivo, o querer aprender ao máximo e criar uma 

boa ligação com todos, e a ansiedade em mostrar que poderia acrescentar fez-

me cometer o erro de não ser ponderado na abordagem ao contexto. Esse foi 
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talvez o meu maior erro, chegar e entrar a querer dar tudo o que podia. As 

pessoas viram isso como algo estranho e anormal, pelo que é normalmente o 

pensamento comum das pessoas. E os interesses e ambições pessoais à frente 

de tudo o resto, por muito bem-intencionados que possamos estar, essas boas 

intenções podem revelar-se o nosso calcanhar de Aquiles.  

Se pudesse voltar atrás no tempo, talvez tivesse uma atitude mais 

ponderada e mais recatada logo ao início. Penso que isso poderia ter feito com 

que o choque não fosse tão grande e as pessoas pudessem ter outra abertura.  

A bem da verdade, como se falou já anteriormente, a perspetiva, a ideia e a 

conceção de cada um para o processo e tudo o que ele engloba vai determinar 

uma multiplicidade de cenários possíveis. Por isso, talvez num outro contexto, 

talvez a história fosse diferente. Sei que no futuro, voltando a haver a hipótese 

de trabalhar num contexto totalmente novo, a atenção, a sensatez e a 

ponderação serão exponencialmente maiores.  

Costuma dizer-se que quando as pessoas não estão seguras de si, tentam 

refugiar-se e fechar-se à partilha com os outros. E quando aparece alguém que 

pode causar-lhes dúvida ou insegurança, tentam conter essa pessoa. Não sei se 

foi o que aconteceu. Sinto que sou alguém com talento e com potencial, mas 

sinto ao mesmo tempo que tenho tanto para aprender e para evoluir ainda, e que 

só percorrendo um longo caminho nesse sentido poderei aspirar a alcançar tudo 

o que me proponho.  

Com esta experiência ganhei ainda mais certezas relativamente a alguns 

aspetos. A minha maior ambição é ser treinador. Percebi que estar fechado 

numa sala com o computador nunca será o mesmo que estar no campo com os 

jogadores. Durante este ano, praticamente não obriguei o meu cérebro a 

exercitar-se relativamente ao treino, a pensar “o que vamos fazer”, “que exercício 

vamos usar”, “quantos jogadores”, “qual o espaço”, “qual o tempo”. E penso que 

se quero ser mestre nessa função, tenho de dedicar o meu tempo a exercê-la, 

lembrando sempre aquela referência que, podendo ser ou não efetiva, será 

indubitavelmente importante, que é a lei das 10 000 horas.*  

 

* A lei das 10 000 horas é um conceito à volta do qual Anders Ericsson desenvolveu uma teoria 

acerca dos pressupostos que permitiam um indivíduo atingir um nível de excelência. 
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Por isso, ainda que me sinta preparado para desempenhar outras funções, 

e seja totalmente da opinião que a passagem por outros postos torna aqueles 

que estão no lugar do treinador melhores e mais conscientes das realidades que 

o rodeiam, considero fundamental o exercício específico da função de técnico 

principal. 
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CONCLUSÕES  

“Toda a teoria deve ser feita para poder ser posta em prática, e toda a prática deve 

obedecer a uma teoria. Só os espíritos superficiais desligam a teoria da prática, não 

olhando a que a teoria não é senão uma teoria da prática, e a prática não é senão a 

prática de uma teoria. Quem não sabe nada de um assunto, e consegue alguma coisa 

nele por sorte ou acaso, chama “teórico” a quem sabe mais e, por igual acaso, consegue 

menos. Quem sabe, mas não sabe aplicar — isto é, quem afinal não sabe, porque não 

saber aplicar é uma maneira de não saber —, tem rancor a quem aplica por instinto, isto 

é, sem saber que realmente sabe. Mas, em ambos os casos, para o homem são de 

espírito e equilibrado de inteligência, há uma separação abusiva. 

Na vida superior a teoria e a prática completam-se. Foram feitas uma para a outra.” 

 

Fernando Pessoa 

 

Um dos momentos mais marcantes de toda esta época foi, aquando da 

minha visita a Swansea para entrevistar o Nelson Jardim, o diálogo que ambos 

tivemos depois da realização da mesma. Durante a entrevista, perguntei-lhe que 

pressupostos balizavam a conceção dos seus exercícios de treino, ainda  que 

ele não estivesse a treinar há algum tempo. No final, podendo já explicar melhor 

aquilo que pretendia com a pergunta e não estando preso ao fio condutor da 

entrevista, desenhei num papel um exemplo de um exercício, explicando que 

princípio ou subprincípio pretendia ver trabalhado e quais os pressupostos a 

cumprir. Seguiram-se vários minutos de discussão sobre caminhos para 

concretizar esse e outros exercícios. Aí percebi, como se uma luz se tivesse 

acendido na minha cabeça, que o que mais precisava era de estar no treino, lidar 

com problemas e tentar encontrar estratégias para os resolver. Foi como se algo 

aparecesse e de repente pensasse: “é este o caminho!”.  

Por muito que se tente falar e conversar com as pessoas de modo a 

absorver o seu conhecimento, por muitos livros que se leiam e por muitos 

cenários que se tentem conceber, só quando se chega á prática e se lida com 

os problemas específicos da nossa profissão, e do treino neste caso, 
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perceberemos realmente como as coisas deverão ser feitas. É verdade que a 

teoria prepara, e muito, para aquilo que iremos encontrar na prática. Mas esta 

anda sempre à frente. Por muitas ideias e expectativas que criemos, a realidade 

que iremos encontrar caracterizar-se-á sempre por aspetos imprevistos, sejam 

eles maiores ou menores, mais ou menos influentes na mesma. Assim, pede-se 

que saibamos criar um equilíbrio dinâmico entre teoria e prática, de modo a 

estarmos abertos para a realidade que encontrarmos e podermos com o nosso 

trabalho diário criar um saber sobre o saber fazer. 

O futebol, como deporto de massas, e muito provavelmente o fenómeno 

mais mobilizador do mundo, obriga-se a comportar em si uma diversidade 

correspondente à escala global. As formas de o ver, de o sentir, de o desfrutar e 

de nele trabalhar são distintas dentro daquilo que é a diversidade do ser humano. 

E todas essas formas serão plausíveis de existir, desde que a postura dos 

agentes tenha sempre implícito um denominador comum: a coerência. Aliás, se 

não existisse toda esta variabilidade nas idiossincrasias que são os agentes 

constituintes do futebol, certamente não seria de todo o que é. Claro que é 

importante estabelecer os limites aceitáveis para o que é plausível e o que o não 

é, mas esta riqueza é importante e necessária.  

Dentro daquilo que é a nossa ação e o nosso contributo para a área, é 

importante reter que cada percurso é único e marcado pelas nossas próprias 

experiências e vivências. Tal como uma impressão digital, ou o próprio rosto, por 

muitas semelhanças que possam existir, cada um é único à sua maneira. A 

nossa melhor hipótese para concretizar aquilo que somos e tentar alcançar o 

sucesso é exatamente retirando o melhor que cada um de nós tem. É aquilo que 

nos distingue, aquilo que cada um de nós tem e mais ninguém tem, e nos 

destaca, que deve ser potenciado e usado como alicerce para o 

desenvolvimento de tudo o resto. Também nos processos em que nos 

envolvemos e nos métodos e metodologias que nos norteiam, devemos traçar o 

nosso caminho fazendo e definindo aquilo que é a nossa ação sobretudo pelo 

sentir, por aquilo em que acreditamos. 

Em termos técnicos, o estágio permitiu o desenvolvimento de um vasto rol 

de características inerentes à observação e análise do jogo, através da lida diária 
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com imagens de jogo, análise e processamento das mesmas, com vista a 

identificar e entender padrões de intenções e intencionalidades a serem postos 

em prática pelas equipas, pela nossa ou pelos adversários. Através do uso de 

softwares altamente profissionais, foi possível adquirir um know-how relativo aos 

métodos e ferramentas que se encontram hoje em dia na linha da frente na área 

da observação e análise do jogo, assim como na área da prospeção e seleção 

de jogadores (scouting de jogadores). No que diz respeito às tarefas do estágio, 

a análise das imagens conseguiu abordar vários aspetos do jogo, e de maneiras 

diferentes, permitindo uma confrontação daquela que era a nossa visão com a 

visão de outros indivíduos. Os aspetos a valorizar podem variar de contexto em 

contexto, sendo muito dependentes do olhar do treinador e de quem observa.  

O uso das ferramentas e softwares de análise deixou clara a importância 

da seleção e tratamento da informação e do binómio quantidade x qualidade 

da mesma. O problema não esteve nunca em produzir informação, mas sim em 

saber que tipo de uso dar à mesma. Prova disso foi além da quantidade de vídeo 

que existia, e que se revelou desaproveitada no geral, a elaboração dos 

relatórios estatísticos, que não eram analisados pelas equipas técnicas (ainda 

que nos pudessem fazer perder horas e horas) e poderiam ter informações que 

se revelariam contraditórias se não as soubéssemos ler e perceber a mensagem 

subentendida. Foi ainda possível perceber a magnitude da estrutura que 

sustenta a formação de um clube da dimensão do F. C. Porto, dos meios e 

recursos disponíveis para apoiar o desenvolvimento dos jogadores e das 

equipas que os acolhem. Em termos de treino, por diversas razões, não 

conseguimos ter um acompanhamento muito profundo da metodologia, apesar 

de o pretendermos fazer. Para tudo isso convergiu o facto da grande entropia 

que as condições iniciais manifestaram, Não tendo havido uma grande definição 

e estabelecimento rigorosos de rotinas, métodos e normas, o que aconteceu foi 

que alguns fatores influenciaram a experiência no sentido que a sua força 

ditasse,  

As tarefas que seriam supostas exercer relativamente à equipa A não 

aconteceram, uma vez que da parte do departamento nunca foi manifestado 

interesse nisso, depois de passado o momento inicial. Como era do interesse do 
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clube, o que seria esperado era que eles dessem algum feedback, uma vez que 

quem chega e está a oferecer o seu trabalho, não tem grandes noções do que 

poderá ocorrer. 

Mas, mais importante do que isso, as aprendizagens que se revelaram mais 

determinantes no desenvolvimento de todo este processo foram aquelas 

relativas ao fator catalisador de todo o fenómeno futebol: as pessoas. As 

descobertas no campo tecnológico e científico continuam a servir os propósitos 

das atividades humanas, mas já há algum tempo que se vem percebendo que a 

área  de  mais desenvolvimento, que a área que mais potencial de crescimento 

e exploração tem é aquela que se liga à psicologia e ciências sociais. Daí que 

esse facto deva atestar a importância que essas questões têm no 

desenvolvimento do processo de treino. Os maiores treinadores de toda a 

história caracterizam-se por serem indivíduos que souberam sempre liderar 

equipas amplas e diversas, gerindo comportamentos, expectativas e egos. Mas 

ainda assim, também a competência técnica e tática são obviamente fatores que 

obrigatoriamente deverão sempre acompanhar (e podendo claro ultrapassar) 

essa gestão de recursos-humanos, exatamente pela ideia que sempre nos 

importou defender. O fenómeno é tão complexo e tem tantas variáveis a 

convergir para o que acontece que é impossível prender aquilo que é a nossa 

análise e o nosso modo de ação apenas a uma delas, e sendo assim, uma 

análise ponderada, sensata e equilibrada permitirá sempre um melhor 

entendimento de todo o contexto. 

No futuro, estas características deverão estar presentes, de modo a 

permitir-me um melhor e mais efetivo ajuste às condições iniciais do contexto, 

assim como uma melhor resposta aos problemas e questões que este me possa 

colocar. Face a tudo o que aconteceu, sinto que mesmo com todos os planos  

pessoais que não se concretizaram, mesmo com uma total desilusão face às 

expectativas que criei, existiu uma grande aprendizagem. Abri os olhos e a 

mente para muitas questões, sobretudo do âmbito relacional e comportamental, 

que me vão acompanhar e ajudar no exercício das minhas funções e na lida 

diária do meu trabalho. Se tiver hipótese de um dia desempenhar o cargo de 

treinador principal numa equipa de alto rendimento, ou mesmo de um outro cargo 
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num contexto de igual nível, tentarei estar disponível para ensinar, apoiar e 

partilhar aqueles que se interessem e que realmente mereçam. Porque essa 

também é a nossa missão enquanto líderes, tentar que quem nos segue consiga 

fazer perdurar e elevar ainda aquilo que lhe é dado, tentar que o aprendiz saia 

do processo capaz de “ultrapassar” o mestre. 

No que diz respeito ao trabalho de realização das entrevistas, que teve 

como  objetivo primordial explorar questões fundamentais do fenómeno que é o 

futebol, foi extremamente enriquecedor. O tempo disponível não permitiu um 

grande trabalho de cruzamento entre as mesmas, Mais do que criar um 

documento com um  resumo detalhado e uma relação entre as mesmas, é o 

saber que os visados nos transmitem que importa ressalvar e reter. O grande 

acrescento está na leitura e na reflexão de todas elas e das mesmas com outras 

fontes que sejam pertinentes. Além disso, um dos objetivos conseguidos foi 

também desbravar caminho para futuras investigações que outros possam levar 

a cabo, criando mais uma fonte de informação de relevo.  

Nos últimos anos, desde que iniciei esta jornada para perseguir aquilo que 

são os meus maiores sonhos e fazer todos os dias o que me faz feliz, uma das 

questões que colocava a mim mesmo e que mais me preocupava era 

exatamente se teria estofo para me aguentar neste mundo do futebol, um mundo 

que por vezes é realmente injusto e feio, mas que também nos dá alguns dos 

momentos mais gloriosos que podemos ter na vida. Olhando para trás, talvez 

esta fosse a melhor coisa que me podia ter acontecido, porque logo no final do 

meu percurso académico e início do meu percurso profissional (pelo menos de 

um modo mais oficial) contactei com algo que me preparou largamente para o 

futuro. Se isso não tivesse acontecido, talvez no futuro próximo continuasse a 

pensar que só iria encontrar pessoas bem-intencionadas, e que tudo seria um 

“mar de rosas”. Iria continuar a achar que todos seriam bem-intencionados, que 

todos quereriam ajudar-me e contribuir para o meu crescimento e 

enriquecimento enquanto profissional e enquanto pessoa. Mas vida não é assim. 

Não é justa nem agradável em muitos momentos. Há pessoas que apenas se 

querem servir de nós para obterem algo que lhes importe e saírem beneficiadas. 

Há pessoas que não vão ter problemas nem dificuldades em passar por cima de 
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nós e daquilo que pensamos, queremos ou sentimos, para atingirem os seus 

objetivos. Ter essa noção e perceção, sentir na pele tudo isso, é daquelas coisas 

para as quais a faculdade e os livros não preparam, e só vivenciando tudo isso 

podemos tirar as grandes lições para o nosso futuro.  

Este é um assunto e um problema delicado mas, na minha opinião, não 

devemos ter medo de falar dele e de o confrontar. Quando vemos e sentimos 

estas coisas e as abafamos, quando não chamamos à atenção e não exigimos 

respeito pela nossa pessoa, pela nossa liberdade e por todo o nosso trabalho, 

estamos a compactuar com tudo isso. Estamos a deixar que esse cancro cresça. 

É verdade que muitas vezes, quem enfrenta a tirania e se ergue contra ela, 

acaba mal. Acaba prejudicado, marginalizado e acaba por vezes por hipotecar 

as suas hipóteses naquilo que faz. Mas esse primeiro passo pode fazer a 

diferença entre aproximarmo-nos de um mundo ideal e que pretendemos ou 

deixarmos que o problema se continue a agravar. 

A nossa missão é garantir que fazemos tudo o que está ao nosso alcance 

e que depende de nós para, no final, sairmos de consciência plena de que a 

nossa dedicação, o nosso profissionalismo e o nosso carácter não foram 

beliscados. Por vezes podemos não cumprir exatamente os objetivos 

pretendidos, ou até podemos ter um desempenho completamente não 

conseguido, mas a nossa dignidade, a nossa integridade e a nossa competência 

têm sempre de sair salvaguardadas.  

A vivência de todo este processo estimulou a minha vontade de continuar 

a investir os meus conhecimentos e competências, bem como uma parte 

substancial da minha energia, na persecução de um Futebol mais humanizado, 

cada vez melhor treinado e jogado e, por extensão, num mundo melhor. 
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“Algumas coisas têm a ganhar com os choques; desenvolvem-se e 

crescem quando são expostas à volatilidade, à aleatoriedade, à desordem e a 

fatores de tensão, e gostam de aventura, do risco, da incerteza. No entanto, 

apesar da ubiquidade do fenómeno, não existe uma palavra que defina o oposto 

de frágil.  

Vamos chamar-lhe Antifrágil.” 

 

Nassim Nicholas Taleb 
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Anexo I – Entrevista Nº 1 

 

 

João Mário Oliveira  

Treinador de Futebol   

FADEUP – Setembro de 2018 

 

 

Como começou a sua paixão pelo futebol? Quais as primeiras 

memórias que tem da modalidade? 

A minha paixão pelo futebol começou cedo. Lembro-me que com sete/oito 

anos andava na escola e já só queria jogar. Lembro-me de ir muito cedo para o 

FC Porto, para a Constituição, onde comecei a jogar com 11 anos, na altura com 

o Costa Soares, que foi quem me levou para o FCP. Foi aí que tudo começou. 

Já tinha o foco de jogar, só queria jogar futebol e as recordações que tenho 

desse tempo são essas memórias de um tempo em que comecei a jogar numa 

casa como o FC Porto, que me fez acreditar numa possível carreira. 

 

Então, começou logo de uma forma mais sistematizada? 

Sim. Foi o jogar futebol, foi o estar no FC Porto. Tivemos as vivências da 

rua e da escola e aprendemos a jogar. Lembro-me perfeitamente de a gente 

jogar na rua dois contra dois, três contra três e saber que tínhamos de fechar a 

baliza, não podíamos ir... Aprendemos aí aquelas coisas que nos fazem andar e 

aplicámos enquanto somos jogadores, por mais que nos digam. Já temos isso 

no subconsciente e já entendemos o jogo por essas vivências da escola e da 

rua. 
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Qual a importância da rua no desenvolvimento dos miúdos? 

Ajudava bastante. Escolhíamos sempre os melhores para jogar na nossa 

equipa, aprendíamos a organizar equipas, até criávamos posições. Desde cedo 

que na rua jogávamos bairro contra bairro e cultivávamos essas coisas.  

 

Em algum momento sentiu dificuldade na adaptação ao clube? 

Tenho a noção que aos 15 anos começo a perceber o que tenho de fazer 

para melhorar. Antes disso só me lembro de jogar futebol como na rua. A partir 

dos 15/16 anos tinha de começar a fazer as coisas que os treinadores em diziam, 

mas eu também por mim percebi o que tinha de melhorar para jogar melhor. 

 

Esteve sempre presente o sonho de jogar?  

Tinha o sonho de ser jogador de futebol. Aliás, os meus avós eram 

roupeiros no Tirsense durante a minha infância. Ou seja, eu passava as férias 

grandes em Santo Tirso e ficava todos os dias em campo com os jogadores do 

Tirsense. Interiorizei um bocadinho a ambição de ser jogador de futebol. 

Focalizei e vivi diariamente com uma bola nos pés. Tem muito a ver com essa 

ida para Santo Tirso, onde queria ir porque queria jogar futebol. 

 

A carreira que teve, correspondeu às suas expectativas? 

Sim. Obviamente podia ter feito muito mais, mas acabei por ter uma carreira 

bonita. Tive algumas lesões que me atrasaram um bocadinho o processo, mas 

tive uma carreira da qual me orgulho. 

 

Consegue identificar diferenças no perfil dos jogadores de hoje, 

comparativamente com há 20 anos atrás? Sente que hoje eles terminam o 

processo de formação com mais ferramentas? 

Acho que, quando erámos jovens, a forma como nos viam enquanto 

jogadores focava-se no lado técnico do jogo. Havia mais procura pelo lado de ter 

habilidade, que era associada à técnica, e talvez os mais jovens fossem mais 

visados, e éramos escolhidos por ter técnica. 
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Hoje a formação é muito mais rápida, há muitas mais distrações. No nosso 

tempo o foco era jogar futebol e não havia telemóveis. Era capaz de ser mais 

difícil aparecermos como jogadores, nessa altura. Tinhas de ser mesmo bom 

porque havia pouca possibilidade de um jovem integrar uma equipa. Não há as 

mesmas formas de se mostrarem. Aparecia só pelo talento. Agora não, as 

pessoas mostram-se e só depois aparece o talento.  

Acho que agora é mais fácil, pela informação que temos, pelas 

oportunidades que temos, pela maneira como se olha para os jovens, pela forma 

como há sempre olheiros em qualquer zona. As oportunidades são muito 

maiores e os jogadores têm mais conteúdos táticos. Agora isto tudo passa pelo 

foco do próprio jogador. - “O que é que eu quero/não quero para não me distrair 

de ser jogador.” 

No nosso tempo não tínhamos muita informação. Os treinos eram 

empíricos. Hoje temos as ferramentas todas, mas o foco faz a diferença. 

 

A resiliência hoje é mais difícil de desenvolver, porque há tanta 

facilidade em certas coisas que não se dá o devido valor... 

A sociedade está num processo de mudança. Queremos mudar rápido de 

carro, de camisa, de calças. Estamos sempre a querer mudar e isto desfoca-nos 

do que queremos. Às vezes queremos muitas coisas ao mesmo tempo e depois 

não temos nada. Distraímo-nos porque há distrações que nos levam a 

distrairmo-nos. Agora o foco do ‘eu quero ser’… eu quero ser todos os dias. Isto 

é que marca a diferença. 

 

Quando terminou a sua carreira como jogador, pensou logo que 

queria fazer mais alguma coisa no futebol? 

Sim, quando terminei de jogar futebol, no Paredes, na III Divisão, tinha 

noção de que queria começar a treinar miúdos. A maneira como olhava para as 

coisas levava-me a que quisesse ser treinador. Foi o que se passou. Acabei por 

ser treinador adjunto no Paredes, depois passei a técnico principal. Foi o começo 

da carreira. 
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Ao longo do tempo, foi desempenhando diversas funções... 

Comecei a treinar no Paredes, fui adjunto do Fernando Valente e aprendi 

bastante com ele. Fui aprendendo e depois treinei seniores. Saí para os seniores 

do Freamunde, depois lidei com a formação do Moreirense. Todas essas 

experiências me fizeram acreditar em ser treinador, experimentar coisas, viver 

coisas, lidar com o treino e com os exercícios, que a gente vai gostando e 

fazendo com todo o gosto. 

 

Quais são as competências basilares para coordenar a formação de 

um clube? 

Um coordenador da formação tem de perceber que ideia quer implantar no 

jogo. Primeiro que tudo, a inter-relação com toda a gente tem de ser importante, 

antes de impor ordens e regras e jogo. Antes de falar de táticas temos de 

conhecer bem as pessoas. As pessoas estão recetivas, querem ouvir, se calhar 

nem falar de futebol. Ou seja, puxar as pessoas a partir de uma base de 

confiança. Vemos quem quer ouvir e quem não quer, vemos quem está e quem 

não está, quem tem problemas de alguma ordem e vai-se apercebendo o que é 

que as perturba ou não. Isto é como as equipas: havendo uma relação boa entre 

todos, as coisas funcionam. O coordenador, havendo essa relação boa, temos 

mais confiança e mais à-vontade para falar sobre coisas para implantar. Isso é 

a base de tudo: a confiança com quem se vai trabalhar. Temos de atacar isso 

logo desde o início, percebendo o que todos pensam do jogo. Só depois 

podemos formar uma ideia única para o clube e, a partir daí, trabalhar sobre ela.  

 

Então, tem mais a ver com a opinião pessoal ou com o contexto que 

o vai envolver? 

Tem de ser muito mais do que aquilo que o contexto tem. Tu és tu, tens as 

tuas ideias sobre o jogo, sobre as tuas coisas, mas a flexibilidade traz hoje muitas 

coisas. O jogo traz-nos problemas e nós temos uma ideia mas do outro lado vai 

estar algo diferente, e temos de nos ajustar. As ideias de toda a gente são muito 

importantes, mas temos de estar muito flexíveis para a mudança. Tu podes ter a 

tua ideia muito forte e muito segura, mas tens de ter a flexibilidade de perceber 
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os outros e perceber as mudanças, e fazê-las sem deixares de ser quem és. 

Tenho isto e tenho aquilo, mas aquilo que temos à nossa frente são coisas às 

quais temos de reagir rápido. Obviamente que temos a nossa ideia forte e 

segura, mas sempre moldada naquilo que nos vai acontecer e no que temos à 

frente. Os jogadores, o adversário, isto é que nos faz mudar. derrotas e vitórias, 

tudo isto é o que nos faz moldar a nossa ideia, de forma a que sejamos flexíveis 

até para tomar decisões sobre o jogo. Muitas vezes costumamos fazer aquilo, 

mas não. Como somos flexíveis e contemplamos tudo: “Ok, nós cotumamos 

fazer isto, mas hoje vou fazer desta forma. Mas eu não sou assim. Não, não és! 

Mas hoje temos de fazer isto porque aqueles que estão ali à nossa frente estão 

a dificultar tudo!” Não deixamos de ser quem somos, e no início da semana 

voltamos a ser os mesmos. 

Esta flexibilidade de ouvir toda a gente e participar sobre tudo faz-nos 

andar. Agora não é receber tudo dos outros e fazer tudo o que os outros estão a 

dizer. Estou a dizer que tens a tua coisa, mas os outros também têm as suas 

coisas e as dificuldades deles. Aqui é que tens de ser flexível no sentido de 

perceberes o que queres de tudo. Mas a identificação com as pessoas no início 

é que é importante.  

 

Sente que muitas vezes os treinadores querem ser protagonistas, e 

acabam por estragar as possibilidades de os jogadores evoluírem? 

Acho que a mente tem de estar sempre aberta e não ter medo. Esta inter-

relação inicial é mesmo para isso: não termos medo de dizer aquilo que 

sentimos, ainda que de uma forma coletiva. Agora as chancelas que se põe a 

miúdos começam muito cedo, mas o processo muda, a evolução dos miúdos 

muda, o jogo muda. Nós crescemos com aquela marca até cá em cima, mas não 

podemos deixar que isso aconteça. Só a mente de um treinador estando aberta, 

que tenha de ouvir toda a gente, porque nós, enquanto ex-jogadores, temos 

alguma medo de que aquilo que nos dizem é para nos tirar alguma coisa. Mas 

não.  

A ideia de jogo tem de ser evoluída e a gente não vê tudo. Quem estiver à 

nossa volta e for da nossa confiança tem participação em tudo, porque a nossa 



ANEXOS 

XXVIII 

relação é assim. Tenho uma relação com o [Carlos] Carvalhal: ele é o rosto e 

transmite as coisas aos jogadores e cá para fora, mas quem o rodeia tem 

influência, porque tem opinião e ele dá essa abertura. Há que ter uma mente 

aberta. Não é fácil, porque há muita gente que passa a vida a mostrar às outras 

pessoas que está ali para ter razão todos os dias. Têm que dizer “Opah, eu estou 

aqui e tenho razão, todos os dias.”. Aqui é que está o mal, de mostrar todos os 

dias que se quer ter razão. Quando isso acontece passa-se por cima do jogo, 

dos jogadores e às vezes acertam. E quando acertam, ninguém os atura. 

 

A premissa fundamental na formação é o jogador ser capaz de 

responder ao maior número de problemas possíveis? 

Sim, quanto mais problemas lhe trouxerem e lhe aparecerem, mais aguça 

o apetite de o jogador, pela necessidade, criar comportamentos para evoluir e 

ultrapassar obstáculos. 

  

Ao longo do tempo, e nas funções em que desempenhou, houve 

diferenças relativamente à abertura e interligação dessas mesmas 

funções? 

Comecei com o Carvalhal no Vitória de Setúbal como observador, que foi 

uma riqueza incrível. Ias para um jogo, estavas focado naquilo e não te fugia 

nada. Foi um momento em que aprendi muito e que me fez puxar muito por mim, 

perceber ainda mais e pensar em muita coisa. Nesta altura de observador ia a 

Setúbal e estávamos a preparar jogos. No final de semana se calhar não 

estávamos tão juntos, mas depois, no início da semana falávamos sobre o jogo 

seguinte e a estratégia a definir. Como observador aprendi muito a perceber 

sobre muita coisa, até sobre os treinadores, a forma como eles funcionam.  

Passando a Adjunto, já é um trabalho diferente, com mais funções de 

campo, num registo mais abrangente e diário. Já passa pelo contacto com os 

jogadores, pela transmissão de ideias, sempre nos momentos e da forma que, 

em concordância com o Carvalhal, ele acha que é mais importante. Treinador 

principal já é outra coisa. Fui no Freamunde e no Paredes e é diferente. Temos 

uma equipa com adjuntos à nossa volta, em que estamos permanentemente a 
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ditar aquilo que queremos. Já somos nós e os outros, em que se calhar muitas 

vezes somos nós que ditamos as regras e leis. Antes de ser treinador, 

aconselhava toda a gente a ver jogos da bancada e a ver o máximo de jogos e 

a perceber coisas. É uma riqueza muito grande porque tu só vais para aquilo. 

Nem queria que ninguém falasse para mim durante os jogos porque ia só mesmo 

para aquilo. A necessidade de tu perceberes e quereres saber coisas faz com 

que todas as observações sejam diferentes. Há coisas que observas e nem vês, 

estão no teu subconsciente. E tu vês e associas - “Ora bem, estes gajos fazem 

assim, como é que vou encaixar isto na nossa equipa?” -  O observador fez-nos 

ser treinadores. Depois, a liberdade de o Carvalhal nos querer ouvir - “Ora passa 

cá para fora o que sabes.” - ainda mais nos motiva. Isto levou a que eu, nesse 

momento, pela confiança que tinha no Carvalhal, transmitisse as minhas coisas. 

   

Quando vê um jogo, quais são os aspetos que procura percecionar? 

O que lhe é lhe salta logo à vista e procura perceber? 

Quando começa o jogo, a bola de saída é um fator importante, permite-nos 

ver as estruturas. Já vamos com muita coisa na cabeça, a informação que vem 

antes de um jogo para nós é muita. Temos observadores e a analistas e, por 

isso, a gente sabe muito sobre tudo. A bola ao centro no início é uma altura para 

perceberes como estão estruturados. É logo uma observação. 

As outras é o jogo começando. Tens de perceber se aquilo que treinaste 

está a acontecer sobre a tua equipa. Primeiro, acho que temos de olhar para a 

nossa equipa, a ver se ela está a ter comportamentos que a gente quis para 

aquele jogo. Depois, obviamente, vamos ver o que está a acontecer no outro 

lado. Se a defesa está subida, se fecham à largura, se rodam o jogo, se jogam 

de forma direta. Há coisas que só estando no jogo é que te vais apercebendo e 

fazes a leitura das coisas. As repetições das coisas é que te vão dizer se elas 

acontecem duas ou três vezes. 

Quem analisa o jogo em função do espaço vai atrás do espaço. Depois há 

o lado defensivo e o lado ofensivo. Agora, eu se calhar começo o jogo pela minha 

equipa. Quero ver o que a gente treinou, porque temos uma estratégia definida 

e o mais interesse é perceber a estratégia que temos definida. Queremos ver 
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primeiro o que vamos fazer, porque já conhecemos mais ou menos quem está à 

nossa frente. Depois tens de ter abertura para perceber o que está a acontecer 

no momento. Em função disto, tu vais dizer que falta isto ou aquilo ou que está 

a acontecer isto e aquilo. 

Em Inglaterra analisávamos equipas que jogavam de forma direta, mas 

naquele jogo começavam por trás. Sempre. Não davam pontapé. E agora? 

Vamos treinar em função de uma estratégia do pontapé para a frente? Não, está 

a acontecer outra coisa. Transmitir para dentro do campo. É dificílimo! Quando 

temos de mudar uma coisa para transformar as coisas de outra maneira é difícil 

porque ninguém te ouve. Tens o intervalo para corrigir, mas é neste momento 

que tens de ter coragem para atuar e dizer o que está a acontecer. “Opah, a 

nossa estratégia foi esta e está a acontecer isto.” É muita coisa que acontece ao 

mesmo tempo. Lá está, é analisar o jogo em função dos espaços e dos 

comportamentos. 

Olho para a equipa primeiro e depois vejo o que está a acontecer à minha 

frente. Tenho curiosidade de perceber que temos uma estratégia definida e se 

ela está a ser feita. Nós treinámos para jogar este jogo e criámos coisas diferente 

para jogar contra esta equipa. Vamos lá ver se está a acontecer. Está a 

acontecer e eles estão a deixar-nos fazer aquilo que previmos. Ou então não 

estão a deixar-nos fazer isto. E agora? É aqui que a flexibilidade tem de entrar. 

Não é treinar sistemas, mas sim conceitos. Quantas mais coisas tiveres para 

treinar, é isso que tens de passar para os jogadores. Esses conceitos é que vão 

ser introduzidos rápido. Eles sabem fazê-los porque vão-te aparecer rápido, no 

momento. “Epah, o mister, já não fazemos isto há tanto tempo! Mas hoje é para 

fazer isto, porque a malta que está à nossa frente está-nos a dificultar. E é esta 

coragem que é precisa às vezes para mudar. Porque não precisamos de perder 

a essência por nos adaptarmos ao que está a acontecer. 

É esse jogador que a gente quer. O grande jogador é aquele que sabe fazer 

tudo. Andamos à procura do equilíbrio, do jogador que saiba fazer tudo. Nós 

precisamos todos uns dos outros para jogar. Temos de nos ligar todos.  
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Tem alguma metodologia que siga e o norteie? 

A minha metodologia é a metodologia das ligações. É ligarmos todos uns 

aos outros, com e sem bola. É precisarmos todos uns dos outros para jogar. Para 

nos ligarmos todos temos de nos perceber entre todos e ligarmos sobre aquela 

ideia. O especialista tem de se ligar a uma ideia e aos outros, porque sozinho 

não joga. Eu sou das ligações. É essa a minha metodologia. 

 

Como é feita a estruturação de conteúdos no início de uma época? 

Cada equipa é uma equipa. Nós já começámos muitas vezes pelo lado 

defensivo, ou seja, defender bem e transitar. Curiosamente também já 

começámos pelo lado ofensivo. Tens de sentir o que está para trás, qual é o 

historial da equipa e o que é que se desenvolve mais nisto. Depende ainda dos 

objetivos que queres para a tua equipa. Já tentámos ofensivamente e fizemos 

transições ofensivas, já estruturámos pelo lado defensivo.  

Nós começámos a estruturarmos de uma forma mais defensiva – e com o 

Carvalhal tem sido quase sempre assim – sempre pela organização defensiva. 

Debatemos uma ou duas semanas sobre transições defensivas, quase todos os 

treinos têm transições, mas a cadência é sempre uma forma de trás para a 

frente. Organizámo-nos dessa maneira e depois, ofensivamente, que eu acho 

que é mais difícil de treinar - enquanto defensivamente tu corres e tens de ir para 

ali - não te chega correr. Tens de pensar, tens de perder a bola, tens mais 

opções. Nós começámos pelo lado defensivo das coisas e depois depende da 

evolução das coisas. Se aquilo que tu queres marcar não estiver tão bem 

definido a gente não avança.  

A riqueza de tudo é quando estás a treinar defensivamente, mas não 

perdeste o lado ofensivo. A gente está aqui, mas depois vai ter bola. Isto é que 

é preciso saber operacionalizar e pôr no exercício, que é das coisas mais difíceis 

que há. Ter os quatro momentos num único exercício não é fácil. Agora muitas 

vezes afastamos a linha defensiva do processo de treino. Temos alguma 

preocupação com a linha defensiva e afastámo-la no início do treino. Muitas 

vezes os defesas estão connosco, a fazer um tipo de trabalho diário. Depois 

vamos juntando tudo. 
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Os exercícios simples são os melhores? 

Acho que sim. Os exercícios em que os jogadores não se confundem sobre 

nada são os melhores. São os melhores e os mais difíceis de criar. Acho que 

quanto menos trânsito houver dentro do campo, isto é muita coisa para fazer e 

para perceber, acho que é mais complicado para os jogadores. Depois 

esquecemo-nos de que os jogadores têm de estar motivados para a fazer o 

exercício e isso condiciona também um bocado. A simplicidade é sempre o mais 

complicado de fazer, mas tem a ver com a riqueza do exercício, a forma como 

se pensa o exercício. É uma coisa que fazemos constantemente e um jogo, seja 

oito contra sete ou sete contra seis. É uma coisa simples de fazer, sem grandes 

regras, em que a informação que fica é o mais importante. 

 

No início de cada semana, estruturam mais ou menos aquilo que há a 

fazer e vão ajustando em função do que for acontecendo? 

Nós trabalhamos para uma semana e depois logo se vê. Vai haver um jogo, 

com uma derrota ou vitória, e vemos o que acontece. Mas nós estruturamos o 

que queremos treinar no início e no fim de cada semana, respeitando sempre o 

ciclo da força, da resistência e da velocidade. Respeitamos também os dias em 

que eles sabem que se levantam de manhã e dão a informação de que hoje 

vamos trabalhar isto. Os jogadores sabem disso e é transmitido logo no primeiro 

dia de treino. Eles já sabem que a nossa forma de treino passa sempre por 

aqueles três dias. Estruturamos o lado estratégico nos últimos dias antes do jogo 

e os comportamentos no início da semana. 

 

Como é feito o tratamento e utilização da informação que provém do 

Departamento de Observação?  

Nós utilizamos todos os dias a informação que nos chega. Os analistas 

trabalham sempre à frente e entregam-nos a informação toda. No primeiro dia 

estamos ainda a falar do jogo que passou, e por com imagens. A partir de quarta-

feira fechamos tudo e já nesse treina espaços reduzidos, pomos o lado 

estratégico. Começamos a pôr o lado estratégico daquilo que queremos no 

exercício, com algumas regras, com aquilo que vamos encontrar, é uma equipa 
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com estas características. Esta semana vamos treinar isto, isto e isto. Ver onde 

está o espaço, por onde é que vamos entrar mais. Não fugindo dos nossos 

comportamentos, o lado estratégico aparece todas as semanas com alguma 

coisa que queiras fazer, que possa ser um pouco diferente. Sem sair do mesmo 

registo, o exercício tem algumas nuances para aquele jogo, como a definição 

das zonas de pressão, a lateralização do jogo. Sem dar por ela, os jogadores 

estão a levar com estas coisas. Isto tudo é importante. É o teu feedback diário 

que vais encontrar. 

 

Em termos de vídeo, há algum dia em que utilizem mais as imagens? 

Nós gostamos muito de imagens. A imagem é uma grande arma para o 

treinador. Na minha opinião, é uma coisa fabulosa. Uso muita imagem no 

trabalho com os defesas, mas tens de saber do que é que vais falar. Não os 

podes cansar muito. Tem de ser vídeos curtos, mas muito diretos e incisivos. 

Tens de selecionar as imagens certas e marcá-los com as imagens.  

Nós não definimos um dia para as imagens. Fazemos conforme a 

necessidade da flexibilidade. Há alturas em que eles não querem imagens e nós 

percebemos isso. Há alturas em que já os estamos a encharcar com muita coisa. 

Há alturas em que só temos de chamar médios ou avançados. Há alturas em 

que queremos falar do jogo anterior ou do próximo. Mostramos imagens do 

adversário muito perto do jogo, defensiva e ofensivamente. Não há dias 

definidos, mas elas podem aparecer no final de um treino. 

No Swansea já utilizávamos imagens nos treinos. Eles tomavam banho e 

depois vinham ter connosco. Não há coisas definidas, mas há uma necessidade 

urgente de fazer agora, conforme o que estás a sentir no momento. 

Gostamos muito de trabalhar com imagens. Sentimos que a gente evolui e 

depois há outra coisa: com as imagens vemos que há um jogador que não está 

a marcar, seja para o lado defensivo ou ofensivo. Quantas vezes depois do jogo 

já vimos defesas com as mãos no ar, porque já sabem que alguém os vai chamar 

à atenção no dia a seguir. As imagens são uma grande arma do treinador. São 

eles que estão ali, não é mais ninguém. Aquilo não mente.  
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A questão, por vezes, é como se interpreta uma imagem e o que se tem 

para dizer acerca do que está ali. Às vezes dizes tanta coisa que não marca e 

os jogadores estão ali. É preciso ter a sensibilidade para criar o hábito de chamar 

a atenção à frente de toda a gente. É preciso começar a dizer bem, para depois 

dizer mal. 

 

O facto de os problemas serem expostos perante o grupo trazem 

vantagens? 

Não há nada como tu criares a regra inicial. A regra inicial é para elogiar e 

chamar a atenção à frente de toda a gente. Não há nada como logo no primeiro 

dia definires esta regra. E depois seres coerente contigo mesmo. Ou seja, passar 

para o quadro o que disseste ali, dizeres o bem e o mal, mas seres coerente com 

aquilo que estás a dizer, perceberes o lado do jogador, deixá-lo falar. De uma 

forma geral, eles acabam por sentir que estás ali para ajudá-los e não para 

entregá-los. Esta é que é a grande arma do treinador. Tanto diz que estamos 

bem como estamos mal. Tanto diz ao capitão de equipa, que é líder da defesa, 

que está mal ou bem, como a outro qualquer. 

Para te dar um exemplo: às vezes tenho de estar com todos os defesas, 

até mesmo com os lesionados. Já aconteceu ter que chamar à atenção e não 

falar até um jogador que estava a fazer tratamento acabar e juntar-se ao grupo. 

Isso é uma regra. É este clima de confiança e coerência que faz com que não 

haja problemas. Não há problemas porque o treinador não está confuso, está 

limpo e de mente aberta para ajudar. Está ali para nos ajudar. Tanto chama a 

atenção do líder, como do miúdo que joga nos juniores. Não há problema 

nenhum. Basta criar essa regra do início. 

 

Nas últimas experiências, havia uma divisão entre defesa e ataque. 

Até que ponto era essa divisão era muito marcada? 

No início da semana juntávamos muito mais as coisas em termos 

defensivos. No fim da semana o lado ofensivo aparecia com mais assiduidade. 

Quando sentes que não tens de interferir no teu lado defensivo, vemos que é 

necessário ligarmos mais no lado ofensivo. Tens de saber partir, porque aquilo 
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que nos interessa nesta altura é analisar como é que nos queremos comportar 

ofensivamente. Quando nos queremos comportar defensivamente, o ofensivo 

também tem de arrefecer. Muitas vezes dividimos as coisas, mas nós não somos 

um fim. Imagina que está a defender com uma linha de quatro. Se eu te der a 

bola e quiser largura, já estás a ter jogo. Tudo isto está interligado. Agora, às 

vezes, enquanto Carvalhal estava a treinar o lado ofensivo, eu se calhar estava 

a trabalhar lá atrás com a defesa. Quando nos queríamos separar, separávamos. 

Mas, muitas vezes percebíamos que aquilo que era mais importante, então não 

interferíamos. 

 

No treino, o Carlos tinha intervenção total no treino? 

Ele estava sempre dentro do exercício e intervinha quando tinha de intervir. 

Antes de começar o treino, obviamente que temos as coisas definidas e ele gosta 

de estar no treino e intervir, defensiva e ofensivamente. Intervém, exemplifica e 

está sempre presente no processo. 

 

Quando procede à definição dos exercícios de treino, há algum 

referencial que o balize a conceção dos exercícios? 

Pensamos sempre nos quatro momentos do jogo. O exercício sai de forma 

natural. Queremos estar a jogar e a incidir numa coisa: se queremos construir a 

partir de trás, focamos em partir de trás. Mas focamos naquilo que queremos no 

momento. Se quisermos ir ao ataque, vamos ao ataque. O exercício é feito de 

forma a contabilizar os quatro momentos do jogo. É isso que procuramos em 

cada exercício. Depois há regras definidas, que funcionam como estratégia e 

comportamento. 

 

O fator que valida é sempre o Jogo. 

Preocupamo-nos muito com o sentido posicional do jogo. Temos de 

perceber que não vão andar todos a jogar uns em cima dos outros. Essa é a 

principal característica que nos leva quando temos bola a ter um jogo posicional 

forte. É jogar contra os outros e perceber os feedbacks com que tu estás a passar 

a mensagem. Se deres o exercício e ficares calado, aquilo não dá em nada. Não 



ANEXOS 

XXXVI 

há intensidade nem eles estão a receber algo. Agora se dás um exercício e não 

te calas, estás sempre a comunicar com eles, os feedbacks continuam lá. O jogo 

é o que nos move e nos faz andar. 

 

Da experiência que teve em Inglaterra, há alguma(s) característica(s) 

que defina(m) a cultura do futebol daquele país? 

A característica do futebol inglês é que a baliza está ali e é para fazer golo. 

Passam horas e horas a treinar finalização perto da baliza porque sabem que é 

ali que se ganham os jogos. Agora não têm coisas para chegar lá. As 

características e a filosofia deles é dar um pontapé para ali e o que vem dali a 

gente apanhar de frente. São os primeiros a chegar à bola. Têm isto como 

princípio, depois bola para o corredor, cruzamentos e quanto mais gente 

aparecer para finalizar, melhor. Acaba por ser isto. Não defendem processos de 

zona, são muito competitivos, treinam como animais. Isso ajuda a que sejam 

competitivos. 

Uma das características no Championship é fechar o campo à largura. Não 

querem largura. Isto é um indicador do que eles querem, que é jogo vertical. 

Fomos percebendo com o tempo que se formos à direita, à esquerda e atrás, 

eles cansam-se porque só estão formatados para correr na vertical. Nós 

acabámos por retirar a bola um bocado da pressão, não logo para a frente, mas 

para o lado e para trás. Tivemos casos incríveis de imagens em que, quando 

começámos a tocar a bola, eles rapidamente metem oito jogadores à espera do 

cruzamento. Tu não cruzas e vens para trás. Isto faz com que eles saiam e se 

desorganizem. Tens de vir atrás. Mas vir atrás não é o processo deles. 

Percebemos isto e começamos a dificultar a vida deles.  

Mas para isto tudo tens de ter jogadores com características para jogar este 

jogo. Escolhemos jogadores com 1,60 metros, que jogavam bem à bola e de 

forma curta [exemplo do Forestieri]. Encontrámos ali um equilíbrio porreiro de 

jogo, mas a característica deles é essa: um jogo vertical, de profundidade e 

finalização com força. Só que os ingleses não saem muito disto. Se vires uma 

equipa da League One e outra do Championship, acaba por ser igual. Não é fácil 

jogar contra esta malta, porque eles correm continuamente e sem parar. 
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Se tiverem a bola, é para fazer golo. Não querem saber se vão ficar 

desequilibrados. Querem é ir para a baliza e acreditam perto dela que podem 

chutar. Sabes que é fácil chegar à área, basta dares um pontapé de uma área à 

outra. Acreditam muito nisto, só que se desequilibram com facilidade. 

Percebemos essas coisas e tivemos algum sucesso. A Premier League é 

diferente: muito treinador estrangeiro, muito jogador estrangeiro e de seleção, 

que já traz um jogo mais pausado e diferente. 

 

As segundas ligas são mais competitivas? 

Há um fator importante: o play-off e a luta por um lugar nos seis primeiros. 

Toda a gente acredita que pode chegar ao sexto lugar. Se estiveres em décimo 

ou nono, estás perto do sexto. O campeonato está bem feito porque, estando 

em 12.º lugar, por exemplo, alimenta-te o sonho de ires aos play-offs. Acontece 

com alguma frequência o primeiro perder com o último porque quase todas as 

equipas alimentam a expectativa de chegar ao sexto lugar. Entrar no sexto lugar 

dá alguma inspiração. São competitivos por natureza e quando jogam 

transmitem isso. Muitas vezes pensávamos que jogar fora com o Sheffield seria 

fácil e não era porque têm a cultura de levar tudo até ao fim. O descer de divisão 

não é um drama porque acabam por receber dinheiro. Portanto, alimenta-se a 

coisa até ao fim. Eles têm poucos conteúdos táticos, mas a competitividade deles 

sobrepõe tudo isso. 

 

O aspeto financeiro é muito importante para o clube? 

Sim. Há um fator importante: a Sky está por trás de tudo e vende o produto 

futebol para todo o lado. Essas receitas que vêm das televisões aplicam-nos nos 

clubes e muito bem. O incentivo da televisão é fundamental para os orçamentos 

e para os clubes. Daí eles olharem para todos os clubes quase da mesma forma. 

Acabam por ter muita influência no produto que vendem para todo o mundo e 

aplicam depois no futebol. 
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Como foi a experiência da chegada à Premier League? 

Sentimos alguma diferença face ao Championship por tudo aquilo que 

envolve a Premier League. Não é que no Sheffield não fôssemos profissionais, 

mas a Premier é onde toda a gente quer estar e ninguém quer sair. Trabalham 

muito mais, aplicam-se muito mais e isto faz com que jogadores, treinadores e 

organizações sejam muito fortes. Para termos um exemplo: nos jogadores do 

Swansea não precisávamos de andar à procura de alguém para fazer nada. Ou 

seja, eles tinham uma consciência profissional em que toda a gente sabia a sua 

função. São aplicados nisto e sentimos essa diferença. É um sítio onde toda a 

gente quer estar. Se eu quero estar, vou ter de ser bom nisto. E se quero ser 

bom nisto, vou ser todos os dias bom.  

Agora tudo o que envolve a Premier League é diferente. O espetáculo em 

si, a dimensão do jogo, a preparação do jogo, o Carvalhal aparecia mais dias 

durante a semana. As televisões inglesas querem polémica, querem falar do 

assunto, e repetem as mesmas imagens ao longo do dia constantemente. A 

Premier é o topo, onde toda a gente aparece e quer estar. Depois, o comparativo 

de um ordenado de um jogador da Premier League para o Championship não 

tem nada a ver. Esta malta recebe à semana. Estamos a falar do dobro ou do 

triplo semanal face àquilo que um ponta de lança do Championship recebe. A 

malta agarra-se a isto com força e a qualidade tem de lá estar. 

O nosso jogo com o Liverpool passou para milhões de pessoas, mas o 

nosso jogo do Sheffield com o Norwich não passou para ninguém. Eu vou jogar 

90 minutos e aparecer em todo o lado. O Carvalhal tinha palestras sobre isto e 

os jogadores tinham consciência de que iam ser vistos por milhões de pessoas 

em todo o mundo. A Premier tem isto: tu fazes qualquer coisa de maravilhoso e 

podes estar a transformar a tua vida, porque é muito visível. Se é visível eu vou 

ser melhor nisto porque quero estar aqui, preciso de estar aqui e vou dedicar-me 

para estar aqui. Estar ali é o topo. Isso é que depois marca a diferença de 

qualidade. São os Liverpool’s, os Manchester’s, estes teatros míticos que só 

vemos nos filmes. 

Notámos uma diferença grande logo no primeiro jogo com o Tottenham. 

Fomos antes ao Watford e a nossa vitória transformou-se numa coisa mundial. 
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Lá está, uma coisa que no Championship não tinha grande dimensão, na 

Premier transformou-se numa coisa incrível. Ganhando ao Liverpool e ao 

Arsenal, a dimensão acaba por ser maior. 

 

Existe uma real importância do fator casa? 

Acho que não é um fator importante. O Carvalhal teve a virtude de fazer de 

Hillsborough, que era o nosso campo, uma casa forte. Os jogadores acreditavam 

que éramos muito fortes em Hillsborough. Trabalhando nesse sentido, sim. As 

massas associativas puxam e sente-se o clima de cada estádio. Se tem 

influência? Eu acho que não, porque o clima é quase assim em todo o lado. Os 

jogadores habituam-se a estar sempre sob barulho. Os nossos adeptos eram 5 

mil atrás de uma baliza, se calhar a fazer mais barulho fora do que o Preston. O 

ambiente é quase sempre o mesmo, o barulho, o puxar pela equipa. Toda a 

gente tem o mesmo comportamento. Agora fazer sentir os jogadores que somos 

fortes em casa, o Carvalhal teve essa virtude de transformar a nossa casa numa 

fortaleza. Os jogadores foram seguindo e acreditando nisso. Arrastámos a 

massa associativa connosco. Mas depois no Aston Villa e no Hull City já não os 

ouvíamos tanto. 

Inconscientemente, em casa tens de andar um pouco mais para a frente. 

Esperámos muitas vezes pelos nossos adversários em casa e ganhámos fora. 

Depende muito, mas é claro que ao jogar em casa, o subconsciente dos 

jogadores sabe que se dão muito mais ao jogo, gostam de pressionar mais à 

frente, de ter a bola. 

É muito difícil jogar em Bournemouth. São bancadas muito fechadas. Cada 

estádio tem a sua característica. Os ingleses têm coisas incríveis, como é a 

questão dos balneários. Só consegues equipar dez jogadores de uma vez. É 

feito de propósito, para ficares enervado. Quantas vezes os jogadores eram 

massajados em cima dos bancos. O Leeds United tem balneários antigos do 

tempo em que foram campeões europeus, com as portas a abrir para dentro, 

para nos enervar. Quantas vezes levei com a porta, eu e outros, ficamos todos 

enervados. Depois os corredores muito estreitos. São truques, que algumas 
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vezes acabam por ter alguma influência. Em contrapartida, quem joga nesses 

ambientes também motiva. O jogador vai alerta. 

 

Qual foi o jogo mais difícil? 

Manchester City. Estás ali, pensas numa estratégia e aparecem-te outra 

coisas. Acabas por não ter hipótese nem controlo sobre nada. Começa o jogo e 

só rezas para não levares seis ou sete. Levámos cinco, mas foi um jogo muito 

difícil porque não conseguimos defender nada nem implantar nada. É um jogo 

completo e diferente dos outros todos. Anteriormente eles tinham facilitado e o 

Guardiola foi para cima desse jogo em busca do título. Entraram no aquecimento 

focados. Foi um jogo muito difícil.  

Depois temos jogos, como frente ao Stoke, em que as emoções já tomam 

conta de nós. Do outro lado está um adversário que acredita sempre que pode. 

Houve jogos em que perdemos contra o Chelsea em casa, num jogo 

aparentemente fácil para conseguir um bom resultado em casa. Ficámos um 

bocadinho aquém da finalização. Jogo difícil foi o do City. Não consegues ter 

bola, não consegues pressionar, nós definimos zonas de pressão e tudo mais. 

O Guardiola percebeu como a gente jogava, mas a preocupação dele era o que 

se passava no momento. Tentámos defender bem, mas eles fazem tanta 

repetição daquilo. Devolvem muito a bola a quem passa e quando chegas lá já 

devolveram a bola. Isto desmonta-te. Vê-se que é tudo treino. Todos os jogos 

têm movimentos diferentes. Não podemos é perder a bola.  

O Guardiola sabe dizer o que quer, sentiu aquilo na pele, jogou aquele jogo. 

Desenvolveu a ideia dele e aquela forma de jogar incrível. Também gostar muito 

de treinar defensivamente. Diz que se preocupa com isto, sabe qual é o momento 

em que o podem matar e muitas vezes treina com a linha defensiva. A paixão 

com que ele transmite as coisas, a forma como ele gesticula, é de alguém que 

está a sentir o jogo e parece que está a jogar. Se houver pessoal humilde, isto é 

explosivo e ninguém os apanha. O Guardiola é o único que consegue pôr 

jogadores que ganham milhões a pressionar à frente. Mais ninguém consegue.  

Quando vejo uma equipa sem avançados a defender, digo logo que a 

equipa é fraca. Essa era a minha luta defensiva. Podia estar tudo porreiro com 
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duas linhas de quatro, mas se estes dois rapazes não dividirem o campo, não 

adianta. É um hábito que tem de se criar, mas tem a ver com a liderança do 

treinador. A verdade tem de ser dita aos jogadores. Um jogador normal, com a 

confiança do treinador, é perigosíssimo.  

 

O que é que um treinador não pode deixar de ter? 

Não pode deixar de ser autêntico, genuíno, verdadeiro. A sobrepor tudo 

isso é a liderança. Devemos ser verdadeiros para connosco e para com os 

jogadores. 

 

Consegue definir algumas diferenças do treinador português face aos 

outros? 

Fomos crescendo sem condições nenhumas e tivemos de fazer grandes 

milagres. Penso que quando o Mourinho começou a treinar trouxe-nos alguma 

abertura sobre coisas que não tínhamos pensado e sobre as quais começámos 

a pensar. Nós, como nos adaptamos rápido e chegamos rápido às coisas, fomos 

atrás das coisas. Há uma coisa muito importante: os treinadores portugueses 

trabalham muito. Entrámos às 8h da manhã, saímos às 8h da noite e muitas 

vezes não estamos a fazer nada, mas estamos à procura de coisas e até nos 

repetimos. Lá está, é esta procura e curiosidade que nos faz andar. Nós 

trabalhávamos com adjuntos ingleses e a partir das 14h não há mais nada para 

ninguém. Almoçam e vão-se embora. Depois adaptámos bem a toda a gente. 

Somos gente de relações fáceis. Adaptámo-nos rapidamente às pessoas. O que 

nos faz é esta dedicação, trabalho e a procura das coisas constantemente. 

Começa quando o Mourinho chegou aqui, que nos fez andar atrás da evolução 

do jogo. Os outros evoluem a parte física, nós evoluímos o jogo e vamos atrás 

do jogo. Operacionalizamos bem aquilo que queremos e passamos essa 

informação bem. Quem evoluiu e vê o jogo constantemente, sabe mexer no jogo 

constantemente. É a consequência das coisas. Nós estamos à frente disso, mas 

somos persistentes pela capacidade de trabalho incrível que temos. Ao longo da 

nossa história, não como treinadores, mas como imigrantes, temos sucesso 

precisamente pela força do trabalho e de conseguir singrar na vida. Em Portugal 
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não temos essas condições, em Inglaterra temos para fazer tudo isto. Com a 

nossa competência e conhecimento do jogo aparecemos por todo o lado. 

 

É importante para um treinador errar, e refletir sobre o erro? 

É importante e saber porque errou e porque ganhou. É preciso saber 

porque aconteceram as coisas. Muitas vezes temos de ter coragem para tomar 

decisões que acabam por não ser as mais certas. Convém não errar sempre na 

mesma coisa, convém perceber que se errou e tentar aparecer outros erros. Mas 

é importante errar para se crescer. Custa-nos muito, porque não queremos errar. 

É preciso observar bem para se corrigir. Acho que temos essa consciência. 

Quando um exercício não entra e não funciona, nós percebemos que erramos. 

Agora é ter a humildade de percebemos que erramos e não foram os outros. 

Fomos nós e não há problema nenhum, estamos aqui para assumir. 

 

Tem alguma meta que gostasse de realizar no futuro? 

Não, já chegámos ao topo. Tivemos a felicidade de chegar ao futebol 

inglês. Não conheço os outros campeonato, à exceção do turco e do grego, mas 

encontrámos um sítio onde o futebol é o seu expoente máximo nos jogadores, 

no respeito pelo futebol e pelos jogadores, nas massas associativas. Tudo 

deveria ser como em Inglaterra: vamos juntar-nos para jogar futebol e a seguir 

vamos beber uns copos. Noutros campeonatos a preocupação é saber quem é 

o árbitro, se é penálti ou não. Lá em Inglaterra, quando chegas ao ponto de um 

árbitro chegar ao intervalo e pedir-me desculpa, está tudo dito. Para onde queres 

ir a seguir a isto? Dentro disto só o Manchester United ou o Manchester City. Há 

esses clubes que obviamente gostávamos muito de treinar, mas o contexto do 

futebol inglês é onde acho que toda a gente deveria querer chegar pela 

simplicidade de encontramo-nos para jogar futebol, beber uns copos e vamos 

embora. Toda a gente erra, toda a gente ganha e a consequência é esta. 
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Pensa que existe algum fator que explique o futebol na atualidade e 

pensa que há algum caminho para o qual possa tender no futuro? 

Quando as coisas não acontecem, o medo aparece. Aparecendo o medo 

será para o lado físico das coisas. O físico resolve as coisas e ninguém foge a 

isto. Ninguém faz uma escolha com um jogador de 1,60 metros. Olha-se para o 

jogo pelo lado físico. Sinceramente tenho medo porque o jogo ainda não chegou 

ao fim e há sempre qualidade. Quando o jogo não evolui tenho muito medo dos 

‘sports scientists’. Esta malta está a aparecer com números muito fortes. São 

números que não enganam e tenho medo de que esta gente não vá embora do 

futebol e das estruturas. O problema é que os treinadores também não evoluem 

o jogo. Isso exige tempo e o tempo não joga a nosso favor. Tenho medo pelo 

lado físico do jogo, apesar de querermos ver alguma evolução no jogo, mas o 

medo não deixa as pessoas avançar e tomar uma decisão. Então optam pelo 

lado mais seguro, que é o lado físico da coisa.  

Não me parece que isto esteja a evoluir com tanta frequência. Estamos 

num processo de o jogo não evoluir. É muita gente à volta do jogo a ganhar 

dinheiro com o futebol. Muita gente que não percebe nada de futebol. Isto é mau. 

A indústria do futebol está a ser açambarcada por gente que não percebe nada, 

que não quer que o jogo evolua nem quer ligações com ninguém porque isso 

não dá negócio. Não sei se este lado comercial vai afetar a evolução do jogo. Há 

muita gente a lutar contra isto, mas vai sempre faltar a componente física. 

O treinador português tem uma marca importante não meio disto tudo. 

Conseguimos levar coisas impressionantes ao mundo, mas aparece muita gente 

que não faz nada por isto. Vamos esperar para ver. 

 

O que é o futebol para si? 

Uma paixão desde pequenito. A gente vê, respira e sente futebol todos os 

dias. Estar sem futebol nesta altura é uma dor de cabeça muito grande. É uma 

coisa que nos move e que pensamos todos os dias. Todos os dias penso em 

futebol. É uma paixão. 
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Anexo II – Entrevista Nº 2 

 

 

Tiago Matos  

Professor na Faculdade de Motricidade Humana e Treinador de 

Futebol  

Complexo Desportivo do Jamor - Março de 2019 

 

 

Como começou a sua paixão pelo futebol? Quais as primeiras 

memórias que tem da modalidade? 

A paixão pelo futebol começou desde que me lembro de dar pontapés na 

bola em miúdo. Sou de uma geração que brincava na rua e quando o Gameboy 

apareceu já eu tinha os meus 10/11 anos. Só a partir daí é que começámos a ter 

estes jogos eletrónicos e, mesmo assim, era na rua que brincávamos. 

Sentávamo-nos a jogar Pokémons e intercalávamos com jogos de futebol e 

outras brincadeiras porque sentíamos a necessidade de estar ativos.   

 

Certamente jogou na rua. Qual a importância da rua no 

desenvolvimento dos jovens jogadores? 

Joguei bastante na rua. O futebol de rua tem vindo a diminuir cada vez mais 

e esta não é só uma questão romântica, é uma questão importante e que tem 

implicações para o desenvolvimento dos nossos jovens atletas. Mais: só acha o 

contrário quem não estiver na prática, quem não estiver todos os dias a ver 

crianças treinar e quem não tiver um mínimo conhecimento daquilo que são as 

academias de futebol hoje em dia. Quem está na prática consegue ver facilmente 

que os miúdos hoje em dia chegam às academias e que, do ponto de vista da 

sua motricidade, possuem muitas dificuldades.  

Quando brincava na rua fazia-lo durante muitas horas. Não era só na rua, 

mas também na escola, de forma livre. Os miúdos hoje também têm a escola, 

mas eu tenho a ideia de que a escola logo desde muito cedo é um contexto 



ANEXOS 

XLVI 

demasiado sério. No geral, os miúdos têm pouco tempo livre. Desde que entrei 

para o infantário 90% do tempo livre que tínhamos era passado a jogar à bola. 

Havia sempre uma bola e nós íamos para o campo. Às vezes não era um campo 

formal, mas um espaço com relva ou areia. Muitas das vezes saíamos do 

infantário e chagávamos ao final da tarde, no sítio onde nasci, e jogávamos à 

bola num espaço amplo de cimento. Púnhamos duas pedras a fazer a baliza. 

Toda esta variabilidade que o futebol de rua tem é um fator-chave que se tem 

vindo a perder ultimamente. 

Comecei a jogar futebol no primeiro ano do escalão de “escolas”, que hoje 

é equivalente ao primeiro ano de benjamins. Hoje os meninos entram para a 

academia com quatro anos, alguns até com três. Nós, que trabalhamos nas 

academias, se não tivermos a preocupação de trazer alguns dos ingredientes 

que o futebol de rua tinha para dentro das academias, então estamos a prestar 

um mau serviço ao desenvolvimento daqueles meninos. A sensação que tenho 

é que começamos desde muito cedo a condicionar os comportamentos e as 

tomadas de decisões deles, que era algo que não acontecia na rua. Acontecia 

de forma um bocadinho natural entre os mais velhos e os mais aptos, mas era 

algo que caracterizava aquele contexto de prática e que fazia o jogador (e o 

individuo) evoluir. Hoje o que acontece é que não são os colegas a condicionar-

se uns aos outros nem é o jogo a condicionar o desenvolvimento do jogador, 

mas sim o treinador que começa a condicionar com três/quatro anos. Isso não é 

nada benéfico para o desenvolvimento deles.  

 

Sente que há uma tendência para esta prática se extinga? Acha que 

os clubes começam a procurar cada vez mais os jogadores em locais mais 

recônditos, fora dos grandes centros? 

Não digo que nunca mais haverá futebol de rua. Em alguns sítios, países e 

locais muito específicos do nosso país ainda o há, nomeadamente em zonas e 

bairros com características particulares. Mas penso que é seguro considerarmos 

que dificilmente haverá tanto e de forma tão espontânea como havia 

antigamente porque tem a ver com a forma como a nossa sociedade evoluiu. É 

uma sociedade mais perigosa a todos os níveis e há menos espaços para que 
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os meninos se possam organizar e jogar este jogo, de um modo que os pais 

também sintam que é seguro.  

Se olharmos para os países que continuam a exportar aquele tipo de 

jogador mais virtuoso, com uma melhor relação com bola, mais aptos do ponto 

de vista técnico, podemos ver que algumas destas características que estão 

associadas ao futebol de rua estiveram presentes no seu desenvolvimento. Há 

vários estudos científicos sobre isso, inclusivamente; nomeadamente estudos 

retrospetivos que através de questionário procuram tentar descrever aquilo que 

foi o passado de desenvolvimento desse jogador. Falamos sobretudo de 

jogadores sul-americanos, onde há ainda muito futebol de rua. Penso que é 

fundamental para nós, treinadores e malta que trabalha no futebol, perceber que 

há cada vez menos futebol de rua. Os meninos passam cada vez menos tempo 

a jogar na rua. O que temos de fazer é trazer as características que o futebol de 

rua tinha e que consideramos serem benéficas para o desenvolvimento de 

jogadores para as sessões nas academias. 

O contexto de academia é muito controlado hoje em dia. É sintético, 

tamanho e bola adequada, um ambiente muito protegido. Nós estamos a retirar 

a variabilidade, que era a principal característica do jogo de rua e algo que é 

fundamental para o desenvolvimento do jogador de futebol.  

É fácil reconhecermos que há uma grande percentagem que chega ao alto 

rendimento com este tipo de características, que vêm de contextos sociais 

menos estruturados e menos protegidos. Penso que isto não pode ser 

considerado um acaso. Acontece porque eles cresceram num ambiente mais 

livre, logo a sua a capacidade de se adaptar é maior. São indivíduos que vêm de 

bairros ou zonas onde ainda se joga na rua, há este confronto constante entre o 

contexto e aquilo que são as condições do próprio jogador e, talvez por isso, 

iremos continuar a ter alguns desses jogadores, sobretudo os que nascem 

nestes contextos. Os restantes, hoje, jogam pouco na rua, têm menos autonomia 

e menos liberdade face a estes últimos.  
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A resiliência (entre outros aspetos) que este tipo de práticas permitia 

desenvolver é um fator que faz falta aos jovens jogadores de hoje? 

A resiliência é um conceito importante e que era estimulado com muita 

naturalidade neste contexto de rua. Acontecia através do confronto com 

jogadores de diferentes níveis de uma forma desorganizada, natural e 

espontânea; no confronto com jogadores mais velhos, mais aptos. Hoje quando 

nós vamos muitas vezes para as academias não há a preocupação de tornar os 

jogadores resilientes. Isto é um problema, não só de formação desportiva, mas 

também de formação psicológica e social. Alguns treinadores que trabalham nas 

academias não dão a devida importância a este tipo de questões e não se 

apercebem muitas das vezes que estão a formar, primeiro, cidadãos e seres 

humanos e, só depois, jogadores. Na rua éramos obrigados a superar-nos a 

cada instante, caso contrário não erámos selecionados para o jogo ou éramos 

obrigados a ir para a baliza. Se falhavas os colegas também cobravam...o jogo 

de rua era um ambiente por vezes bastante adverso e selvagem mas também 

estimulante e motivador. Nem todas as características do futebol de rua eram 

favoráveis ao desenvolvimento dos jogadores (isso já nós sabemos), mas muitas 

delas eram (!) e devem ser preservadas e promovidas nos contextos de prática 

atuais. 

E esta não é uma ideia filosófica; é uma questão de base da formação 

desportiva de jovens. Só uma pequena percentagem daqueles meninos que 

estão nas academias é que vai chegar ao alto rendimento, e mesmo esses 

necessitam de ser educados para estas questões sociais e psicológicas, de 

modo a que possam ser atletas (também) do ponto de vista ético mais evoluídos. 

Para aqueles que não atingirem o alto rendimento, ao menos estaremos a 

contribuir para o seu crescimento social e cívico. Isto não pode ser esquecido. A 

resiliência, quanto a mim, entra neste tipo de formação. O desporto é um veículo 

muito forte para a formação e devemos utilizá-lo para educar para esse tipo de 

questões.  
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Existe um peso muito grande do fator financeiro. Pode esse peso pôr 

em causa aquilo que é a Formação (num sentido de missão) dos 

jogadores? 

Quando pensamos nas questões da academia há dois fatores importantes: 

os administrativos, que é o clube que está diretamente vocacionado, 

nomeadamente os seus dirigentes, para o retorno financeiro que conseguem 

obter daquela atividade, mais do que propriamente com a formação que dali 

possa surgir; por outro lado, temos o treinador. O treinador de jovens hoje em 

dia é mais formado do que há alguns anos; é alguém que tem muito 

conhecimento para exercer na prática. Isso também tem efeitos negativos: as 

suas ambições são muito maiores e, é importante dizer, não há mal nenhum 

nisso. O que está mal é termos uma ambição desmedida e que não está 

adequada às funções que estamos a exercer.  

Não há que ter medo em meter o dedo na ferida e dizer que alguns 

treinadores, nomeadamente treinadores jovens altamente formados, quando 

chegam à prática estão mais preocupados com o seu crescimento pessoal em 

termos de carreira do que com a formação dos jovens que têm à sua frente. Este 

é um problema grave e difícil de controlar. A consequência mais direta deste 

fenómeno é que depois tornamo-nos resultadistas. Chegamos à prática e 

estamos excessivamente preocupados com o resultado porque sabemos que se 

ganharmos estamos mais perto de continuarmos a progredir na carreira e não 

nos preocupamos com o desenvolvimento dos nossos praticantes. 

Num contexto de academia de futebol isto ainda é mais grave, sobretudo 

se estivermos a falar de clubes que estão organizados em dois departamentos: 

escola de futebol e departamento de competição. É o caso do Vitória, onde estou 

atualmente. Ninguém escolhe jogar nas equipas de competição destes clubes; 

ao invés, é-se escolhido para jogar nas equipas de competição. Por outro lado, 

nas escolas de futebol, o único critério para entrar é pagar a inscrição e a 

mensalidade. Muitos dos treinadores que estão a trabalhar na prática não 

percebem isto. Não percebem que todos os jovens que estão ali à sua frente, 

estão para aprender a jogar futebol, mas também para se desenvolverem de 

uma forma multilateral, de um ponto de vista desportivo mas também 
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psicológico, social e motor. Em muitos daqueles jovens facilmente se percebe 

que terão poucas probabilidades de atingir um nível de alto de rendimento no 

futebol porque têm muitas dificuldades coordenativas, motoras, técnicas e/ou até 

de compreensão do jogo. Mas os treinadores não se podem esquecer que aquilo 

é um serviço que está a ser pago e que é um serviço que se está a prestar, não 

só aos encarregados de educação, mas sobretudo àquele menino(a) que está 

ali à nossa frente. Nós temos de contribuir para o seu desenvolvimento, 

independentemente daquilo que são as suas capacidades atuais ou do potencial 

desportivo que percecionamos para aquele individuo – a ideia fundamental é a 

de que é possível contribuir para o desenvolvimento de qualquer menino(a).  

Muitas das vezes isto não acontece, infelizmente. Se por um lado temos o 

clube que só está preocupado no contexto de escola de futebol com o 

rendimento financeiro que dali advém, por outro lado também temos muitas 

vezes o treinador que só está preocupado com o seu projeto de carreira e não 

dá a devida importância a este tipo de questões. Isto é grave, porque quem 

trabalha no desporto tem de ter a noção de que está a mexer com seres 

humanos e não com objetos ao serviço das suas ambições e necessidades 

pessoais. 

 

O Tiago, para além de dar aulas, está neste momento também ligado 

à escola de Futebol do Vitória F.C. Que funções desempenha e que tarefas 

tem a seu encargo? 

Para além de estar a dar aulas na faculdade, neste momento sou um dos 

coordenadores técnicos do departamento de formação do Vitória FC. Dentro do 

nosso departamento de formação temos a área de competição e a escola de 

futebol. A nossa estrutura é composta por quatro elementos: temos um 

coordenador geral, um coordenador para o futebol especializado (dos iniciados 

para cima), um coordenador para o futebol de base (onde estão o futebol de 7 e 

o futebol de 9) e temos o coordenador para a escola de futebol, que sou eu. 

A nossa escola de futebol vai dos minis (3/4 anos) até infantis. Quando 

iniciei funções, a primeira coisa a fazer foi perceber qual o estado em que as 

coisas estavam, para perceber onde tínhamos de melhorar. Sabia à partida que 
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havia muita coisa para melhorar porque quando me foi feito o convite foi-me 

explicado que a escola estava pouco estruturada. Posto isto, quando se entra 

num projeto deste tipo, acho que o ponto de partida é sempre perceber qual a 

missão, a visão e os valores daquele departamento. 

Dentro dos clubes temos normalmente aquilo que está previsto em termos 

de missão, visão e valores do clube, mas depois o departamento de formação 

do próprio clube, no meu entendimento, tem de ter uma missão, visão e valores 

próprios. E se temos um departamento de formação dividido nestas duas áreas, 

a escola também tem uma missão, visão e valores, que estão relacionados com 

o departamento de competição, mas que são próprias.  

Muitas vezes isto não acontece. Se isto à partida não estiver definido então 

deturpa-se logo todo o restante trabalho. Vou dar um exemplo prático: qual deve 

ser a missão de um departamento de formação de um clube de I Liga, de uma 

entidade de formação certificada, como é o caso do Vitória? O objetivo último é 

formar jogadores para a equipa profissional. Esta não pode ser a mesma missão 

para a escola de futebol, que trabalha num contexto completamente diferente. 

Qualquer jovem pode entrar na escola de futebol, basta querer (e poder). Logo, 

a missão da escola de futebol não pode ser a mesma que a do departamento de 

competição.  

Para mim tudo começa aqui. Primeiro, definir qual é a nossa visão – 

queremos tornar-nos uma escola de futebol de referência do distrito de Setúbal 

e a nível nacional, através das boas práticas do dia a dia e do nosso programa 

formativo. Depois, a nossa missão é formar jogadores do ponto de vista 

desportivo, cívico e social. Isso tem de ser um dos principais objetivos de uma 

escola de futebol. E depois os valores, que podem estar relacionados com os 

valores do clube e do departamento de competição. Tudo começa aqui e é da 

relação entre este triângulo visão-missão-valores que sai a direção estratégica 

da escola de futebol. Dentro desta direção estratégica somos capazes de definir 

então os seus objetivos gerais e específicos.  

No fundo, foi isso que fiz. A “escolinha” estava muito mal-organizada. As 

turmas não estavam feitas por escalão, por exemplo. Tinha benjamins 

misturados com infantis ou com traquinas. O primeiro passo foi organizar isto 
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tudo por idades. Tendo todas as turmas estruturadas por escalões etários, desde 

minis, petizes, traquinas, benjamins e infantis; o segundo passo foi começar a 

avaliar o nível de desempenho dos nossos jogadores e depois dentro de cada 

escalão etário começar a organizar as turmas por nível de desempenho, de 

forma a torná-las o mais homogéneas possível. O terceiro passo foi a 

implementação de um programa de formação desportiva, que também não 

existia para as escolinhas.  

Face à análise do contexto que temos nas escolinhas, há uma 

caracterização de cada escalão etário e das características e conteúdos de 

treino que cada um deve ter. É nessa fase que estamos agora e falta começar a 

aplicar esse programa efetivamente na prática. Para isso temos de estar com os 

treinadores no campo, temos de dar formação aos treinadores para aquele 

programa e para aqueles conteúdos que temos definidos. O programa faz a 

caracterização de cada escalão, define os conteúdos para cada escalão e as 

características metodológicas que queremos promover na nossa escola de 

futebol. Basicamente foi este o processo que fizemos até agora e estamos na 

fase da implementação deste programa de formação desportiva.  

 

Que estratégias são utilizadas para trazer para o treino aspetos do 

futebol de rua? 

O nosso programa está bastante bem definido nesse aspeto. Uma das 

principais inovações que tem este programa face ao que havia no clube foi a 

inclusão de um programa de desenvolvimento das habilidades motoras 

fundamentais. O objetivo é desenvolver a motricidade daqueles jovens que 

temos ali. Isto está relacionado com um dos principais problemas que 

identificámos: a falta de literacia motora que os nossos jovens possuem. 

Estamos a implementar um programa que tem como objetivo o desenvolvimento 

das habilidades motoras fundamentais, atividades tão simples como correr, 

saltar, gatinhar, rebolar, cair, manipulações, arremessos... no fundo, procuramos 

estimular a variabilidade ao nível do comportamento motor, explorando um 

conjunto variado de possibilidades de ação e graus de liberdade. 
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Em função do escalão etário há uma diferente proporção para este tipo de 

trabalho. Nos escalões de idades mais baixas mais de metade do treino tem 

como foco o desenvolvimento destas habilidades motoras fundamentais. Às 

vezes através de jogos que têm as características de um jogo de futebol, outras 

vezes não. À medida que vamos subindo de escalões etários essa proporção vai 

diminuindo, mas está sempre presente até aos infantis (Sub-13). 

Outra questão fundamental está relacionada com as nossas metodologias 

de treino. O nosso programa de formação desportiva está assente num pilar 

essencial relacionado com ensinar a jogar, jogando, preservando uma 

complementaridade entre a tática e a técnica. Isto não quer dizer que os nossos 

treinadores não podem aplicar exercícios que normalmente designamos por 

analíticos, pois estão mais focados numa ação técnica. Estes devem é aparecer 

menos vezes do que as formas jogadas. Então procurámos que o ensino do jogo 

seja feito preferencialmente através de formas jogadas, com complexidade e 

dificuldade também controlada e ajustada ao nível deles, mas que lhes permita 

aprender o jogo através de formas jogadas.  

Tomamos esta decisão por três grandes razões: primeiro, é mais rico do 

ponto de vista do entendimento tático do jogo; segundo, permite a aprendizagem 

da técnica de forma contextualizada, dentro daquilo que é o jogo; terceiro, 

porque normalmente é mais divertido estar a disputar um jogo do que estar a 

treinar uma técnica isolada. Temos essa preocupação e isto é um dos principais 

pilares da nossa metodologia de treino, entre outros. Podemos dizer que é o que 

está mais relacionado com o futebol de rua e com as características que 

tentamos trazer para o nosso treino, juntamente com o treino das habilidades 

motoras fundamentais e com a variabilidade que procuramos introduzir.  

Esta é outra questão que ainda não falei: a variabilidade. No nosso 

programa de formação estão previstos constrangimentos que tenham o objetivo 

de aumentar a variabilidade dos exercícios de treino. É frequente usarmos 

diferentes bolas, com diferentes tamanhos, de diferentes texturas. É frequente 

metermos os meninos a fazer determinadas ações técnico-táticas em situações 

de variabilidade, com diferentes zonas, alvos e objetivos. Aqui importa termos 
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cuidado com a dose de variabilidade que colocamos no exercício, que deve ser 

adequada ao nível dos praticantes. 

No meio disto tudo, há uma outra questão fundamental, que é a educação 

dos encarregados de educação.  

 

É importante é que haja uma cultura e uma identidade definidas pelo 

clube para a Formação dos seus jogadores? 

Sim. Neste caso o Vitória está num contexto particular. Para além de ser 

um clube histórico do futebol português tem uma relação próxima com a cidade 

– que já esteve melhor. Desde cedo tentamos que a nossa escolinha tenha uma 

identidade muito própria, que esteja relacionada com o clube. Muitos deles 

podem não vir a ser jogadores de futebol nem jogar nas equipas de competição 

do Vitória, mas queremos que sejam para sempre vitorianos. Desde tenra idade 

adotamos algumas estratégias para promover a identidade do clube. 

Uma das alterações curiosas que a administração decidiu fazer este ano 

deu-se ao nível dos equipamentos. Nos anos anteriores os equipamentos da 

escola não eram os tradicionais listados verde e branco, mas sim todos lisos num 

verde mais escuro. Os equipamentos da escolinha eram diferentes dos 

equipamentos do departamento de competição. Esta administração, e a meu ver 

bem, decidiu fazer precisamente o contrário. Isto é, se o equipamento tradicional 

do Vitória é o verde e branco listado então estes meninos devem vestir também 

este equipamento. Parece um pormenor mas, na prática, o que eles vêm é que 

têm um equipamento igual àqueles jogadores que vêm jogar na televisão.  

Outro tipo de iniciativas é que há um conjunto de meninos que entram com 

os jogadores em todos os jogos do Vitória, em casa, no nosso estádio. Isto é 

rotativo e vai até às equipas de competição [infantis B]. Convidamos os pais a 

virem ver o jogo e os meninos entram em campo com os jogadores. Para eles é 

fantástico e também uma forma de aproximar as pessoas ao clube.  

Aproveitamos também para fazer algumas iniciativas com as escolas da 

região e da cidade de Setúbal, também para publicitar as nossas escolinhas, 

porque um dos nossos objetivos é aumentar o número de praticantes. Estamos 

sempre à procura deste tipo de iniciativas que possam promover o clube e 
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aproximar as pessoas do clube. No fundo, isto é o que cria e permite preservar 

a identidade ao longo dos anos.  

 

Pensa que a opinião pessoal e a subjetividade que o pensamento de 

cada indivíduo acarreta podem desempenhar um rol importante e decisivo 

naquilo que é a prospeção e deteção de talento? Existirá uma noção 

fidedigna da influência que essas decisões têm na vida dos jogadores?  

Temos de ter muito cuidado com as questões relacionadas com a 

identificação do talento. Além de ser difícil de explicar, o talento é difícil de 

identificar, sobretudo nos escalões mais baixos. Defendo sempre que estas 

decisões nunca devem ser tomadas apenas por uma única pessoa, nos clubes. 

Refiro-me a decisões relacionadas com o recrutamento e dispensa de jogadores. 

Mesmo no contexto da escolinha, selecionar quem é que pode eventualmente 

integrar as nossas equipas de competição – que é também um dos nossos 

objetivos - não deve ser uma decisão individual.  

No meu entendimento, estas decisões nunca podem ser tomadas por uma 

só pessoa. Devem sempre ser tomadas por uma comissão de decisão. Se 

pensarmos num clube de I Liga, que esteja minimamente estruturado, podem 

fazer parte desta comissão o coordenador geral de formação, o treinador do 

escalão em questão, o responsável pelo recrutamento e, se houver, o 

coordenador daquele escalão. Estamos a falar de quatro pessoas, no mínimo. 

Os clubes não podem (ou não devem) deixar a decisão de dispensar ou recrutar 

um jogador com base exclusivamente na opinião do treinador. A opinião do 

treinador é muito importante, claro, mas depois deve de ter também a opinião do 

coordenador geral da formação do clube, que deve conhecer as suas linhas de 

competição, o responsável do recrutamento, porque conhece as equipas do 

clube e conhece os jogadores que possui na sua base de dados, e o coordenador 

de escalão, que se calhar conhece aquele escalão de forma mais profunda do 

que o coordenador geral.  

Podemos continuar a errar, mas a probabilidade de errar é menor do que 

se a decisão for tomada apenas e só por uma pessoa. Isto tem muito a ver com 
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o facto de as pessoas, com as suas ideias e experiências, terem uma visão 

diferente do talento e do jogador.  

Nunca nos podemos esquecer que estamos a formar jogadores para um 

futebol que não temos a certeza como será. Um menino que tem hoje 10 anos 

eventualmente só será jogador daqui a oito/dez e eu não tenho a certeza de 

como será o futebol dentro de dez anos. É importante termos essa noção. Por si 

só, este aspecto já altera aquilo que poderá ser a definição do que é o jogador 

talentoso. Depois temos de perceber que o talento é influenciado por uma data 

de fatores que os treinadores e os coordenadores não conseguem controlar nem 

fazer uma avaliação exata dos mesmos. Muitas vezes, aquilo que os jogadores 

têm são determinadas características que os fazem distinguir de outros naquela 

dimensão. Penso que é importante procura olhar para o talento de forma 

multifatorial e considero que muitas vezes não o estamos a fazer.  

 

A premissa fundamental na formação de jogadores é poder dar 

resposta ao maior número de problemas possível? 

Penso que sim. O jogo em si é uma sequência constante de problemas que 

o jogador é convidado a resolver, do ponto de vista individual e coletivo. Penso 

que a formação e o ensino do futebol devem passar por essa resolução de 

problemas. Por outro lado, na formação de jogadores, estamos a falar não só da 

resolução de problemas do ponto de vista técnico e tático, mas também da 

resolução de problemas de relação, sociais e de gestão de conflitos.  

Enquanto treinadores devemos promover a resolução desse tipo de 

problemas, não devemos procurar resolver todos esses problemas pelos 

jogadores. Se olharmos para o processo de aprendizagem como um processo 

de resolução de problemas, então estamos a oferecer aos jogadores a 

possibilidade de encontrarem soluções diferentes para os mesmos problemas. 

Isto implica que os treinadores adotem estratégias de treino e ensino que se 

coadunem com este tipo de visão. Uma das mais conhecidas é a Descoberta 

Guiada. É um método de ensino que tem por base essa resolução de problemas. 

Mas o treinador tem de saber precisamente que tipo de problemas está a colocar 

aos jogadores para adotar um tipo de ensino baseado na Descoberta Guiada.   
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 Como vê a postura dos pais e relação com os treinadores? 

Considero que existem três pilares fundamentais para a formação 

desportiva – que não é uma ideia exclusivamente minha; a primeira vez que 

alguém me falou disto foi o ‘mister’ José Couceiro, quando tive oportunidade de 

trabalhar com ele na equipa principal do Vitória FC. São eles a escola, o clube e 

a família. O clube tem um papel muito importante na relação entre estes três 

domínios. O clube tem de ter a responsabilidade de fazer a ligação com a família, 

mas tem também a responsabilidade de fazer a ligação com a escola, tal como 

a família tem também de fazer essa ligação com a escola. O clube é, digamos, 

o elemento central. Esta proximidade com os pais deve existir e deve ser uma 

proximidade que favoreça o desenvolvimento dos praticantes.  

Agora, também é fundamental percebemos que esta relação com os pais 

é uma relação que deve estar ao serviço do desenvolvimento dos praticantes, o 

que significa que ela nem sempre é igual. À medida que os meninos vão 

crescendo e subindo no seu escalão etário, esta relação entre clube-família-

escola nunca deve deixar de existir. Os princípios que caracterizam esta relação 

é que se vão modificando. De forma simplificada, é dizer que a relação com a 

família de um jogador juvenil ou júnior não é a mesma que se deve ter com um 

petiz ou um traquina.  

 

Ainda há muito a fazer na educação dos diversos agentes 

desportivos? 

Há um caminho gigantesco a percorrer naquilo que diz respeito à relação 

entre os clubes e os pais e que tem de ser trilhado com muita urgência. No 

futebol de formação reina atualmente, no meu entendimento, uma falta de noção 

gritante. Estou a falar da falta de noção dos dirigentes desportivos, de alguns 

dos treinadores e de alguns encarregados de educação. É muito importante o 

clube conseguir chegar aos encarregados de educação e explicar-lhes, logo à 

partida, qual é a visão, missão e valores do clube. Depois, esta relação deve ser 

mediada pelo regulamento interno, que determina os trâmites da relação entre o 

clube e os encarregados de educação. É importante as pessoas envolvidas no 

processo de formação perceberem logo isto à partida.  
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Na escola de futebol do Vitória temos nos apercebido de que muitos 

encarregados de educação não percebem que os filhos estão na escola do 

Vitória e não nas equipas de competição. Não percebem que o contexto é 

completamente diferente. Quando eu lhes explico isto, muitos ficam admirados. 

Isto tem a ver com a falta de relação que havia com os encarregados de 

educação. Penso que os clubes devem adotar estratégias muito bem pensadas 

e muito cuidadas que vão também no sentido da educação dos pais. Para 

saberem qual o contexto em que os filhos estão inseridos, quais são os objetivos 

formativos dos seus educandos e qual é fundamentalmente o papel dos 

encarregados de educação neste processo de formação. Eles têm de se sentir 

como parte ativa do processo formativo. Nesse sentido, nós, enquanto clube, 

teremos depois a possibilidade de responsabilizar os pais pelas suas atitudes 

porque são parte do processo. Se não tivermos esta relação com os 

encarregados de educação, eles não são parte do processo e fica mais difícil 

para nós controlar os seus comportamentos e a influência que podem exercer 

na formação dos jovens.  

 

Essa relação pode passar pelo treinador ou deverá passar por outra 

pessoa? 

Quando digo que o clube deve ter uma relação próxima com os 

encarregados de educação, isto não significa que os encarregados tenham de 

estar demasiadamente próximos daquilo que é o processo de treino, pelo 

contrário. O que temos de fazer é estabelecer com os encarregados de 

educação quais são os seus papéis, direitos e deveres. O papel do encarregado 

não é naquilo que se faz num treino ou numa sessão de treino; é fora do campo. 

É importante que os encarregados tenham noção disto, que tem implicações 

com outras questões que temos vindo a falar. Se queremos formar praticantes 

que sejam autónomos e permitimos que os pais estejam sempre presentes e 

sempre próximos daquilo que é o processo de formação deles, isto é um 

contrassenso. Devemos contribuir para esta autonomia, até porque os jovens 

são hoje em dia cada vez mais dependentes dos encarregados de educação. 
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Deve haver ainda um meio-termo na relação com o treinador. Penso que é 

benefício os treinadores terem alguma relação com os encarregados, isto é, 

conhecerem-se minimamente. Já a relação entre o clube e os encarregados não 

deve passar pelo treinador, para não corrermos o risco de os encarregados virem 

a condicionar o trabalho dos treinadores; mas deve passar por alguém que seja 

capaz de fazer essa ligação. Pode ser um coordenador técnico, que responda a 

questões técnicas, ou um diretor, que seja o responsável por tratar questões 

administrativas. 

 

Como foi o seu percurso enquanto atleta? 

Comecei a jogar federado no primeiro ano do escalão de “escolas” 

(atualmente Benjamins) e joguei até aos Seniores. Fiz quase toda a formação 

no Vitória e tive dois anos de juvenis no Belenenses; depois voltei novamente 

para o Vitória. No meu último ano de Júnior fui para o Pinhalnovense, que jogava 

na II Divisão B [atual Campeonato de Portugal]. Nesse ano fui convidado para 

ser treinador adjunto de uma equipa de iniciados em Setúbal, onde também tinha 

jogado um ano, que é o Grupo Desportivo Os Amarelos, situado no bairro social 

da Bela Vista. Efetivamente comecei a ganhar o gosto pelo treino e como as 

coisas enquanto sénior no Pinhalnovense não estavam a correr como eu 

gostaria comecei a ponderar seriamente enveredar por esta via. Depois tive uma 

situação na minha vida pessoal que me fez olhar para a vida de forma diferente, 

que foi a morte do meu pai. Desta reorganização que tive de fazer da minha vida 

surgiu o gosto e a intenção de deixar de jogar e focar-me em vir para a 

universidade e ser treinador de futebol. Um aspeto importante é que quando vim 

para a universidade já sabia que queria ser treinador de futebol; entrei com esse 

propósito. 

Uma tendência que tenho registado desde que estou como docente é que 

muitos alunos chegam aqui ao primeiro ano sem saberem muito bem o que 

querem fazer. É algo que me assusta um bocadinho e que também tem a ver 

com a forma como a nossa sociedade se está a transformar. As pessoas ainda 

não sabem muito bem o que querem fazer das suas vidas.  
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A sociedade atual parece pretender rendimento máximo a troco de um 

esforço mínimo. Mesmo, por exemplo, estudantes do ensino universitário, 

que estão numa fase crítica para definir o que vão fazer o resto das suas 

vidas parecem não estar motivados e importados com o que está a 

acontecer. Concorda com isso? 

É muito verdade isso. Alguns alunos têm a perceção de que a faculdade é 

uma obrigação. O ensino superior não é uma obrigação, é um direito, que não 

deve ser negado a ninguém, mas que deve ser encarado com responsabilidade. 

É mais fácil sermos bem-sucedidos naquilo que gostamos de fazer. Quando nos 

colocamos num projeto – e o ensino superior é um projeto de vida – devemos ter 

a noção de que é um direito e não uma obrigação. Se venho, tenho de vir no 

sentido de dar o meu máximo, de me empenhar e fazer o meu melhor. Muitos 

dos alunos que chegam aqui não estão para isto. Não estão para a exigência do 

ensino superior, de serem licenciados e mestres. Simplesmente acham que têm 

a obrigação de serem licenciados ou mestres e vêm no sentido de fazer isto da 

forma mais fácil possível e ficarem com o diploma. Isso é muito errado e está 

completamente fora daquilo que deve ser o espírito de fazer um curso superior. 

 

Por vezes, sinto que as pessoas acham que o conhecimento e os 

resultados têm de vir ter com eles, e que o esforço e a entrega que têm que 

ter são poucos ou nenhuns. Parece que a humildade também não está 

presente por vezes, quase como se não tivéssemos muito a aprender e a 

melhorar. E penso que isso pode definir, e muito, a maneira como traçamos 

o nosso caminho e aquilo que podemos esperar dele. Sente isso de alguma 

forma? 

Estamos a caminhar muito para a ideia do facilitismo. Os alunos acham que 

os professores têm de facilitar. Não estamos aqui para dificultar, mas para 

colocar a exigência daquilo que deve ser um curso superior. Muitos dos alunos 

reagem mal a esta adversidade e, sobretudo, à exigência. Estão à espera de 

fazer um curso fácil e um curso não é nem deve ser fácil. Depois tem tudo a ver 

com aquilo que estamos a produzir para a prática. Quem trabalha nas faculdades 

está a produzir profissionais, que vão trabalhar na prática. Outra frase do ‘mister’ 
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José Couceiro muito interessante é: “não há pessoas meio-sérias. Ou se é sério 

ou não se é sério. Se uma vez eu não sou sério, então deixei de ser sério”. Se 

eu não sou sério com a minha formação académica, corro o sério risco de não 

vir a ser sério naquilo que é a minha profissão e a minha atividade profissional. 

Isso é grave, sobretudo na nossa área, porque estamos a trabalhar diretamente 

com outras pessoas.  

 

A criatividade e curiosidade relativamente às mais diversas coisas 

são fatores que começam a tornar-se raros e influenciam o 

desenvolvimento humano?  

É outro aspeto relevante. Muitos dos estudantes não percebem que a 

faculdade não lhes vai dar as respostas para todos os seus problemas. O que 

se procura aqui são fornecer ferramentas para que os alunos possam refletir 

sobre aquilo que é a realidade. Nós não vamos explicar exatamente como é a 

realidade, mas damos ferramentas para que os alunos possam interpretar a 

realidade. A interpretação nem sempre é igual. Aí é que está a riqueza do 

processo.  

 

Como foi o seu percurso a nível académico? 

Entrei para a Faculdade de Motricidade Humana, na licenciatura em 

Ciências do Desporto, em 2012/13. Fiz a licenciatura em três anos. Quando 

entrei para a faculdade, pus um objetivo que, para mim, nunca foi de média 

global, mas sim de procurar ser sempre o melhor aluno nas cadeiras que fossem 

específicas de futebol. Foi um objetivo que coloquei para mim. Terminei a 

licenciatura, que correu muito bem e decidi fazer o mestrado logo a seguir, em 

dois anos, com o mesmo objetivo. Correu muito bem e fiz o estágio do meu 

mestrado na equipa sénior do Vitória com o José Couceiro. No ano seguinte 

surgiu a possibilidade de ficar aqui a dar aulas. Fui convidado e tive a felicidade 

de o contexto proporcionar que assim fosse. O professor Ricardo Duarte, que é 

o nosso coordenador do futebol, teve a oportunidade de abraçar um projeto no 

estrangeiro e convidaram-me a preencher essa vaga. Foi uma honra e uma 

responsabilidade muito grande.  
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Tinha pensado que tudo pudesse acontecer dessa forma? 

No âmbito do futebol já tinha pensado que gostava de fazer três coisas: o 

objetivo último é ser treinador profissional de futebol, não há duvida quanto a 

isso; mas ao longo da minha carreira profissional gostava também de passar por 

uma posição de coordenação do departamento de formação de um clube e dar 

aulas na universidade, nomeadamente da FMH. Tinha para mim estes três 

objetivos, mas não sabia qual era a ordem nem quando poderiam vir a acontecer. 

Tenho a sorte de já ter passado por estas três experiências com 25 anos. Ainda 

não tive oportunidade de ser treinador principal de futebol, mas tenho a 

convicção de que essa oportunidade vai chegar um dia. Tenho oportunidade de 

estar a dar aulas na FMH e estar numa posição de coordenação de uma escola 

de futebol. Tive essa sorte, e digo-o sem problemas de lhe atribuir um papel 

importante (à sorte), mas sinto que me preparei imenso. A sorte tem um papel 

importante, mas o que temos de assegurar é que quando a sorte aparecer nós 

estaremos preparados para ela. Acredito que transformamos a sorte com as 

nossas ações.  

 

Como começou a sua experiência no mundo do treino? 

Comecei como treinador-adjunto aos 18 anos nos iniciados do Grupo 

Desportivo Os Amarelos. Tive lá duas meias épocas; um ano, praticamente. 

Depois fui para treinador adjunto nos Sub-17 do Vitória de Setúbal. Trabalhei 

com o Sandro Mendes, que atualmente está na equipa principal. Depois tive dois 

anos na Academia do Sporting, nos sub-15, onde trabalhei com o Pedro 

Venâncio e onde entrei através do estágio de licenciatura; depois surgiu o 

convite no final da época para continuar. Entretanto comecei o mestrado e fui à 

procura da oportunidade de fazer estágio num contexto profissional. Fui para o 

Vitória e no ano seguinte, terminado o estágio, tive uma proposta do Vitória para 

continuar na equipa profissional, que eu não aceitei porque achei que as 

condições não eram adequadas para aquilo que queriam que eu fizesse. Sei que 

muitos colegas meus aceitariam com 23 anos ficar com contrato numa equipa 

profissional, mas tenho os meus princípios e não abdico deles. Se considero que 

algo não se ajusta eu digo que não. Arrisquei e disse que não. Tive ali alguns 
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meses de ansiedade à espera que surgisse outra coisa e, entretanto, surgiu a 

possibilidade de vir para a faculdade. Este ano (2018/19) comecei a época na 

equipa sénior do Cova da Piedade. Fiz a pré-época, mas as coisas acabaram 

por não correr muito bem dentro da equipa técnica e acabei por decidir sair ainda 

antes de começar o campeonato.  

 

Sente que a mentalidade dos jovens treinadores, ao sujeitarem-se a 

algumas coisas menos aceitáveis, e dos clubes, ao promoverem-nas fazem 

com que seja difícil tornar mais acessível para estas pessoas a entrada e a 

permanência neste mundo? 

A consequência desse tipo de atitudes é a descredibilização completa da 

nossa classe dos treinadores e profissionais ligados ao desporto. Não critico os 

colegas que aceitam trabalhar sem receber ou com condições que são muito 

abaixo daquilo que é exigível, porque são opções e estratégias de planeamento 

de carreira. Acho que devemos fazer sacrifícios enquanto jovens treinadores, 

mas há limites para os sacrifícios que podemos fazer. Quando fui para o Sporting 

era estágio e como é óbvio não tinha vencimento e fazia 200 quilómetros por dia: 

fiz o sacrífico. Mas temos de perceber que estamos a investir na nossa formação, 

pagamos as propinas, as deslocações, formações etc. Quando vamos para um 

estágio e decidimos aceitar fazer um estágio, estamos a investir na nossa 

formação. Contudo, não podemos fazer sacrifícios a vida toda. Chega a uma 

altura em que terminas a tua formação, tens as tuas competências e os clubes 

têm de começar a pagar por isso; pelo investimento que também fizeste na tua 

própria formação. É óbvio que os contratos ao início não são altos, mas a fasquia 

tem de ir subindo porque vamos sendo cada vez mais competentes e os clubes 

têm de começar a perceber que têm de pagar a competência.  

O treinador jovem é um treinador muito mais formado e que para completar 

a sua formação precisa de entrar nos clubes e os clubes começaram a perceber 

que têm acesso a mão-de-obra altamente qualificada praticamente a custo zero. 

E no ano seguinte vem outra fornada de malta altamente qualificada. Acho que 

têm de ser tomadas medidas que procurem contrariar um pouco esta tendência. 

Estas vias têm de ser tomadas nas instâncias próprias e pelas instituições que 
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regulamentam o futebol e a contratação de treinadores. No fundo, considero que 

o fundamental é estarmos bem connosco próprios porque isso depois influencia 

tudo aquilo que é o nosso trabalho. Outra coisa é que, a partir do momento em 

que aceitamos determinado acordo, não nos fica bem dizer que não nos pagam 

o suficiente. A partir do momento em que aceito determinado acordo com o 

clube, não posso baixar a fasquia daquilo que é o meu trabalho em função 

daquilo que recebo. Eu aceitei aquelas condições e vou procurar dar o melhor 

de mim, com um compromisso máximo. É um princípio de trabalho que tenho.  

Costumo deixar este conselho: para mim eu vou sempre para o melhor 

clube do mundo. Os contextos onde trabalho para mim são sempre de topo 

mundial. Vou trabalhar sempre da forma como se estivesse no melhor clube do 

mundo e tentar deixar alguma coisa boa de mim naquele clube. É isso que nos 

faz crescer, que faz crescer os clubes e faz valorizar o nosso trabalho. Eu não 

posso trabalhar só em função daquilo que me pagam porque essa discussão é 

a anterior. Antes de aceitar é que tenho de discutir as condições. A partir do 

momento em que aceito, tenho de dar o melhor de mim e muitas vezes as 

pessoas não percebem isso. Trabalham em função daquilo que recebem e isso 

não me parece um bom princípio. E depois também depende do contexto. Eu 

estou a coordenar a escola do Vitória por menos dinheiro face ao que me 

ofereceram na altura para ficar na equipa sénior. Eu não aceitei ficar com a 

equipa sénior e agora aceitei ir para a escolinha de futebol. Porquê? Tem a ver 

com o contexto, com a fase da vida em que estamos e com o projeto que nos é 

apresentado. Na altura achei que aquele valor que me estavam a propor não era 

adequado para um contexto de futebol profissional.  

 

Qual a experiência mais marcante que teve? 

Marcou-me sobretudo o facto de trabalhar neste contexto profissional. O 

que me marcou mais foi a importância das relações humanas para ter sucesso 

individual enquanto treinador e para o sucesso coletivo da própria equipa. Digo 

isto de forma honesta e genuína. Uma das questões que acho fundamentais para 

quem se preocupa com a sua carreira é a capacidade de criar empatia com os 

outros colegas da mesma profissão porque isso é determinante; é algo que eu 
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confesso que tenho procurado melhorar, a capacidade de criar empatia. Não sou 

um sujeito muito empático, à partida, e sinto que isso me pode prejudicar... Mais 

do que as questões técnicas e táticas que envolvem a preparação de uma equipa 

de alto rendimento (onde evolui e aprendi enormemente), esta foi a questão 

fundamental que retirei daquele estágio.  

 

Foi uma época em que o Vitória F.C. surpreendeu. Deixaram a ideia de 

um trabalho de grande competência, apesar das escassas condições. É 

verdade? 

Daquilo que me é dado a conhecer, o Vitória é provavelmente o clube da I 

Liga com piores condições de trabalho, sobretudo ao nível das infraestruturas, 

do espaço e dos materiais de treino. O clube tem muitas dificuldades a este nível. 

A época que fizemos foi das mais tranquilas dos últimos anos. Nunca esteve em 

causa a manutenção na I Liga. Nunca estivemos em posição de despromoção e 

penso que um dos fatores que contribuíram determinantemente para isso foi não 

só o conhecimento e a qualidade da equipa técnica, mas também a capacidade 

e a forma como o ‘mister’ José Couceiro consegue chegar aos jogadores. Por 

isso é que falei das relações humanas. 

Outro fator era a forma como a equipa técnica estava organizada. Era uma 

equipa técnica multidisciplinar, como a maior parte dos clubes utiliza hoje em dia. 

Cada um de nós sabia muito bem quais eram as funções dentro da equipa 

técnica, mas havia sempre uma partilha e a discussão de tudo aquilo que incluía 

a preparação da equipa. Isso foi também um dos aspetos que eu gostei e que 

me fizeram sentir muito bem e que levarei para a vida toda. O José Couceiro 

teve um papel fundamental, enquanto líder do processo, porque foi alguém que 

permitiu esta abertura.  
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Que importância tem a abertura dos elementos da equipa técnica entre 

si naquilo que são as suas tarefas e na partilha de conhecimento? 

Há um fator que é determinante para o bom funcionamento de uma equipa 

técnica: a confiança. Este é o principal fator. Havendo a confiança depois é 

importante que cada um dos elementos tenha definido claramente quais são as 

suas funções. Estas funções não são em exclusividade, mas apenas para que a 

equipa técnica esteja devidamente organizada naquilo que são as suas tarefas 

de organização e planeamento do treino e da competição. Depois, 

pessoalmente, o processo pode ser muito mais rico e as decisões podem ser 

bastante mais ponderadas se o processo da tomada de decisão for conjunto e 

permitir a participação de todos. Por vezes temos uma visão diferente dos 

fenómenos que estamos a analisar e desta discussão poderá sair uma nova ideia 

que seja mais rica. 

Há uma coisa, que quem andou na prática sabe, que é quase uma regra 

de ouro do funcionamento de uma equipa técnica de futebol, que diz que em 

caso de dúvida, a última decisão é do treinador principal. Mas este, enquanto 

líder do processo, poderá também enriquecer a sua tomada de decisão se 

permitir a opinião das pessoas que o estão a ajudar. No fundo estamos a 

trabalhar todos no mesmo sentido. É preciso conhecermos bem uns aos outros 

e é preciso haver a confiança como acabei de referir. Para os jogadores, 

tradicionalmente (quase até culturalmente) no futebol, o treinador principal tem 

uma força muito grande para o grupo de trabalho. Na prática importa que dessa 

discussão saia uma decisão que é nossa, de equipa técnica, mas sobretudo uma 

decisão do treinador principal. A forma como os jogadores vêm é que aquilo é 

uma decisão do treinador principal. É assim que tem de ser. Mesmo quando há 

esta abertura para a discussão, a decisão que for tomada em última instância 

pelo treinador é a decisão que sai cá para fora. Não pode haver decisões 

diferentes e os jogadores não devem ter acesso a esta divergência de opinião 

que pode haver entre os elementos da equipa técnica. Quando a decisão é 

tomada em conjunto, é a decisão do treinador principal e a partir daí não há mais 

questões à volta disso. Quando vamos para o campo aquela é a nossa decisão, 

pela qual temos que trabalhar e defender. 
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Acha que o facto de muitos treinadores se fecharem à partilha de 

conhecimento e de experiência prejudica a possibilidade de novos 

desenvolvimentos, para eles, para os que os rodeiam, e para o próprio 

jogo? 

Isso não é nada benéfico, nem para a nossa evolução nem para a evolução 

do jogo e do conhecimento.  

Quando procurei estagiar na equipa técnica do ‘mister’ José Couceiro, não 

o conhecia. Vou contar a história: estava em casa, na altura no Sporting, e 

conversava com um colega de curso que me perguntou se já tinha visto quem ia 

para o Vitória. Disse-me que era o José Couceiro e que seria um bom estágio 

para mim. Eu fiquei a pensar sobre aquilo e comecei logo a pensar de que forma 

conseguiria chegar ao ‘mister’ José Couceiro para tentar ter esta oportunidade. 

Como tenho boas relações com o Vitória achei que isso podia ser um fator 

facilitador. Consegui chegar à fala com o ‘mister’, tivemos uma reunião, ele 

conheceu-me mais ou menos e no final perguntou-me se estava disponível para 

ir para estágio, de imediato. E assim foi. 

Dentro da equipa técnica, a confiança vai-se ganhando. Conhecia dois 

elementos da equipa técnica: um era o treinador de guarda-redes que tinha sido 

meu treinador no Vitória; e o outro treinador tinha sido meu colega enquanto 

jogador e fazia parte da equipa de futebol profissional. Fomos para estágio e a 

confiança foi-se conquistando. A integração correu bem. 

Quais foram as funções? Não escolhi o que iria fazer. Acabei por estar 

ligado mais à parte do controlo do treino e do planeamento do treino 

complementar porque um dos treinadores interinos do clube era responsável 

sobretudo pela análise, o outro treinador adjunto [Tiago Maia] era responsável 

pela análise e o braço direito do José Couceiro nas questões técnico-táticas e 

plano de jogo; e o José Herculano, que era o treinador adjunto mais responsável 

pela parte do treino complementar e das qualidades físicas e controlo da carga 

de treino. Acabei por encaixar aí e ajudá-lo nessas questões relacionadas com 

o planeamento e controlo do treino complementar e da carga de treino. Tudo o 

que era análise de GPS, planeamento do treino complementar de força, treino 
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de velocidade e de coordenação acabámos por fazer em conjunto, eu e o José 

Herculano. Fui ganhando o meu espaço e conseguindo intervir em mais tarefas.  

Nas nossas reuniões de equipa técnica abordávamos todos os temas em 

conjunto. Para a minha formação foi muito bom. Estou internamente grato a 

todos eles pela forma como fui integrado e pela confiança e amizade com que 

me receberam. 

 

Tem alguma metodologia de treino que o oriente? Que princípios a 

sustentam? 

Hoje penso que a metodologia do treino deve estar sustentada na 

resolução de problemas. Do ponto de vista metodológico gosto muito de uma 

abordagem que é baseada na manipulação dos constrangimentos dos exercícios 

de treino. Isto significa que a aprendizagem e o treino dos comportamentos que 

nós queremos fazer emergir na nossa equipa de futebol estão condicionados, à 

partida, pelos constrangimentos que colocamos nos exercícios de treino. Preciso 

de conhecer muito bem o tipo de constrangimentos que estou a colocar nos 

exercícios para saber quais são os comportamentos que esses 

constrangimentos vão fazer emergir. Esses comportamentos têm de estar 

associados ao objetivo do exercício e, igualmente, daquela sessão de treino.  

Acredito que uma metodologia de treino baseada nesta abordagem é uma 

boa forma de pormos os jogadores a resolver problemas táticos que o jogo lhes 

vai colocando de uma forma contextualizada e representativa daquilo que são 

as exigências em contexto competitivo. Contudo, é importante termos a noção 

do meio-termo. Não sou nada fundamentalista e acho que as pessoas 

demasiado fundamentalistas a defender determinadas abordagens de treino só 

têm a perder porque não conseguem retirar o melhor de diferentes abordagens.  

Dou primazia a uma metodologia de treino que é contextualizada e 

representativa daquilo que é o jogo, baseado em formas jogadas, mas isso não 

significa que a determinada altura não utilize exercícios mais analíticos e menos 

representativos.  
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Que fatores devem nortear a conceção dos exercícios de treino? 

Devem ter por base aquilo que vai ser o jogo 

Para a conceção de um exercício de treino a lógica de raciocínio, no meu 

entendimento, deve ser a seguinte: eu tenho objetivos para a sessão de treino – 

seja em função do plano do próximo jogo; da análise ao desempenho no jogo 

anterior; do modelo de jogo; do plano anual de formação etc. – e em função deles 

tenho um conjunto de conteúdos. Só depois passamos para o planeamento de 

cada um dos exercícios propriamente ditos. Cada um desses exercícios que 

compõem a sessão de treino têm um objetivo específico que deve estar 

relacionado com os objetivos que defini para a minha sessão de treino. Tendo 

um objetivo para cada um dos exercícios eu consigo definir quais são os 

comportamentos que quero ver naquele exercício e que quero trabalhar com 

aquele exercício. Esses comportamentos, por sua vez, estão relacionados com 

o objetivo que quero para aquele exercício.  

Tendo claro para mim quais são os objetivos do exercício e os 

comportamentos que quero ver em relação com esse objetivo, consigo depois 

perceber se o exercício e os constrangimentos que eu escolhi para esse 

exercício estão a fazer emergir esses comportamentos ou não. Se não estiverem 

a emergir, então tenho de mudar qualquer coisa naquele exercício ou, em última 

instância, perceber que aquele exercício não está a trabalhar o que eu pensava 

que estaria a trabalhar. Este processo de avaliação do treino passa muito por 

aqui, por perceber que tipo de constrangimentos promovem determinado tipo de 

comportamentos.  

Esta abordagem baseada nos constrangimentos está bem descrita na 

literatura científica, inclusivamente. Resumidamente, os constrangimentos 

podem ser de três dimensões: do indivíduo, do ambiente ou da tarefa 

propriamente dita.  

As características individuais são um constrangimento do indivíduo, no qual 

podemos, por exemplo, induzir estados emocionais diferentes. Posso chegar ao 

individuo antes do treino e mostrar duas ou três imagens do que ele fez no jogo 

e “apertar” com ele no sentido de colocar-lhe uma exigência mais alta porque ele 

não está a colocar no treino o empenhamento que deveria ter, por exemplo. 
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Os constrangimentos relacionados com o envolvimento têm a ver com as 

questões ambientais e meteorológicas, as questões de altitude e luminosidade 

etc. Algumas não consigo controlar, mas outras consigo. Por exemplo, posso 

querer o relvado mais seco ou mais molhado, a relva mais alta ou mais baixa 

nos contextos em que isso é possível. Também posso fazer um treino à porta 

aberta, com o objetivo de induzir um determinado estado emocional na minha 

equipa.  

E depois os mais importantes para os treinadores, que são os 

constrangimentos da tarefa, que manipulamos constantemente no treino. 

Costumo dizer que a manipulação dos constrangimentos da tarefa é aquilo que 

todos os treinadores fazem. Às vezes não sabemos muito bem é a forma ou os 

comportamentos que daí advém e isso é que devemos ter cuidado. 

Consideramos constrangimentos da tarefa tudo aquilo que são as regras de um 

exercício: a manipulação do espaço, do número e tamanho das bolas, das 

formas de pontuação, do número e tamanho dos alvos etc. A questão 

fundamental que devemos pensar é se estes constrangimentos irão fazer 

emergir os comportamentos que queremos ou não. Esta é uma abordagem que 

aprendi pela primeira vez na faculdade e que me estimulou à sua compreensão, 

muito pela influência do Professor Ricardo Duarte.  

 

Vê a Periodização Tática como uma metodologia de elevada valia no 

treino em futebol? 

Não quero fazer uma crítica à periodização tática, que acho que é uma 

abordagem ao treino que tem bastantes méritos, nomeadamente o de colocar o 

foco do treino nas questões táticas porque penso que isso faz todo o sentido 

para uma modalidade com as características do futebol. Mas, tal como disse há 

pouco, nós seremos melhores profissionais se pudermos retirar o melhor de 

cada uma das diferentes abordagens metodológicas que possamos conhecer 

para o treino. Isso vai-nos enriquecer e não temos de ter medo de às vezes olhar 

de forma crítica para determinadas abordagens de treino, porque no fundo são 

visões e diferentes visões do treino podem igualmente conduzir ao sucesso.  
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Depois, quando chegamos ao alto rendimento, o objetivo final é ganhar o 

jogo. Não há romantismos, é mesmo isto. Tenho de perceber quais são os 

métodos e as formas que me deixam mais próximo de ganhar o jogo, de acordo 

com aquilo em que eu enquanto treinador acredito. Um exemplo: eu gosto de 

equipas que dominam a posse de bola. Mas gosto porque acredito que isso me 

permitirá estar mais perto do objetivo de ganhar o jogo. Não porque é mais bonito 

ou porque está na moda.  Por outro lado, muitas vezes isto varia de contexto 

para contexto, de clube e de equipa. Tenho muita dificuldade em fechar-me 

numa abordagem e pensar que não pode ser de outra forma. Temos de acreditar 

naquilo que estamos a fazer e refletir sobre aquilo que estamos a fazer. Acreditar 

de forma desmedida pode não ser positivo. Pode não estar a produzir os efeitos 

que quero, mas como acredito cegamente naquilo funciona quase como a fé. 

Penso que os profissionais, nomeadamente os treinadores de futebol, são tão 

melhores quanto mais reflexivos forem sobre aquilo que estão a fazer. Isso é o 

que os pode fazer evoluir.  

Na prática do treino de alto rendimento, não creio que hajam treinadores 

que estejam cegamente agarrados a uma ideia ou a uma determinada 

abordagem ao treino. Até agora não conheci nenhum nem conheci alguém que 

conhecesse um treinador que é cegamente fiel ou que trabalha exatamente de 

acordo como uma determinada abordagem possa aparecer descrita na literatura.  

 

Qual a importância da Análise e Observação para o processo de 

Treino? 

Hoje em dia é quase unânime que a análise e observação do jogo tem um 

papel fundamental para o contexto da equipa, se estivermos a falar no alto 

rendimento. Na minha visão deve ter dois objetivos: em primeiro, preparar o jogo 

e a estratégia para o próximo jogo; mas também um objetivo formativo no 

desenvolvimento da minha equipa. Penso que esta questão relacionada com o 

modelo de jogo terá tendencialmente no futuro uma importância cada vez maior. 

Há indicadores que nos fazem acreditar que o futebol está cada vez mais a 

caminhar para uma era bastante mais estratégica do que temos atualmente. A 

última grande transformação ao nível da modelação do futebol foi em termos de 
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as equipas terem as suas características muito bem definidas. Começa-se a 

perceber agora que, como o jogo evoluiu, terá de evoluir para um planeamento 

estratégico mais cuidado. Penso que é por aí que o jogo irá evoluir, que 

continuará a haver sempre equipas com ideias de jogo bem vincadas, caso 

contrário o processo de treino fica muito mais complicado. Mas a importância da 

estratégia será cada vez maior. Consequentemente, se há um aumento da 

necessidade do planeamento estratégico, haverá também um aumento da 

importância da análise do jogo porque preciso de analisar cada vez melhor o 

meu adversário para definir uma estratégia adequada para aquele jogo.  

Por outro lado, acrescentar que o processo de análise do jogo e do treino 

tem uma grande importância no processo de formação. Normalmente aplicamos 

mal isto, porque começamos a aplicar a análise do jogo dos adultos com os 

mesmos princípios à análise do jogo dos escalões mais baixos. Hoje em dia 

vemos treinadores e clubes a fazer a análise de jogo em infantis e benjamins. 

Isso não está errado. O que poderá estar errado é o que eu faço com as 

informações todas que vou recolhendo e o que retiro dessa análise. Nesse caso, 

a análise de jogo e do treino deve estar pensada no sentido de servir o 

desenvolvimento individual do jogador, mais do que o rendimento coletivo da 

equipa.  

 

Pensa que lado humano, e aquilo que são as relações entre os 

agentes, podem tomar conta do jogo no futuro? 

Penso que a questão humana sempre esteve presente no jogo e vai 

continuar a estar. Esse fator humanístico já é muito importante, mas acho que 

vai continuá-lo a ser sempre enquanto o futebol for jogado por seres humanos. 

O conhecido Professor Manuel Sérgio costuma dizer que é o homem que se é 

que triunfa no treinador que se pode ser. O jogador de futebol é a mesma coisa. 

Não temos um remate, temos um jogador que remata. Dentro do ser humano 

temos um jogador que remata.  

Da minha experiência anterior retirei fundamentalmente estas relações 

humanas, com já referi. Se o melhor jogador não tiver, do ponto de vista 

humanístico, em pleno, não terá o rendimento que poderia ter. 
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O fator que pode cada vez mais vir a ganhar importância são as questões 

relacionadas com a liderança e a gestão de equipas. Penso isto porque o nível 

de conhecimento do jogo, o nível do jogo jogado propriamente dito é cada vez 

maior e as equipas estão cada vez mais bem preparadas. Com o passar do 

tempo a geração de treinadores será cada vez mais bem preparada. O que 

poderá vir a fazer a diferença no futuro poderá ser a capacidade que os 

treinadores terão para liderar as equipas, chegar aos jogadores e gerir aquilo 

que é uma equipa de futebol.  

 

Quais as características mais importantes necessárias para se ser 

treinador? 

As questões humanas. Ponho sempre essas no topo, não numa ordem de 

importância, mas como que uma condicionante e um pilar base. A capacidade 

de relacionamento, a capacidade de liderança e de gerir os seres humanos com 

características diferentes que constituem uma equipa é a característica base 

para um treinador ter sucesso. Depois as questões técnicas e o conhecimento 

do jogo são fundamentais, mas à partida estarão todas condicionada por esta 

grande característica que é a capacidade de liderar as pessoas que temos à 

nossa frente.  

 

É importante para um treinador errar e refletir sobre o erro? 

É muito importante um treinador errar, mas é muito mais importante o 

treinador ter a capacidade de refletir sobre o erro. A capacidade de reflexão é 

fundamental para o crescimento do treinador, que, na minha perspetiva, é tanto 

melhor quanto mais reflexivo for daquilo que é a sua prática.  

 

O que é futebol para si? 

Lembrei-me de uma frase que costuma dizer que o futebol é mais do que 

um jogo. Não acho que seja. O futebol para mim é um jogo, mas é um jogo com 

características muito particulares. Uma das características particulares que tem 

o jogo de futebol é a capacidade que tem de arrastar multidões. Devemos ter a 

noção de que, apesar de o futebol ser um jogo, tem também uma função de 
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formação social e cívica muito importante. É um alerta que gosto de deixar 

sempre que falo de futebol. As questões técnicas, a preparação da equipa, o 

modelo de jogo são aquelas questões que não se colocam e toda a gente fala e 

sabe. Esquecemo-nos muitas vezes é do lado humano que temos vindo a falar. 

O futebol é um jogo que tem um poder muito grande de influenciar as 

pessoas e esse poder deve ser aproveitado também para o desenvolvimento de 

valores sociais e cívicos. Infelizmente, muitas vezes não é isso que se vê na 

praça pública.  
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Anexo III – Entrevista Nº 3 

 

 

João Aroso  

Treinador de Futebol e Professor na Faculdade de Motricidade 

Humana (FMH) 

Estúdios da Sporttv, Parque das Nações, Lisboa – Maio de 2019 

 

 

Quais as primeiras memórias que tem relacionadas com o Futebol? 

Como começou a sua paixão por este desporto? 

Era muito pequeno e as primeiras memórias são eu a entrar num estádio 

de um grande clube português pela mão do meu pai. Lembro-me que quando 

olhava e via pela primeira vez o relvado, era um fascínio incrível que exercia 

sobre mim. Essas são as primeiras memórias que tenho. Teria uns cinco/seis 

anos. Foi quando comecei a frequentar. 

Era o FC Porto. 

 

Certamente jogou na rua. Quão importante acha que esse foi um fator 

para o seu desenvolvimento no que ao jogo diz respeito, e porque é que é 

um fator importante para o desenvolvimento dos jogadores de futebol? 

Acho que é muito importante. Primeiro porque lhes dava a possibilidade de 

praticarem durante muito tempo. Hoje os miúdos têm pouco tempo de prática. 

Muitas vezes, o que eu acho inconcebível, algumas escolas não deixam os 

miúdos jogar no recreio. Muitas vezes a nossa rua era o recreio da escola porque 

não chega o tempo de prática nos clubes. É preciso muito mais para desenvolver 

as habilidades.  

Para além disso, do tempo de prática, era a possibilidade de inventar, de 

poder fazer coisas com a bola que no contexto do clube muitas vezes e mal, no 

meu ponto de vista, os miúdos não podem fazer por causa de serem dirigidos 

pelos treinadores. Nesse contexto, eles tinham a liberdade de fazerem o que 
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quiserem. A única pressão que havia era a pressão dos colegas de equipa e dos 

adversários, do fazer, do exagerar no drible. Na rua podia-se driblar toda a gente. 

Se tivesse sucesso, ninguém dizia nada. Se não tivesse, havia a pressão do 

companheiro que dizia para passar a bola. A pressão era esta, mas permitia-se 

um miúdo não sentir a pressão de alguém que o dirige, no sentido de não poder 

driblar, não poder inventar, não poder fazer um cabrito. Esta é uma riqueza 

enorme, que muitas vezes hoje em dia nas escolas de futebol que é onde muitas 

vezes os miúdos começam, não lhes é dada essa tal liberdade. 

Depois, mesmo questões de personalidade porque era líder aquele que 

demonstrava argumentos futebolísticos. É verdade que quem levava a abola, por 

vezes também mandava, mas era de outra forma. Esses argumentos de 

liderança desenvolviam-se de uma forma natural. Muitas vezes, acho que no 

contexto de escola de futebol ou de formação se calhar não se encontram as 

melhores formas de permitir aos miúdos construir este carácter de liderança. Por 

vezes o treinador exagera na forma como vinca a sua autoridade.  

Por fim, o problema que as escolas de futebol hoje trazem – e que são a 

alternativa óbvia àquilo que era dantes a rua. Muitas vezes, para quererem 

mostrar aos pais que ensinam, intervêm demais os treinadores. A rua tinha isto 

também: a ausência de intervenção permitia aos miúdos tudo aquilo que falei, 

que era inventarem, driblarem, fazer aquilo que quisessem durante muitas e 

muitas horas. 

 

Pela etapa da vida em que era praticado, o Futebol de Rua era tudo o 

que importava para as crianças. Isso confere uma noção da influência que 

pode ter e de como é importante respeitar esse “período sensível”? 

Nós ouvimos às vezes histórias, relatos de jogadores de top que hoje 

conhecemos que diziam que quando eram pequenos, estavam doidos para 

chegar a casada escola e ir para a rua jogar. A mãe chateava-se ao chamá-los 

para vir jantar e depois de jantar, muitas vezes ainda queriam ir jogar. 

Isto teve seguramente um contributo grande para quem chegou lá. São 

muitas e muitas horas de prática, mas também revela algo que é muito 

importante e o Professor Júlio Garganta fala muito sobre a questão do talento e 
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do treino e de outras coisas que muitas vezes que estão associadas ao talento. 

É precisar de gostar muito. Os miúdos hoje têm um conjunto de solicitações 

enorme: Playstation, muitos canais na televisão que eu não tinha quando era 

miúdo, uma grande quantidade de canais com desenhos animados e outros 

aspetos que aliciam os miúdos. 

Hoje em dia tem de se gostar realmente muito, para além de muitas vezes 

não haver os espaços, mas por vezes ainda há nos jardins dos prémios. A 

sociedade está tão diferente, há tanta pressão com a questão escolar, as tais 

solicitações (televisão, videojogos, etc.), que os miúdos têm que realmente 

gostar muito para quererem continuar a jogar futebol. 

Essa é uma característica que acho muito importante para que eles possam 

chegar a um patamar importante. Têm de gostar mesmo muito de o fazer, para 

que consigam eliminar todas estas outras solicitações, de forma a poderem 

praticar muito o jogar à bola. É essencial para poderem chegar lá, mas também 

por outra questão. 

É preciso gostar muito, mesmo, para depois se entregarem ao treino, não 

porque há pressão dos pais e do treinador, mas porque realmente eles gostam 

muito para se dedicarem ao treino já num contexto mais formal e poderem 

também evoluir e distinguirem-se dos outros por essa paixão que têm pelo jogo. 

Essa paixão, que está muito associada ao futebol de rua, ao jogar muito na rua, 

ajuda a poder chegar lá acima.  

 

Que fatores contribuem para essa conjetura atual da sociedade? 

Muitas vezes é confortável para os pais que o miúdo jogue a Playstation, 

veja televisão e não chateie. Ele faz os trabalhos de casa e depois tem a 

Playstation, enquanto os pais fazem as suas tarefas ou veem os seus programas 

de televisão. Esse é um lado, mas há o outro lado também, que é o dos pais que 

querem apostar numa carreira para os filhos logo que eles são muito 

pequeninos. Esses pais acompanham os filhos nas suas atividades desportivas, 

colocando-lhes por vezes uma pressão desmedida. A dada altura, o grande 

perigo disto é a influencia sobre a paixão dos miúdos. O miúdo tem de ter dentro 

dele uma paixão enorme por aquilo. É isso que o vai querer fazer treinar, querer 
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evoluir, querer melhorar as fintas e os cabritos, querer dar mais toques na bola, 

querer bater recordes, querer fazer golos de bicicleta. É a paixão dele, não pode 

ser algo em que seja quase empurrado. 

 

Deve ser mais uma questão de Sedução do que Imposição... 

Exatamente. Por vezes eu tenho dúvidas se realmente os miúdos gostam 

mesmo ou se os pais vêm ali a galinha dos ovos de ouro erradamente. Por isso 

os levam e insistem que eles vão. Há esta questão e depois até que ponto é que 

esta pressão, que acontece em muitos casos dos pais, não pode diminuir o gosto 

que eles têm. 

 

Em que idades deve aparecer uma prática mais sistematizada? 

Como pensa que tem sido o desempenho das escolas de futebol 

nesse aspeto? 

É muito importante que haja um espaço (progressivamente menos com a 

idade) para que eles possam fazer o que quiserem. Posso dar-te um exemplo. 

Eu treinei a seleção nacional sub-15 e isto enquanto treinador principal. Mesmo 

na equipa B do Braga dava-lhes com alguma frequência um espaço na fase 

inicial do treino que servia de aquecimento e também para eles jogarem como 

se estivessem na rua. Eles nem tinham coletes, nós só marcávamos os espaços 

e definíamos grupos. Eles faziam as equipas e jogavam, com balizinhas e tal. 

Acho que é sempre bom haver um bocadinho de espaço para isto. Quando mais 

pequeninos, mais espaço para isso deve haver.  

O problema é a necessidade das escolas de futebol, em que os pais pagam 

e como pagam querem ver a intervenção do treinador. Às vezes pode ser o 

simples contornar cones com a bola, que para mim é do pior que há. Quando 

vejo isso fico logo enervado porque é dos piores exercícios que pode haver, 

porque é uma habilidade técnica fechada e padronizada, que não tem nada a 

ver com o que é o jogo. Se grande parte dos pais vir os miúdos todos 

organizados em fila e exercícios como estes, eles vão ficar satisfeitos. Vão ver 

que é uma aula de futebol. Isto é preocupante. Ainda que por vezes os exercícios 
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sejam bons, o problema é que muitas vezes há intervenção excessiva do 

treinador.  

Se o treinador tiver pouca intervenção, os exercícios podem ser muito 

interessantes e se calhar resolverem quase tudo sem intervenção, mas se os 

pais não ouvirem a intervenção do treinador, eles vão achar que não está a 

ensinar. Portanto, isto começa logo de uma forma quase subvertida porque há 

esta pressão do pai que paga. A escola precisa, para pagar aos seus treinadores, 

que os miúdos estejam lá e que os pais paguem. Portanto, precisa de satisfazer 

os pais. Este equilíbrio por vezes não é fácil de conseguir, admito eu. Por isso, 

em alguns casos, a prática do futebol nas idades mais baixas não é a ideal 

porque está a desvirtuar a essência do tal futebol de rua e da escola, onde os 

miúdos normalmente começavam, e a encaminhar-se para algo formatado, 

estereotipado e dirigido como acho que não devia ser. 

 

Sente que as escolas, mais do que formar, estão a vender, e que, se é 

necessário definir e escolher entre o que está correto e o que é pretendido 

por quem as procura, muitas vezes o “negócio” fala mais alto? 

É muito pertinente e há vários pontos. Primeiro, há escolas em termos de 

coordenadores técnicos e treinadores que não têm competência e não sabem, 

de facto, pelo menos na minha ótica, qual deve ser o caminho mais rico para que 

os miúdos evoluam naquilo que é o jogo de futebol e a aprendizagem do jogo de 

futebol, no sentido do desenvolvimento das suas habilidades. Este é o primeiro 

ponto. Há muitos casos em que seguramente o processo por parte de quem 

dirige na conceção deles não é aquilo que eu acho que é mais adequado. Este 

é o primeiro ponto. 

Depois, há outros casos, de quem tem uma boa orientação, do ponto de 

vista daquilo que deve ser a prática do futebol numa iniciação, mas que tem esse 

condicionamento do termos de sobreviver, e por isso, termos de agradar aos 

pais. Quem dirige as escolas acaba por ser influenciado pelos feedbacks dos 

pais. Muitas vezes, tenho a convicção de que acabam por alterar algumas coisas 

que gostariam de fazer em função desse feedback, a vários níveis, como a 
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metodologia do treino, estruturas de jogo mais adequadas ao desenvolvimento 

dos miúdos, falo do futebol de 5/7/9/11.  

Os pais normalmente têm uma ideia que quanto mais complexa a estrutura, 

melhor. Ou seja, muitos pais achavam que o futebol de 11 seria logo o ideal nos 

mais pequeninos. Há muitos pais que colocam esta pressão, se não for esta 

estrutura, então eu levo-o para outro lado, quando em muitos desses casos a 

estrutura que é a sugerida e que normalmente é de menos jogadores e 

provavelmente a mais adequada para o desenvolvimento do miúdo. Há este tipo 

de pressão, que altera aquilo que é o melhor contexto para a evolução dos 

miúdos.  

Depois, há provavelmente também em algumas escolas em que as coisas 

funcionam da forma mais adequada, mas acredito que não são muitas. Primeiro, 

têm de ter, porque as escolas de futebol pagas vivem disso e são um negócio, 

uma quantidade, uma procura tão grande que faz com que eles possam manter 

a sua filosofia, sem se sentirem minimamente condicionados por aquilo que é a 

pressão dos pais. Mas acredito que não seja tão frequente assim, sinceramente. 

 

Sente que muitas das vezes não temos exata consciência da 

influência que as nossas decisões têm nas vidas dos nossos atletas, 

podendo muitas vezes incorrer em juízos precipitados? 

São as decisões mais difíceis que já vivenciei. Seja quando, em última 

análise, a decisão final é minha, e mais ainda quando se trata de jovens 

jogadores. Eu trabalhei em clubes de formação, no FC Pedras Rubras e 

Boavista, e tive de tomar decisões. Principalmente no Boavista, que naquela 

altura era um dos melhores clubes nas camadas jovens, e tinha de tomar 

decisões sobre miúdos que vinham de equipas de escalões abaixo e que não 

iriam ter lugar na equipa naquele ano. E são tantas as dúvidas sobre se a decisão 

a certa e isto mexe com muita coisa. Mexe como miúdos que podem estar há 

muitos anos no clube, que têm relações com os companheiros de equipa para 

além do futebol, pais que têm relações uns com os outros. O que aquilo que 

pode resultar uma decisão destas, num miúdo, de um ponto de vista psicológico 

e o impacto que isso pode ter na sua vida desportiva, inclusivamente podendo 
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levá-lo a abandonar a prática do futebol, seja por desilusão dele, seja por decisão 

dos pais, seja por ser dispensado do clube. Isto era a maior angústia que eu 

tinha. 

Contexto de seleção nacional de sub-15: perceber que a nossa decisão de 

convocar uns miúdos em detrimento de outros, quando por vezes a dúvida é 

grande entre um e outro, o impacto que isso tem também. Claro que pode não 

ter. Há jogadores que agora estão muito próximos de poder chegar a um nível 

de futebol profissional e que não passaram pela minha seleção de sub-15. Mas 

em alguns casos pode ter influência. A forma como o clube olha para eles, como 

aposta neles. Isto tinha peso em mim. Mesmo num contexto mais acima em 

termos de idades, a equipa B do Braga, o decidir ficar com um jogador na equipa 

B, que já é profissional, pode ter um impacto muito significativo, mesmo na forma 

como o miúdo e o jogador acredita nele próprio. Um jogador que vem dos 

juniores e não tem espaço na equipa B e tem de ir para outro sítio qualquer, 

provavelmente ele próprio pode ficar frustrado e isso ser um fator que o leve a 

ter mais dificuldade em chegar lá. 

Mas também podemos ver tudo isto pelo sentido contrário e era aí que 

queria chegar no final disto tudo. É que aqueles que, apesar disso, tiverem a 

força mental e resiliência de ir para outro espaço e arregaçar as mangas para 

mostrar que tem capacidade, esta é outra característica importantíssima que faz 

parte do que é ser talento e do que é poder chegar ao top. É não desistir e 

encontrar mais força para tentar vencer noutro contexto. 

Contava-te muito brevemente um episodio de um miúdo que era guarda-

redes da geração 2001, do norte do país. O miúdo veio para um dos grandes 

clubes de Lisboa, viver no seu centro de treinos e era um guarda-redes a quem 

se previa grande projeção. De repente entra num contexto em que não joga, que 

coincidiu precisamente com a seleção de sub-15. Apesar de ter boas referências 

dele, não lhe podia convocar porque nunca jogava ou jogava quando a bola não 

chegava à baliza. Perante isso, eu sei que lhe foi dito pelos pais que voltasse 

para casa. E ele disse que ia ficar e conseguir. Isto é notável e mostra algo a que 

tem de ser dada atenção quando um miúdo tem este tipo de perfil.  
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Sente que muitas das vezes, quando selecionamos jogadores, nos 

esquecemos das características que definem o seu caracter? 

Digo muitas vezes isto: por vezes fala-se do perfil do jogador. Os clubes 

muitas vezes têm o perfil de jogador que querem para central, lateral, médio 

centro ou avançado centro. Tenho muita dificuldade em perceber esta 

necessidade do perfil do jogador. Percebendo um pouco a questão do guarda-

redes, que dificilmente um guarda-redes que não é bastante alto consegue 

chegar lá. Também depende do clube que estamos a falar. O Beto tem 1,80 

metros e é guarda-redes de seleção nacional. O Mascherano com 1,70 metros 

jogou no Barcelona durante várias épocas. Há quem diga, e eu também gosto, 

que se um lateral puder ser alto e com capacidade no jogo aéreo, ótimo. O lateral 

muitas vezes a defender fecha na zona do central e é importante a capacidade 

no jogo aéreo para fazer face aos cruzamentos, mas também gosto que tenha 

qualidade a jogar, que tenha qualidade na fase ofensiva do jogo. Ok, se for alto 

é porreiro, mas o Grimaldo não é um excelente lateral? O Marcelo do Real 

Madrid? Estamos a falar de laterais de top e são pequenos. 

Dou muitas vezes o exemplo do Daniel Carriço, que treinei no Sporting. 

Como central ele não tem nada que seja de top e jogou no Sporting e no Sevilha. 

Não é muito rápido, que é uma caraterística importante para um central hoje em 

dia, não é muito forte no jogo aéreo, tem razoável capacidade, não é muito 

evoluído a construir, é apenas razoável. O que é que ele tinha que o fez 

seguramente chegar ao top? (Jogou no Sporting e jogou no Sevilha onde ganhou 

Ligas Europas, etc.) Uma capacidade do ponto de vista mental muito acima da 

média. Uma postura ao nível do treino e na competição de nível superior. Numa 

fase em que ele ainda não era titular, se fosse preciso treinar a lateral esquerdo 

ou médio centro, ele treinava em qualquer posição a 200%, com uma entrega 

enorme. Ele tinha o respeito de todos os colegas, muito rapidamente e sendo 

muito jovem. Tinha o respeito de jogadores muito mais velhos que ele, por aquilo 

que era a sua atitude competitiva no treino e no jogo. 

Quando passou a jogar, depois era muito difícil tirá-lo porque ele tinha 

níveis de concentração tão elevados, muito forte nos duelos. Tudo isto vem do 

carácter e da atitude competitiva. Naquilo que podia, ele era fortíssimo, ele 
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espremia ao máximo as suas capacidades. Na parte mental era fortíssimo, líder, 

duelos (porque isso só dependia dele e não de questões inatas como a 

velocidade ou a estatura), ele era fortíssimo nos duelos. Isto ajudou-o a chegar 

lá. Quando me lembro do Jorge Costa, que foi um jogador de top, campeão 

europeu no FC Porto e jogar de seleção nacional, o Jorge Costa não era evoluído 

tecnicamente ao nível de muitos outros centrais. O que é avançado centro? 

Temos um Bas Dost, temos um Marega até, temos um Jonas, lembro-me do 

Romário. Portanto, nós temos perfis tão distintos face ao perfil que queremos. 

Isso tem de nos fazer pensar quando tomamos decisões que fazem eliminar 

miúdos do processo, porque realmente há muitos caminhos para chegar lá. Nós 

não podemos ser redutores na identificação das características, porque muitas 

vezes podem não demonstrar muita aptidão em algumas dessas características, 

mas podem ter uma ou duas que façam com que ele chegue lá. Isso requer muito 

cuidado de quem avalia. 

 

A pressão por ter as coisas num momento, ou de determinada forma, 

pode criar uma visão distorcida da realidade? Por exemplo, um Marega 

numa equipa com um futebol apoiado ou com um futebol direto dar-se-ia 

de forma totalmente diferente. Não é importante perceber a riqueza inerente 

às características próprias de cada jogador e de cada equipa? 

Isso complementa ainda mais um bocadinho aquilo que eu disse, que é o 

contexto onde se insere relacionado com a forma de jogar. O Marega nunca 

jogaria no Manchester City, mas se calhar no Liverpool poderia jogar algumas 

vezes. 

Nós podemos gostar mais de um ou outro estilo. Há pouco dei os exemplos 

do Manchester City e do Liverpool. Se me perguntarem do qual gosto mais, a 

mim dá-me um bocadinho mais de prazer ver o City. Olhar para a forma como 

eles configuram as movimentações, a atração, a libertação de espaços para 

depois os ocupar, a mim dá-me muito prazer ver. Mas também me dá muito 

prazer ver a atitude competitiva do Liverpool, que não é só correr e lutar. Eles 

jogam e jogam bem, mas têm obviamente um jogo mais vertical, tendo tido 

curiosamente mais posse de bola no jogo frente ao Barcelona fora. Eu não me 
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recordo de ver o Barcelona defender tanto e estar tanto tempo em fase defensiva 

num jogo como esteve contra o Liverpool. E já nem falo do jogo da segunda mão, 

falo do da primeira em que o Barcelona goleou.  

O Liverpool também é isto, mas tem marcadamente outro tipo de 

características que faz com que se possa gostar mais ou menos, mas que é 

também jogar bem e temos de reconhecer isso. Houve realmente uma fase em 

que e às vezes percebe-se isso também no contexto universitário, de quem é 

que se gosta de estudar, que era a exacerbação do futebol de posse e, por 

vezes, sendo quase não respeitando outras abordagens, quase como que 

condenando-as. E nós temos de respeitar outras abordagens.  

 

Os clubes devem definir claramente uma identidade e um padrão de 

características com vista à formação dos seus jogadores? Quanto é que a 

identidade do clube deve balizar o perfil dos jogadores? 

Formar jogadores para vender tem muito a ver com algo que de há alguns 

anos para cá começou a entrar no futebol português face a investidores e que 

tem um outro tipo de propósito. Eu não consigo ir tanto por aí. Tenho de pensar 

que o objetivo dos clubes em termos de formação é formar jogadores, se 

possível, para a equipa principal, sabendo que nem todos cegam lá e outros os 

clubes estão a formar para virem a jogar noutras equipas. O objetivo 

naturalmente é a equipa principal sabendo que se eles tiverem qualidade podem 

ser vendidos e o clube ter compensação financeira. Essa é a forma como eu 

vejo.  

Os clubes têm identidades, têm culturas próprias, pelo menos grande parte 

deles. Alguns com culturas mais consolidadas e mais estáveis, como o 

Barcelona, como o Ajax, como eventualmente o Atlético de Bilbau, o que leva a 

que haja estabilidade também na cultura de jogo da equipa principal. Não falo só 

de sistema, falo de várias coisas, mas o sistema também faz parte. Por isso 

nesses clubes sabe-se que existe uma identidade muito grande também naquilo 

que é a formação de jogadores à semelhança da equipa principal. Mas são 

exceções. Depois existem muitos clubes que têm a sua cultura, mas que 

relativamente à abordagem de jogo e à cultura de jogo da equipa principal, tendo 
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determinados padrões que são referências, mas em que é admitida uma 

variabilidade muito maior de sistema e muito para além do sistema. Por isso, na 

formação de jogadores, com essas pequenas exceções de clubes que eu falei, 

acho que acima de tudo deve-se procurar preparar os jogadores para dotá-lo da 

maior cultura futebolística possível, para que eles possam estar preparados.  

Nós não sabemos quando eles chegarem ao patamar de equipa principal 

qual vai ser a cultura de jogo do clube nessa altura. Qual o sistema de jogo, se 

nas bolas paradas defendem zona, misto ou individual, se pressiona alto, se joga 

com o bloco um bocadinho mais baixo. Claro que há tendências. Se falarmos do 

Porto, Benfica e Sporting não é muito fácil imaginar estas equipas a jogar com 

bloco baixo, mas há muitas outras coisas que podem variar. 

O que é importante é o jogador é chegar ao patamar em que terminam os 

sub-19, pelo menos, vá lá até sub-23, quando existe, o mais preparados possível 

para fazer face a um conjunto de grande variabilidade em termos de 

possibilidades que eles possam encontrar. Seja pela possibilidade de chegarem 

diretos à equipa A e não saberem o que vão encontrar nos mais diversos níveis 

que falei, seja pela possibilidade que há de serem emprestados a clubes de I ou 

II Liga para jogarem uma ou duas épocas, e vão encontrar realidades 

obviamente diferentes, seja porque podem inclusivamente serem dispensados 

do clube e ser justo que eles estejam minimamente preparados para fazerem um 

trajeto e não estarem apenas vinculados apenas a uma forma e uma ideia. Claro 

que pode haver a visão de que, eles estando preparados naquela ideia, podem 

estar também simultaneamente para fazer face a outras realidades. Teríamos 

de ver caso a caso. Não querendo tornar isto demasiado abstrato, posso dar 

vários exemplos práticos.  

Falei-te de esquemas táticos. Eu acho que um jogador, quando termina a 

sua formação nos sub-19, ele deve ter vivenciado bastante por exemplo nas 

bolas paradas defensivas, contos defensivos, marcação individual e marcação 

em zona. Ele deve dominar esses conceitos para que quando isso lhe for 

apresentado no patamar profissional, ele ter vivenciado. Porque, de repente, 

tornou-se moda marcação em zona nos cantos. Do que me lembro das equipas 

de top portuguesas, o Porto marca individual. O Braga marca individual. O 
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Benfica e o Sporting marcam zona nos cantos. Mas se um miúdo nunca tiver 

marcado individualmente e de repente chega a uma dessas equipas que marca 

individual nos cantos, ele não está preparado para isso. É preciso muitos jogos 

e muitos treinos a marcar individual para ele saber como toma contacto com o 

jogador e com a bola. Há uma vivência muito grande que ele deve ter vivido para 

estar preparado para o saber fazer.  

Podia falar de ser central e saber jogar a dois centrais, a três, ser avançado 

e saber jogar como única referência ou com dois. Ser central e saber ser lateral 

ou todos eles vivenciarem sistemas de 4-3-3, 4-4-2, 3-4-3, para falar de alguns 

exemplos que podem ser importantes para a sua preparação como jogadores 

profissionais nos mais variados contextos.  

 

A definição de um Modelo de Jogo para a Formação pode ser um 

inimigo dessa riqueza? 

Não necessariamente, desde que ele não seja muito restritivo. Na minha 

opinião, um modelo de jogo pode comportar vários sistemas. Mas acho que esse 

modelo de jogo, para ser rico, pode ter uma dominante que é a equipa, o mais 

possível, querer ter bola, construir a partir de trás, mas também saber o que fazer 

quando a equipa está em fase defensiva mais perto da área e poder explorar o 

contra-ataque. Eu acho que quando mais argumentos se der aos miúdos. Se 

calhar o Barcelona continua ainda com a filosofia de quando ganhar a bola entrar 

em posse e não ganhar o espaço em profundidade. Mas estamos a falar de 

clubes que têm uma cultura muito enraizada, os adeptos querem aquilo e não 

querem outra coisa. Querem alguém que vá para a equipa profissional e dê 

sequência àquela cultura de clube. Mas quando isso não acontece, acho que 

devemos dar-lhes o máximo possível de diversidade. 

Agora, modelo de jogo, haver uma identidade, é importante. Há muito 

aquela questão do caos e da ordem e para que não seja completamente 

desordem, para que haja uma identidade. Isso faz com que uma equipa onde 

exista alguma ordem e alguma identidade que lhe é conferida por esse modelo 

de jogo também faz, na minha opinião, com que os jogadores possam evoluir 

mais. Costuma-se dizer que uma equipa que funcione bem coletiva mete permite 
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que os jogadores pareçam todos eles melhores. Acho que essa identidade 

coletiva pode ajudar os jogadores a potenciarem-se ainda mais. Isto 

salvaguardando uma outra coisa.  

Acho que na formação, tendo esta ideia de que as equipas a funcionarem 

bem, e isso está ligado ao modelo de jogo rico que permite também a intervenção 

do jogador naquilo que é a decisão, esse é o tal modelo não restritivo (com 

propostas, com ideias, com soluções), mas ao mesmo tempo não podemos 

também tirar o foco de que estamos a formar jogadores e não equipas. As 

equipas são meios para os jogadores se expressarem e ajudam os jogadores a 

evoluírem. Portanto não devemos tirar esse foco individual do contexto que o 

jogador A precisa para ter os estímulos de que necessita para chegar ao alto 

rendimento. Esse deve ser o principal foco. 

 

A premissa fundamental na Formação de um jogador é este vir a ser 

capaz de dar resposta ao maior número de problemas que possam existir? 

Claro que sim. 

 

Até que idade é que jogou e quando decidiu ir para a parte do Treino? 

Joguei a um nível baixo e deixei de jogar federado como juvenil. Por 

questões pessoais, tive um acidente de mota e parti a perna e inviabilizou logo 

uma época. Depois, distrações próprias de quem tem a idade que tem, se calhar 

porque eu tinha uma paixão enorme desde sempre pelo futebol, adorava jogar, 

mas ali tive algumas distrações que me desviaram do foco. Mas também tinha 

noção que não ia chegar muito longe como jogador.  

O que eu queria em miúdo era ser jogador de futebol. Quando percebi que 

não bastava querer, andei ali um bocadinho sem saber, mas o que gostava 

realmente era de futebol. Contudo, no ensino secundário andava em economia 

e segui a área de economia, e fui para o ISCAP no Porto. Fiz o curso de 

contabilidade e com 20 anos tinha o curso feito. Não gostava daquilo. Via os 

meus colegas interessadíssimos com o Jornal Economico debaixo do braço e eu 

tinha um desportivo. Sentia que não tinha nada a ver com aquilo. Estive um ano 
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a dar aulas daquilo, contabilidade, cálculo financeiro e percebi que até gostava 

de dar aulas, mas não daquilo.  

Então ocorreu-me, até por pessoas conhecidas que foram para essa área, 

pensar que podia ir para professor de Educação Física. Pelo menos era 

professor de alguma coisa que gostava mais e podia tentar trabalhar no futebol, 

que era o que realmente gostava. E foi assim, fui para desporto. Depois as coisas 

foram acontecendo. Eu não conhecia rigorosamente ninguém no mundo do 

futebol e no segundo ano da licenciatura, souberam que estava a fazer a 

licenciatura em educação física e desporto e fui convidado para trabalhar no FC 

Pedras Rubras, a ganhar zero. Fui feliz da vida. Adorava o que fazia e fazia muita 

coisa que hoje em dia não o faria, porque era quase criminoso. Mas adorava o 

que fazia e despertei para isto. Chegava às férias e havia pessoas que não 

entendiam porque lia livros sobre treino. Eu adorava e as coisas começaram a 

despertar desta forma. Comecei a perceber que podia juntar as duas coisas. 

Aquilo que eu sempre tinha gostado na vida, que era o futebol, e de repente a 

possibilidade de trabalhar no futebol ligado ao treino. A minha aspiração na 

altura, porque não conhecia ninguém no futebol, era quanto muito poder treinar. 

Pensava Boavista, Porto, que era onde eu podia aspirar porque sou nortenho. 

Não esperava muito mais.  

De repente tive a possibilidade de fazer o estágio de opção futebol no 

Boavista, ser convidado para ficar lá e já estava num patamar – o Boavista na 

altura era um clube com expressão na formação. Isso levou-me a fazer pensar 

que as coisas podiam seguir outro rumo. Obviamente que depois também, sendo 

muito ligado à faculdade, porque foi assim que eu chego ao Boavista, foi pela 

possibilidade de estagiar lá que as pessoa me conheceram e convidaram para 

continuar, e depois de vários anos a trabalhar na formação do Boavista, foi 

também pelo meio universitário, na altura a fazer mestrado na FADEUP, me 

sugeriram falar com alguém que na altura era professor na FMH e trabalhava no 

Sporting. Decorreu daí, não partiu sequer de mim, foi uma sugestão que me 

deram, no âmbito do meu trabalho de mestrado, e veio daí o convite incrível para 

trabalhar na equipa principal do Sporting. As coisas surgiram desta forma. 
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Que funções teve no Sporting? 

Nunca tinha trabalhado com seniores e fui trabalhar na equipa profissional 

como adjunto do Fernando Santos, “mais” como Preparador Físico em relação à 

pessoa que me sugeriu, que foi o doutor Gomes Pereira, médico e fisiologista do 

Sporting. Eu tinha funções de colaboração com ele, sendo membro da equipa 

técnica, depois de ter o aval do Fernando Santos. Era isso, preparador físico, 

embora na verdade as minhas funções não fossem estritamente de preparador 

físico.  

Nessa fase inicial no Sporting, não estava muito ligado à parte estratégica, 

mas era-me dada uma liberdade e pedido expressamente pelo treinador com 

quem trabalhei, do ponto de vista da preparação do treino, da definição da 

metodologia do treino, muito para além daquilo que é a preparação físico, do que 

é preparar os exercícios físicos ou os aquecimentos. Isso foi um desafio enorme 

que me fez evoluir muito porque, de facto, ele queria que eu me envolvesse na 

preparação global do treino, do ponto de vista metodológico.  

 

Dado aquilo que é a sua experiência e a sua opinião, acha importante 

haver uma grande partilha entre os diferentes elementos da equipa técnica, 

no que diz respeito às ideias e ao cruzamento das funções de cada 

elemento? 

Acho que é crucial. Eu vivenciei e ouvi falar em muitos relatos de contextos 

em que o “preparador físico” fazia a parte inicial do treino, fazia a parte física, 

muitas vezes a designação era esta, e terminando isso, saía e entrava o 

treinador principal. Portanto, havia uma divisão muito clara de funções em que 

muitas vezes o alfaiate não falava com o sapateiro. Muitas vezes isto era feito 

sem que as pessoas falassem sobre o que uma e outra iam fazer, esquecendo 

também aquilo que é liderado pelo treinador nesse tipo de organização, também 

tem um impacto físico. Não era claramente o melhor caminho e julgo que hoje 

cada vez menos isso acontece. Seguramente ainda vai acontecendo em alguns 

sítios. 
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Sente que também os Observadores devem integrar-se de forma 

profunda nas tarefas e no debate de ideias com a equipa técnica? 

Acho que faz todo o sentido que haja interação. Não vejo razão para isso 

não acontecer, a partir do momento em que todas as pessoas têm competência. 

Se não for essa a razão, porque não se dá ouvidos, eu não consigo perceber. 

Por exemplo, falando dos analistas de jogo, pessoalmente gosto, é muito 

importante, que quem faz a análise do adversário primeiro conheça a nossa 

equipa. Para fazer a análise do adversário tem de fazer com os olhos de quem 

conhece a nossa equipa, de quem sabe onde o adversário nos pode fazer dano 

e onde nós podemos fazer dano ao adversário. Associado a isso, é fundamental 

que a pessoa que faz esse tipo de trabalho dê as suas sugestões do ponto de 

vista tático-estratégico para a abordagem ao jogo e ao treino na preparação 

desse jogo. Tem de estar em interação.  

 

Como eram definidas e utilizadas as tarefas da Observação nos 

contextos que vivenciou? 

São muitos anos com experiências muito diferentes e contextos muito 

diferentes. Estamos a falar de muitos anos no Sporting e com três treinadores 

diferentes. Estamos a falar de seleção nacional, que tem implicações diferentes 

por ser uma seleção. Nestas experiências como treinador principal, 

nomeadamente na equipa B do Braga, podendo começar por esta, qual era o 

tipo de relação? Primeiro, dificilmente conseguiam estar nos treinos pela carga 

de trabalho que tinham. Isso depende da quantidade de pessoas que se tem 

para essa função, da sua capacidade de resposta.  

Era eu e a equipa técnica que fazíamos a análise do próprio jogo, estando 

um elemento também desse departamento que também podia dar opinião para 

também recolhermos imagens da própria equipa para mostrar aos jogadores. 

Este era um dos momentos de interação, o primeiro da semana, visível.  

Depois queria que, antes do primeiro treino na semana em que eu abordava 

questões mais estratégicas, normalmente no treino do dia -3 era o primeiro dia 

com abordagem tático-estratégica. Eu dizia qual era a fase do jogo que eu ia 

abordar no treino. Podia fazer a palestra antes ou não, para falar sobre aquilo 
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que eu ia trabalhar em oposição às características do adversário. Mas por vezes 

até optava por fazer tudo concentrado no dia anterior ao jogo, mas queria ter 

indicadores do departamento de observação e análise para configurar o meu 

treino. Caraterísticas essenciais do adversário naquela fase e momento do jogo. 

Por exemplo, como se comportam em fase defensiva, como é o seu momento 

de Transição Defesa-Ataque. Pedia algumas referências para estruturar o treino. 

A mesma coisa para o dia seguinte, na fase e no momento contrário. E os 

esquemas táticos, que trabalhava com frequência no dia -1, no dia anterior ao 

jogo. 

Queria ter esses indicadores para depois ir para o treino e treinar em função 

também dessa dimensão estratégica. Depois havia os momentos da reunião 

com a equipa. Recebia o relatório, recebia as imagens destas fases/momentos, 

normalmente eu escolhia, juntamente com elementos desse departamento, e 

reduzia o número de imagens que era mais alargando, o que me ajudava a 

conhecer melhor a equipa, vendo mais imagens, e tirava aquelas que eram 

menos relevantes, para que o compacto não fosse muito extenso para os 

jogadores. Para além disto, sempre que tinha oportunidade queria eu próprio ver 

um jogo completo do adversário. Acho que ver um jogo completo, pelo menos, 

nos dá um conhecimento maior comparativamente a cortes de imagens que 

normalmente recebemos. 

 

Havia alguma definição dos dias em que usava essas imagens? 

Variava. Falando dos tempos mais recentes, na seleção nacional, que é um 

contexto muito próprio porque temos muito tempo para preparar as coisas e 

pouco tempo para treinar, o mais frequente era antes do treino, se tivéssemos 

uma semana de treinos normalmente era: se a abordagem do treino era a nossa 

Organização Ofensiva e Reação à Perda, mostrava-mos qual era o 

comportamento do adversário em organização Defensiva e após ganho de bola. 

Era mais frequente assim. Depois, frequentemente, Esquemas Táticos no dia 

anterior ao jogo, era o mais frequente. Cheguei a fazer isto, dividido desta forma 

também no contexto do Braga. Outras vezes concentrava tudo no dia anterior ao 

jogo. Às vezes até em estágio, quando era contexto de irmos jogar fora, 
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aproveitava para fazer essa reunião com a equipa. Ou então dividia o que era 

“jogo corrido” e esquemas táticos. 

Teoricamente acho que o modelo mais indicado é fracionar mais, porque 

conseguimos ter palestras e reuniões mais curtas, menos informação e assim ir 

treinar aquilo sobre o que estivemos a falar sobre o adversário. Por vezes 

também eu sentia que íamos todos os dias à sala e por vezes, para mudar 

também, concentrava tudo numa. Claro que era tudo mais prolongada e depois 

depende da nossa capacidade de conseguir prender a atenção do jogador. 

 

Até que ponto o lado emocional, a emotividade e a complexidade 

inerente a cada dia da semana podem influenciar a utilização destas 

informações? 

Quanto tempo acha que devem durar as reuniões de equipa para esse 

intuito? 

Tudo isto é muito complexo. Falaste em algo muito importante: como 

gerimos tudo isto que estivemos a falar de forma a que entre o melhor possível 

dentro dos jogadores, pensando também na questão emocional também. Tem a 

ver com o momento da equipa, o momento desportivo, o tipo de adversário que 

vamos encontrar. Recordo-me que uma vez, num jogo que tive no Braga, fiquei 

a pensar, porque o jogo não me correu bem, sobretudo na forma como nós 

jogamos, se o facto de eu ter dado um bocado mais de ênfase à fase defensiva 

na preparação do jogo levou a isto. Eu não tinha intenção, apesar de saber, em 

função da equipa que íamos defrontar, provavelmente iríamos até ter menos bola 

do que o adversário. Mas a questão teve a ver com uma variante que coloquei 

do ponto de vista defensivo e que por isso me fez focar um pouco mais atenção 

na fase defensiva. E uma variante que tinha a ver com características muito 

próprias do adversário. Fiquei a pensar nisto, mas nunca vou ter resposta. 

Inclusivamente procurei junto dos jogadores feedback, mas se calhar nem eles 

sabem. Portanto, é muito difícil termos noção do impacto emocional, mas eu 

penso muito na carga de informação.  

No segundo treino da semana, em que havendo espaço para isso, muitas 

vezes apelando a situações muito competitivas, em que fazemos exercícios em 
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espaço curto a apelar à agressividade, e depois situações competitivas em 

termos intergrupo, em que a equipa que perde ou sofre golo sai, isto tem uma 

carga emocional forte, mas diferente daquela carga emocional do ponto de vista 

da complexidade que estava a falar e que normalmente é maior no treino do dia 

a seguir. Estamos a falar de uma sobrecarga do ponto de vista mental diferente. 

A primeira desperta emoções no sentido da competitividade, do não querer 

perder, do querer ganhar, que é mais importante do que não querer perder, da 

união da equipa para o objetivo, desse carácter, de às vezes dar uma dura no 

companheiro porque não fez as coisas como devia fazer e sofreu golo. Isto é 

algo importante e que eu gosto. Encontro ali, numa fase inicial da semana, um 

momento porreiro para isso.  

Às vezes há outro tipo de emoções que vamos à procura no último treino 

da semana. Quando sentimos que a equipa trabalhou muito bem do ponto de 

vista tático-estratégico e podemos sentir alguma tensão nos jogadores, fazemos 

a vulgarmente designada pelada, que as vezes para por exemplo a Periodização 

Tática. A experiência diz-me que, por vezes, em alguns momentos, para os 

libertar do ponto de vista emocional, mental desta tensão, é importante eles 

fazerem as equipas, brincarem um bocadinho. Ou às vezes, até depois de 

fazermos o treino do último dia, eram eles que pediam. Às vezes dávamos dez 

minutos para eles brincarem no momento certo antes do jogo. Se calhar não é o 

ideal antes de jogarmos contra um adversário em que somos tremendamente 

favoritos, em que pode haver excesso de confiança. Todas estas questões 

temos de avaliar e a questão emocional/mental é determinante. Também o Paco 

Seirullo, no seu modelo de treino estruturado, contempla esta componente 

emocional nesse seu microciclo semanal. 

Nós podemos ter convicções, podemos gostar e identificarmo-nos com 

algumas ideias. Acho que devemos procurar saber o mais possível sobre tudo, 

para estarmos mais preparados para escolher o caminho que mais gostamos, 

mas sem dogmas nem fundamentalismos. Senão, um dia, quando acharmos que 

se calhar isto não é bem assim e se calhar é melhor se for um bocadinho 

diferente, estamos reféns dos nossos dogmas e fundamentalismos. 
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Ainda assim depende dos jogadores. Uns são diferentes dos outros. Alguns 

não estão concentrados um minuto, outros aguentam uma hora. Depois há outra 

questão, que é a capacidade que nós temos de prender a atenção. Há 

treinadores de top que já disseram em contextos públicos que as suas palestras 

são curtíssimas e há outros em que as palestras são claramente longas. 

Depende da capacidade de prender a atenção. Há coisas que se tem ou não se 

tem, mas depois há coisas que se pode desenvolver. Podemos usar muitas 

estratégias para captar a ação dos jogadores. Eu tenho dúvidas entre o fazer 

várias muito curtinhas ou fazer uma um bocadinho maior. Não tenho forma de 

aferir, a não ser a experiência e o que vou sentindo. Às vezes resulta mudar, 

para que não seja sempre a mesma rotina. Isto é a experiência e a vivência que 

nos vai dizendo.  

Depende das características do treinador, da sua capacidade de 

comunicar. É como um professor numa aula. Há professores que podem estar 

duas horas e vocês estão sedentos e com pena que acabe. E há outros em que 

vocês já sabem o que vêm e já estão lá a pensar noutra coisa qualquer. 

 

Quando analisa um jogo, tem alguns aspetos aos quais olhe 

particularmente? 

Quando vejo um jogo, nunca olho como espetador. Olho sempre como 

treinador, como profissional porque gosto sempre de estar a identificar o que 

está a acontecer e se for em equipas boas, eu muitas vezes foco 

especificamente e em detalhe esta equipa, a forma de defender desta equipa em 

todas as situações. Esta é a forma como olho para os jogos, quando vejo sem 

que esteja no contexto profissional de olhar para um adversário. 

Quando olho para um adversário, para uma equipa no sentido de analisar 

o adversário, gosto de ver como é que iniciam a construção para perceber como 

vamos combater esse início de construção, seja quando é pontapé de baliza, 

seja quando a bola já está nos centrais próximo da sua área, seja quando já 

estão no início de construção mas a jogar no meio-campo ofensivo. Gosto de 

perceber como é que o fazem, se há dinâmicas diferentes em função da 

oposição do adversário – idealmente que se comporte de forma semelhante à 
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nossa equipa. Gosto de ver, do ponto de vista ofensivo, se têm preocupações 

de atrair determinadas zonas para encontrar espaço noutras, como procura 

explorar entrelinhas, se é que o procura fazer de forma efetiva. 

Quando não há essa perspetiva, repito, é ver o que é que eu posso 

aprender vendo jogar as boas equipas. Procuro sempre encontrar algo em 

termos de enriquecimento. 

 

Quais são os referenciais que norteiam os exercícios de treino? 

Quando penso no treino, penso em duas questões: como é que nós 

queremos jogar, é a primeira referência em termos de exercício, 

simultaneamente em função do dia da semana e porque já está inerente e tenho 

logo associado qual é o impacto em termos de esforço que eu pretendo, qual é 

a complexidade que eu quero para aquele dia, tudo está inerente quando 

começo a pensar nos exercícios. Vamos imaginar que é o primeiro treino da 

semana já para a equipa toda, em que já não há preocupações de recuperação. 

Normalmente gosto de fazer alguns exercícios em estruturas mais pequenas, 

mas procuro o mais possível que nessas estruturas mais pequenas estejam 

identificados comportamentos que quero que aconteçam na minha equipa. Não 

é possível num exercício, quando nós retiramos muita complexidade, retirar tudo, 

mas procurando algumas coisas que quero e com menos carga informacional e 

de complexidade e em termos físicos também dirigido para determinadas 

decisões, a base é pensar que aquilo que eu quero aproveitar para treinar ou 

para transmitir aos jogadores que eu possa fazer aqui com pouco jogadores. 

Esta e sempre a ideia. 

Depois há outra que é a componente estratégica, que entra mais nos dias 

a seguir e em que eu penso como posso trabalhar a nossa forma de jogar, o 

peso de uma e de outra depende sempre da avaliação do que foi a fase da 

equipa, porque às vezes é difícil dissociarmos do adversário e da parte 

estratégica do jogo. Mas podemos simultaneamente procurar melhorar 

afincadamente os processos da nossa equipa, olhando para aquilo que é o 

adversário, porque se calhar é mais emergente ainda tendo em conta o 

adversário que vamos defrontar. A nossa equipa está com dificuldades em liar 
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com as bolas em profundidade. Eu provavelmente vou ter de revigorar um 

bocado na cabeça deles o posicionamento dos apoios, os timings em que têm 

de retirar profundidade face aos estímulos que levam a isso. Mais ainda porque 

vamos jogar contra uma equipa que se calhar vai explorar muito esse espaço. 

No fundo é isto. O que é que é primordial nos treinos para esta semana? 

Normalmente procuro, no primeiro treino após o jogo, e no início da semana, 

pensar os aspetos mais determinantes. Depois vem as informações do 

departamento de análise, que complementam esta ideia, mas sempre com as 

minhas referências, aspetos do nosso jogo e características do adversário, tendo 

inerente as questões de complexidade e esforço que pretendo para cada dia da 

semana. 

 

Ao longo do treino, vai confrontando esse plano que definiu com o 

que está realmente a acontecer? 

Sim, tentando que eles percebam a lógica. Até que ponto nós, em alguns 

aspetos, podemos ter algumas convicções? Se é preferível, mais naquele 

contexto da teoria da abordagem centrada nos constrangimentos e da teoria dos 

sistemas dinâmicas, ou seja, sem grande informação criar condições para que 

eles dirijam os seus comportamentos para aquilo que identifiquem eles próprios 

e ajam em função de estímulos. Ou, como eu acho que é importante, dar uma 

ou outra referência.  Pensando no nosso jogo, queremos estimular estes 

comportamentos e depois deixar acontecer, ver e intervir. É um bocadinho assim 

que olho para os exercícios e para a sua operacionalização. 

 

Quão importante é para um treinador errar e refletir sobre o erro? 

Era bom não errar, mas todos erram. Depois essa questão da reflexão é 

determinante, porque ´isso que nos faz não repetir eventualmente os erros ou 

pelo menos cometer outros erros diferentes. É dessa dialética constante entre 

refletir sobre o que fizemos e fazer novamente e voltar a refletir que eu penso 

que sai a evolução. Seguramente há treinadores que refletem mais do que 

outros, por isso uns procuram inovar mais do que outros, por isso vemos uns a 

repetir mais do que outros. Honestamente, acho que precisamos de refletir 
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bastante, nós próprios mais em introspeção, mas se possível em reflexão 

coletiva, de equipa técnica, eventualmente até com jogadores porque acho que 

é disso que resulta o avanço no futebol e em todas as áreas profissionais. E nós 

refletirmos sobre aquilo que se faz para procurar melhorar o caminho. 

 

O que distingue o treinador português dos restantes? 

Acho que há grandes treinadores portugueses e estrangeiros. Não te sei 

dizer se há algo que nos distingue particularmente. Fala-se muito da capacidade 

de adaptação. Talvez seja, porque é do português imigrante que foi trabalhar 

para muitos países com culturas diferentes, integrava-se e era bem recebido. Se 

calhar vem daí essa adaptabilidade. Depois acho que não podemos dizer que 

houve só um caminho, porque houve alguns fenómenos importantíssimos que 

foram impulsionadores de um crescimento de qualidade do treinador português. 

Podia-te falar do Carlos Queiroz primeiro e do Mourinho a seguir, esse com uma 

dimensão brutal. Foram seguramente fenómenos que contribuíram muito para a 

melhoria do futebol e da competência do treinador português, muitos dos quais 

até vindos da Universidade, mas não só. Daqueles que quiseram, lá está, não 

sempre repetir, mas refletir sobre estas novidades que chegavam e integrá-las 

também algumas coisas no seu processo.  

Mas resumir a isto seria redutor, porque houve treinadores que eu conheci, 

mas que eu se falar. Lembro-me que no Porto se falava muito do Pedroto, no 

Benfica falava-se muito do Eriksson, como treinadores que mudaram e 

romperam com metodologia, com mentalidades. Eles influenciaram jogadores, 

que depois foram treinadores. Há aqui um conjunto de coisas muto grande. 

Agora, acho que estas recentes do Queiroz e o Mourinho foram 

importantíssimos. Associado a isto, há um contributo enorme de algumas 

faculdades no âmbito da formação de treinadores. É um contributo enorme e 

porque, acima de tudo, para além daquilo que foi a transmissão do 

conhecimento, é o fazer sentir aos estudantes que há um vasto campo de 

conhecimento à disposição e que eles podem ir à procura e evoluir. Esta sedução 

por perceberem que se pode aprender mais, saber mais, aprender com outras 
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pessoas, aprender lendo experiências de outros, entrevistas com treinadores, 

muito trabalho de faculdades que também deu um contributo enorme. 

Depois, treinadores que não foram às faculdades, mais jovens e recentes, 

mas já foram estimulados enquanto jogadores por treinadores que tiveram essa 

influência. Portanto, já despertaram para um treino e para uma abordagem ao 

jogo, ao contrário do que dizia o Guardiola, que era não dizer o que fazerem só 

na raça e no empenho. Hoje em dia cada vez mais o jogador tem mais cultura 

de jogo e se for treinador vai ser melhor treinador, porque aprende melhor sobre 

o jogo logo na formação. Este é um processo que vai sendo global quase cá em 

Portugal. Desta cultura que cada vez vai sendo mais rica de treinar, de olhar para 

o jogo, de falar sobre o jogo e isto passa-se como fenómeno cultural, para além 

dos estilos que vêm de fora. 

Temos interesse em ver como joga o City e o Liverpool, em ver o que diz o 

Guardiola e como são os treinos dele, mas alicerçados nisto. Acho que existe 

uma base, uma estrutura do ponto de vista cultural na formação do treinador 

português bastante grande, assente em toda esta diversidade que referi. 

 

Sente que ainda há alguns entraves às pessoas que saem da 

Faculdade? 

Incomparavelmente menos do que eu senti quando estava na mesma 

situação do que tu, quando andava na faculdade e queria ser treinador. Nós, 

como treinadores de jovens, éramos vistos como alguém que sabia menos de 

futebol do que os ex-jogadores e que a outro tipo de patamar o caminho era 

preparadores físicos, porque não havia outros. Por isso falar do Carlos Queiroz 

e do Mourinho, que a esse nível tiveram uma importância enorme no mudar de 

mentalidades quanto a isso, sem ser de forma nenhuma também porque não 

podemos ser fundamentalistas e achar que de repente só quem segue essa via. 

Longe disso. Há gente muito competente e incompetente nas tais duas vias. Se 

pudermos ter as duas, fantástico. Mas há gente competente e incompetente em 

ambas as vias. Há gente que vem do âmbito da faculdade e claramente não tem 

vocação nem competência. E há gente que segue a via de treinador que nunca 

será bom treinador. Não está ao alcance de todos, mesmo nos ex-jogadores que 
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não andaram na faculdade, vivenciarem experiências ricas na qualidade de ex-

jogadores e depois refletirem sobre o processo, poderem aprender mais com as 

várias fontes de educação formal e não formal que existem e evoluírem. 

 

Pensa que há algum fator que caracterize o futebol no momento e/ou 

para o qual vá tender? 

Cada vez mais será a capacidade que as equipas têm, numa mesma forma 

de jogar, no mesmo modelo de jogo, de interpretar vários sistemas de jogo. 

Interpretar várias dinâmicas, dinâmicas diferentes, variantes diferentes. Quando 

falo disto, fazer construção a três baixando médio centro ou juntando lateral aos 

centrais. Jogar com laterais por dentro ou a dar largura e extremos por dentro. 

Várias dinâmicas, vários sistemas que possam inclusivamente ser alterados no 

decorrer do próprio jogo para surpreender o adversário. Acho que cada vez mais 

o jogo é hoje em dia um jogo de estratégia. Um jogo do gato e do rato. É esta a 

tendência que acredito que está a haver agora 

 

Existe alguma meta que gostasse de cumprir no futuro?  

Não penso muito nisso em concreto. Quero trabalhar como treinador, 

adjunto ou principal, nunca estabeleci esse tipo de metas. Trabalhar como 

treinador é a prioridade, em contextos que sejam suficientemente estimulantes 

para me fazer aceitar. Caso contrário, trabalho ligado ao futebol em outras áreas.  

 

O que é o Futebol para si? 

É a coisa mais importante que há, de todas as menos importantes na vida. 
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Nélson Jardim 

Treinador de Futebol - Swansea City AFC 

Academia Swansea City AFC, Swansea, Reino Unido – Março de 2019 

 

 

Como começou a sua paixão pelo futebol e quais as primeiras 

memórias que tem da modalidade? 

As primeiras memórias são sem dúvida aquele futebol que a gente joga na 

rua com os amigos. Isso começou desde muito cedo, não me lembro muito bem, 

mas por volta dos cinco/seis/sete anos, onde todos os dias nós nos 

encontrávamos sempre no mesmo lugar, com o mesmo grupo de amigos ali na 

rua. A primeira lembrança que tenho, de facto. O gosto pelo jogo começou muito 

cedo e as primeiras memórias também são essas, do futebol de rua com os 

amigos. 

 

Já aí sentia que o Futebol era algo que tinha uma importância grande 

para si? 

Claro, pelo prazer e pela liberdade que me dava. Portanto, acho que 

também foi desde aí que comecei a ver o jogo e o futebol como uma fonte de 

satisfação pessoal. Muitos anos depois, não consigo ver agora o jogo de outra 

forma, que não seja esta, em que toda a gente, sobretudo os jogadores, 

desfrutem imenso quando jogam futebol. 

 

Sente que o facto de ter jogado na rua foi importante para o seu 

desenvolvimento, nos mais variados âmbitos? 

Claro que sim, com as regras que toda a gente conhece, que por vezes se 

vêm aí nas redes sociais e que são verdadeiras e, penso eu, atuais. Se bem que 

hoje em dia a juventude já não tem a oportunidade que nós tivemos de explorar 
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o futebol de rua. Teve muita importância porque é ali que começamos, primeiro, 

a respeitar as regras que eram aquelas, a respeitar os colegas, a aprender a 

cooperar, a aprender a lidar com a frustração da derrota. Claro que isso 

moldando o carácter e ajudando a crescer de forma social.  

 

De que forma é que o Futebol de Rua é importante para a formação 

dos jogadores? Sente que a conjetura atual da sociedade está a extinguir 

esse futebol de rua? 

Acho que houve uma fase em que não diria o futebol de rua tivesse sido 

esquecido, embora não tivesse sido dada a devida importância. Mas acho que 

agora começo a ver que estamos a voltar um bocadinho a isso, aos ingredientes 

que se podiam encontrar no futebol de rua e que se calhar os treinadores (ou os 

destreinadores) estavam a retirar aos jogadores.  

Respondendo à primeira parte da questão, o que é que o futebol de rua 

tem e porque é que é importante no processo de formação do jogador, a primeira 

palavra que me vem à cabeça é a liberdade de criar. Ali, a única crítica que um 

jogador pode ter é do colega que achava que devia ter-lhe passado a bola e não 

o fez. Depois, quando se passa para o treino mais formal, acho que por vezes 

nós tiramos um bocadinho isso também. Tiramos a liberdade para criar. Por 

vezes o treinador quer que o jogador jogue o jogo que o treinador pensa que é 

mais adequado. Acho que o principal ingrediente, para além daqueles aspetos 

sociais todos, do desenvolvimento do carater, e do aprender a lidar com a 

frustração, aprender a lidar com a vitória e com a derrota,  as pequenas coisas 

que acontecem ali, em conjunto com a liberdade e a possibilidade de criar o 

futebol deles, acho que é fundamental no processo de desenvolvimento do 

jogador profissional de futebol. Isso depois vai-lhe dar a plasticidade ou vai ser 

capaz de moldar o futebol que ele vê, que ele gosta e que lhe dá prazer, 

mediante o contexto onde ele está. Quando digo contexto, refiro-me ao mais alto 

nível, clubes diferentes com treinadores diferentes.  

Há jogadores de Premier League que têm dois ou três treinadores por 

época. Todos têm um futebol diferente na cabeça deles. Se o jogador não tiver 

a capacidade de interpretar, se não for culto taticamente, penso que terão muita 
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dificuldade para serem bem-sucedidos. Quanto mais liberdade houver, quanto 

mais alargada e plástica for esta vertente, melhor para o processo de formação 

do jogador. 

 

Dado a evolução das condições materiais e de treino, pensa que se 

está a perder a liberdade e plasticidade das quais os jogadores podem ser 

dotados? 

Os ingleses têm um provérbio muito engraçado: águas mansas nunca 

fizeram um bom marinheiro. Com isto eles querem dizer que é pela diversidade, 

pela dificuldade e pelas condições do contexto que se criam que se faz um bom 

marinheiro. Quando o mar está bom, o vento está favorável, e se soubermos 

para onde queremos ir (porque o vento só pode ser aproveitado se soubermos 

para onde queremos ir), é fácil navegar. Claro que sim, hoje em dia, pelo facto 

da globalização, isso traz outras coisas, há vários aspetos que estão a limitar 

muito os jovens, as crianças dos nossos dias, em termos de desenvolvimento, 

sobretudo motor. Isso vê-se de forma natural. 

Voltando um bocado às condições que temos hoje em dia, temos condições 

fantásticas aqui. A bola não vai ressaltar, aquele último momento não vai 

acontecer nada que o jogador não esteja à espera, enquanto na rua a bola podia 

bater numa pedra e ressaltava um bocadinho, mas o pessoal resolvia o problema 

porque estava habituado a isso. Se acontecer agora, eles não estão habituados. 

Acho que o facto de hoje em dia os jogadores não poderem experienciar isso 

claro que limita imenso. Depois é difícil recriar esses ambientes.  

Agora também acredito que os treinadores têm de ser também eles mais 

plásticos, mais criativos, não estragando o que de bom está feito, mas criando 

interferências e variando condições, criando alguma instabilidade do processos 

de formação que façam com que o  jogador se desenvolva de uma forma mais 

plástica e com o desenvolvimento técnico o mais apurado possível, uma 

compreensão das coisas mais básicas do jogo o mais alargado possível 

também, porque a minha opinião nem todos os clubes podem fazer igual.  

Muitas vezes os clubes tendem todos eles a padronizar um bocadinho o 

modelo de jogo e o modelo de formação do jogador. São tudo chavões que 
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andam sempre à volta do clube. Mas acho que nem todos os clubes podem ter 

isto, porque os clubes mais pequenos têm de criar jogadores e há clubes que 

são formadores. Quando se estabelece regras muito concisas e padronizadas e 

vamos formar jogadores para a nossa primeira equipa, estamos também a limitar 

muito a formação daquele jogador que pode vir a jogar no Real Madrid e isso. 

Um clube como nós, o Swansea, vendeu jogadores que foram 

desenvolvidos no nosso ambiente com aquela coisa de estarem a serem 

preparados para a nossa primeira equipa. Mas a verdade é que quando eles são 

mesmo bons acabam por sair daqui, porque somos formadores. No Barcelona 

isso já não acontece. Por isso acho que os clubes formadores têm de ter alguma 

plasticidade na formação do jogador porque estamos a criar um jogador que tem 

de ser bom tecnicamente, rápido, culto taticamente, obviamente inteligente, que 

fale várias línguas e tenha contacto com várias culturas. 

Para mim, o modelo de formação da maior parte dos clubes tem de ser isto. 

Tem de ser aberto, específico porque estamos a falar de futebol, mas dando as 

bases alargadas para que depois possa germinar num futebol que pode ser o 

futebol do Guardiola, do Mourinho. O Bernardo Silva está agora a ser dos 

melhores do mundo, mas já era bom com o Leonardo [Jardim]. Eles têm de ser 

bons consoante as ideias dos treinadores. 

Há clubes que são formadores e nessa formação a máxima em formar para 

a equipa principal desse clube tem de ser questionada. Se muitos forem bons, 

nunca vão jogar por esse clube. Isso acontece em Portugal. Acredito que a base 

de recrutamento de FC Porto, Benfica e Sporting, um ou dois jogadores saem 

por ano dos clubes mais pequenos para essas equipas. Mas se fores ao modelo 

de formação desses clubes, dizem-te que formam para jogar na primeira equipa 

deles. Na minha opinião, isto não está ainda contemplado e ninguém se 

preocupa muito com isto. 
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A premissa fundamental no desenvolvimento de um jogador é ele 

estar pronto para resolver o maior número de problemas possível? 

Sim, é o que também é o que falei da cultura tática, que anda de mãos 

dadas com a capacidade técnica dele, com a inteligência, com a forma como vê 

o jogo e a forma como resolve os pequenos problemas quando jogava na rua e 

que passaram para um campo maior. 

 

Aqui em Inglaterra, há algum padrão no que diz respeito à formação 

dos jogadores? 

Acho que varia muito aqui. O que me fez uma confusão brutal quando 

cheguei cá foi ter dado conta de que os Sub16 aqui não têm quadro competitivo. 

Não competiam. Notei isso quando era o ‘Academy Head Coach’, e apercebi-me 

que os Sub16 seguiam sempre os Sub18. Apercebi-me que o jogo de Sub16 era 

amigável e pela primeira vez aos 18 anos é que se tem a experiência de jogar 

pelos pontos, para subir e para descer. A mim fez-me um bocado de confusão 

porque acho que a competição é um dos elementos muito importantes neste 

processo todo. Fez-me muita confusão como é que um miúdo de 16 anos nunca 

tinha jogado. Vão a torneios e tudo mais, mas não há um quadro oficial 

competitivo. Parece que agora já há e não sei se vão alagar isso para outras 

idades. Acho que pelo menos nos Sub16 fazia sentido. 

Em termos de formação, pelo que tenho visto, cada clube trabalha à 

maneira como entende. Se bem que houve uma tendência nos últimos anos de 

padronizar as coisas, no fundo a tutela da Federação Inglesa e da Premier 

League do que eles chamavam “IPPP”, que era o plano de formação para as 

academias. No fundo, eram umas diretrizes que todos os clubes tinham de 

seguir, mas essas diretrizes também eram vastas e davam liberdade para que 

os clubes se adaptassem ao contexto e à realidade em que estavam inseridos. 

Se bem que existem regras-padrão gerais. No específico as coisas alteram-se 

muito. Podes ver um Arsenal com treinadores holandeses que vai jogar contra o 

Bolton com treinadores ingleses e escoceses, depois joga contra o Manchester 

City contra treinadores espanhóis, depois estava eu aqui também.  
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Há uma mescla muito grande de correntes de treino, de crenças e de ideias 

que eu acho que é positivo. Isto no fundo liga ao que já estive a dizer: os 

jogadores também precisam de estar preparados para isto, porque no fundo 

todos acreditam e querem chegar ao mais alto nível e jogar na Premier League. 

E na Premier League, quantos treinadores do Top-6 são ingleses? Tens aí a 

resposta. A preparação para eles chegarem àquele nível exige que também 

estejam preparados para se poder adaptar ao ‘manager’. 

 

Há ainda muito coisa a fazer na Formação em Inglaterra? Porque é que 

acha que muita gente diz que em Inglaterra até se conseguem criar bons 

valores individuais, mas não se conseguem formar grandes equipas, e 

porque é que os jogadores ingleses não têm tendência a sair do país? 

O futebol é também ele um fenómeno cultural. Claro que não podemos 

dissociar a cultura do jogador, que é ele pessoa inglesa. Eles estão habituados 

a um certo padrão de vida aqui e a fase do Brexit também diz muito da cultura 

deles. Porque é que o Gareth Bale tinha um potencial que nunca se veio a 

confirmar na realidade lá fora? Essas questões também têm muito a ver com a 

cultura deles. Obviamente que a competição é um elemento fundamental no 

processo de formação, o perder ou ganhar. É inconcebível chegar aos 16 anos 

e não usar as regras do jogo a nosso favor. O facto de estar a ganhar 1-0 ao 

minuto 80, se for duas partes de 40’, mas os jogadores continuarem a jogar 

porque perder ou empatar era igual. Em Portugal e Espanha, os miúdos com 

12/13 anos são muito mais matreiros nesse aspeto. Será que isso também não 

pode ser desenvolvido mais tarde? Também pode. Porque não deixar os miúdos 

ou as crianças desfrutarem só do jogo? Mas também isso é jogo.  

Voltamos ao mesmo: o futebol também é um fenómeno cultural. Não 

explica tudo, mas o facto de eles não terem grande sucesso fora do país está 

relacionado com o estilo de vida. Fora daqui eles só pensam em férias. Vejo-os 

com muita dificuldade em ter uma vida profissional fora do país deles, por várias 

razões.  

Eles começam a ter agora algum sucesso em termos de seleções, e isso 

coincide muito com a entrada deste novo ‘manager’, o [Gareth] Southgate. A 
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própria federação publicita muito a tecnificação do jogador inglês. Eu treinei-os 

aqui e tecnicamente não são inferiores, agora, não são muito criativos. Esta é 

que é a grande diferença. Quando digo técnica, eles passam melhor a bola que 

nós. Fazem passes melhor que ninguém. Fazem passes de 30 e 40 metros que 

aquilo é certinho. Curto, longo, tudo... receção, primeiro toque, têm muito 

cuidado com a posição do corpo para receber de forma orientada, a posição do 

corpo, o pé que vão passar (backfoot ou safeside...). Eles sabem isso tudo. 

Agora aquela liberdade para criar é que se calhar não foi bem desenvolvida. 

Acho que já perceberam isso e começaram a mudar há dois/três anos, mesmo 

na federação inglesa. As coisas mudaram e eles têm tido algum sucesso 

[campeão da Europa de sub-19 e do Mundo de sub-20, ambos em 2017]. Vês a 

própria seleção no último Mundial, a procurar um jogo que o próprio adepto não 

estava habituado. 

 

Quais são as principais competências que responsável por estruturar 

a formação de um clube deve ter em mente? Qual é a análise que tem de 

fazer assim que assume as funções? 

Acho que o pilar fundamental terá necessariamente que ver com a sua 

personalidade pessoal. O facto de ele ter de perceber que antes de começar a 

dar algumas diretrizes sobre aquilo que deve ser a formação do clube, ele tem 

de perceber que tem de estar a lidar com pessoas que são treinadores. 

Obviamente terá de ser um bom líder, uma pessoa que consiga lidar bem com 

todos os treinadores, saber gerar os egos. Quando se fala do treinador de 

formação, fala-se de um treinador que não está acabado. A maioria dos 

treinadores de formação querem ir para cima e estar no futebol de alto 

rendimento. Ele tem de saber lidar com estes egos e saber ser um bom condutor 

de homens. No fundo, ajudá-los todos para que atinjam os seus objetivos e 

sigam os seus sonhos e que os motivem a que tenham atenção ao seu processo 

de desenvolvimento como pessoas e com treinadores. Para mim, este é o pilar 

base de tudo.  

A coordenação do futebol daquele clube obviamente que tem de ter uma 

pessoa com alguma experiência. Quando falo em experiência, não digo estar a 



ANEXOS 

CVIII 

repetir a mesma experiência 10 anos e dizer que aquilo é a experiência. Aquilo 

é uma experiência repetida durante 10 anos. Para mim os melhores 

coordenadores são os que trabalharam em vários níveis e clubes e, se possível, 

em vários países. Estes têm a vantagem face ao coordenador que está 10 anos 

no mesmo clube. Esse sim está formatado. Tem uma boa base, tem um 

conhecimento que pode ser excelente, mas que depois também é limitativo 

porque é um só. Outro dos pilares, para mim, deve ser essa experiência, porque 

é um cargo importante. Ele coordena a formação, ele terá de pensar em que tipo 

de jogador é que o clube dele desenvolva, que faça crescer. Tem como 

responsabilidade criar um ambiente de crescimento dos treinadores e do 

“coaching staff”. Um conhecimento profundo daquilo que é o jogo.  

Depreende-se daqui que, se ele é experiente, se já teve experiência, que 

do ponto de vista tático e da leitura de jogo é dotado. Daí estou certo de que 

todos os treinadores o vão respeitar. Lá está, ele será um líder que será 

respeitado pelo conhecimento e não porque faz cara feia ou porque está ali com 

o livro debaixo do braço a dizer que “isto é assim porque eu mando”. A melhor 

ferramenta fundamental para qualquer pessoa se fazer respeitar, e isto é válido 

para o mais alto nível, é o conhecimento. O que faz com que um jogador que 

ganha cento e tal mil libras por semana respeite alguém que está ali é frente é o 

conhecimento dele. E os jogadores sabem que se não houver resultados, o 

treinador muda, e agora fala-se muito no “Player Power”. Quando estás perante 

alguém que reconheces que sabe do que está a falar, essa pessoa não precisa 

de pedir para o respeitar porque isso é óbvio. Estes pilares são sempre, na minha 

opinião, fundamentais. Ele não precisa de ser um expert em fisiologia ou 

psicologia, mas tem de saber de tudo.  

 

O trabalho que é feito depende muito daquilo que a pessoa é, ou deve 

sobretudo depender do meio/contexto? Pode a visão pessoal interferir de 

forma negativa nas decisões tomadas? 

Tenho muita dificuldade em separar as coisas porque é muito difícil, senão 

mesmo impossível. Não consigo separar aquilo que é a pessoa do contexto, 

porque o contexto influencia aquilo que eu sou e, de certa forma, vou sendo 
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influenciado pelas decisões que tomo. Agora, a forma como te respondi é 

puxares um bocadinho a fita atrás e veres quando falo de experiência. A pessoa 

experiente sabe que tem de decidir de acordo com aquele que é o contexto. 

Cada pessoa vê ou pensa que o futebol deve ser jogado de uma determinada 

maneira. Cada treinador é ele. A gente vê o Mourinho e o Guardiola a falar, e as 

imitações que se fizeram, mas aquilo é deles. O futebol dele é ele. Aquela é a 

maneira como eles vêm o futebol. E agora eu pergunto: o Guardiola se calhar 

tem sido também o treinador que mais tem contribuído para essa parte de o 

treinador decidir que “é assim porque eu quero que seja assim”. Ele no Bayern 

implementou, bem ou mal, eu acho que bem, aquela forma de jogar. O Hans 

Peter Briegel, uma pessoa importante do Bayern, disse que o Guardiola tinha 

enganado a todos e andou aqui a dizer que para ganhar tínhamos de passar a 

bola e jogar este tipo de jogo.  (“Guardiola é o culpado. Ele enganou-nos ao dizer 

que para ganhar era suficiente ter 75 por cento de posse de bola, mas não é 

assim. No futebol, o resultado é muito mais importante do que o controlo do 

jogo.”). E veio para cá (Inglaterra) quando o futebol era físico. Num ano ele pôs 

a equipa a jogar da maneira que ele quer. Agora, teve de alterar muito coisa pelo 

contexto, de certeza, mas não deixou de ser ele. Por isso é muito difícil separar 

as duas coisas. Eu tenho dificuldade em criticar uma pessoa que já mostrou que 

tem sucesso. Muda mais se calhar o contexto do que se muda a ele. Ele acredita 

que o futebol tem de ser assim. Portanto, todas as decisões que ele toma é para 

levar a dele avante.  

Mas esta pessoa que lidera (Coordenador da Formação) obviamente que 

não pode decidir nada só porque acredita que é assim. Não pode por várias 

razões. Já te falei na importância de formar para vários contextos. Uma das 

primeiras coisas que vejo em todos os documentos orientadores de formação é 

formar jogadores cultos, mas a ideia de todos é para a primeira equipa, quando 

se calhar as coisas deviam ser um bocadinho diferentes porque muitas clubes 

vendem diamantes em bruto e depois quem vai lapidar fará as coisas à sua 

maneira. Têm é de ser um diamante e ter aquelas qualidades.  

Esta pessoa tem de decidir tendo em conta o contexto, sabendo que tem 

ali, para além da vertente dos jogadores, da motivação dos treinadores e da 
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forma como cada um acredita nas suas próprias ideias – e muitos sujeitam-se 

ao que vem de cima. Por vezes as coisas não funcionam bem também por aí, 

portanto este coordenador tem de ser uma pessoa com estas características: 

experiente e conhecedor do jogo nas suas várias dimensões. As decisões nunca 

podem ser separadas. As duas influenciam-se de forma importante. 

 

Como foi a sua carreira enquanto futebolista? 

A minha careira futebolística não tem expressão quase nenhuma. Joguei 

até que entrei na faculdade. Depois ainda tentei a minha sorte à volta dos clubes 

do Porto, mas depois vi que se quisesse ir mais longe isso já tinha acontecido. 

Não aconteceu e depois era muito difícil para mim, muito novo e vindo da 

Madeira, estar ali no Porto. Optei por dedicar-me só mesmo à faculdade e por 

esta via do treino, sempre com o sonho de seguir mais tarde. 

 

Já aí tinha o sonho de ser treinador? 

Antes de entrar na faculdade já tinha tido uma experiência como treinador 

adjunto de uma pessoa que hoje é nosso colega e tinha tirado também o curso 

de educação física. Isso despertou o meu gosto pelo treino e quando fui para a 

faculdade obviamente que já tinha bem claro na tinha cabeça que podia fazer 

outras coisas, como acabei por fazer, dar aulas, mas que o futebol e o treino, 

independentemente do nível que pudesse chegar, estivesse sempre presente. 

Já treinei nos escalões e nas divisões todas, já estive nas equipas B, estive nos 

infantis do Leixões, iniciados, infantis, juvenis juniores e equipa B do Marítimo, 

no Nacional. Já fiz tudo. Já tinha estado no Championship, estive na Premier, 

estou outra vez no Championship. Já estive na III Divisão, na II B, na I Divisão 

portuguesa. Já tive várias experiências e diversas. Se a experiência é isto, já 

tenho alguma, ainda mais ultimamente. Tenho enveredado pela área do 

recrutamento de jogadores e para a gestão das equipas profissionais de futebol, 

mais nesta base da direção desportiva. O facto de eu ter tido estas experiências 

todas nestes anos todos ajudaram-me muito nos últimos 18 meses, quando 

comecei a fazer mais estas funções. 
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Decidi na faculdade e depois a vida vai-nos levando por caminhos em que 

o contexto influencia muitas vezes a decisão que vais tomar. É impossível 

dissociar as duas coisas. Sabemos muito bem aquilo que o contexto de Darwin 

e Lamarck já falavam na influência sobre as espécies, da influência que o 

contexto tem e no que acontece. 

 

A faculdade deu-lhe uma boa base para o trabalho que viria a 

desempenhar? Acha que a realidade vai ser sempre diferente daquilo que 

podemos prever? 

A faculdade diz-me, sem dúvida, a base fundamental para aquilo que sou 

hoje e as ferramentas necessárias para que eu pudesse ter atingido este nível. 

Quando digo a faculdade, são as pessoas. Não consigo agora dar mais 

importância a uma área ou outra, mas a faculdade em si foi fundamental naquilo 

que sou hoje. Mas não foi tudo. 

Nota-se logo quando sais da faculdade e chegas a prática. Aliás, também 

na faculdade somos alertados para isso. O Professor Jorge Bento falava sempre 

na relação entre a teoria e a pratica e dizia que a prática estava sempre à frente. 

A teoria anda sempre um bocadinho atrás, a tentar perceber o que está a 

acontecer. Agora que me sentia confiante e que as ferramentas que me tinham 

sido dadas eram suficientes para começar ou para continuar a desenvolver e a 

aprender, sim. Depois nunca vamos estar 100% preparados. A máxima do ‘eu 

nasci para isto’ não é bem assim. Só sabes se estás preparado quando 

mergulhas nas coisas e depois vês que as ferramentas que me foram dadas na 

faculdade foram importantíssimas para aquilo que eu sou hoje. Agora, o choque 

da prática é um bocado diferente. Se estava 100% preparado? Não, mas isso 

acho que faz parte. 

 

Em relação às Metodologias de Treino, foi construindo a sua própria 

forma de trabalhar e ver o futebol? 

Sim, é uma construção constante e que não acaba. Em termos 

metodológicos a faculdade dá-nos uma base muito boa, que depois a prática nos 

vai comprovando as coisas e vais percebendo o que é que te queriam dizer 
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alguns professores, que tem a ver com o concentrar-se no essencial. Vemos 

muitos treinadores que não acreditam nos exercícios que faziam há 15 anos. Isto 

demonstra a evolução do treinador e da metodologia nas ideias que ele tem, que 

vai decorrer da experiência e com a tendência que toda a gente começa a ter 

para a concentração naquilo que é importante para o desenvolvimento do que 

quer que seja. Se estivermos a falar do futebol, é o desenvolvimento do jogar 

daquela equipa que é essencial. Tendo em conta as pessoas envolvidas, o 

contexto e o momento, por vezes o que é necessário é o desenvolvimento da 

parte emocional.  

 

Em termos de Metodologia, há alguma que seja de eleição, ou sente 

que há muito mais a ganhar com a convergência que podem ter umas com 

as outras? 

Eu tive o privilégio de trabalhar com muitas correntes e já vi coisas que eu 

pensei que iam funcionar e depois não resultam na prática, além de outras coisas 

que são arcaicas e acabam por resultar. Isto demonstra o fenómeno complexo 

que o futebol é (multidimensional) e que as diversas áreas interagem umas com 

as outras e que por vezes uma coisa pode não te parecer muito correto, de 

acordo com as tuas ideias, e vem a revelar-se efetiva a ajudar a equipa. O que 

me parece mais correto é aquela metodologia que segue ou que é fiel, e quando 

digo metodologia é a forma de trabalhar o treino, ao desenvolvimento da ideia 

de jogo do treinador. Independentemente do que ela for, se é jogar em posse ou 

contra-ataque. Ela tem de ser coerente com aquilo que o treinador acredita.  

Até pela nossa formação, a Periodização Tática é, de facto, aquela em que 

mais acredito. Mas a Periodização Tática não é um fim em si mesma. No fundo 

ela responde àquilo que o treinador quer, que é treinar o seu jogo todos os dias 

e sempre que pode, para que a equipa jogue de acordo com aquilo que o 

treinador é, pensa e acredita. Daí que eu diga que nunca vi nenhum treinador a 

treinar coisas em que ele não acredita. É por aqui que eu digo que há coisas que 

o treinador trabalha e organiza, que são para ele, para o desenvolvimento do 

jogar dele. Isto também é específico para o treinador.  
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Que importância da observação e analise naquilo que é o 

desenvolvimento do Processo? 

Muita, mas não posso dar mais importância a isto do que ao resto. É a 

forma como depois isto interage com as outras coisas. Agora há melhorias, e já 

pude comprovar com a análise e observação do jogo da tua equipa. Quando 

mostras as coisas aos teus jogadores, da maneira como eles treinam, fazem e 

jogam, eles começam a ver o jogo e a interpretar o jogo de uma maneira 

diferente. Isso é fundamental no desenvolvimento deles e, por consequência, no 

teu jogo, no jogar da tua equipa. E isto depois também na interação que existe e 

que tem de haver entre o jogo que o jogador tem na cabeça dele e o jogo que o 

treinador tem na cabeça dele. Misturando as coisas, o salto qualitativo é brutal. 

Já há vários treinadores que dizem que muito mais do que mostrar o que o 

adversário faz, é mostrar, desenvolver e trabalhar o que eles têm feito. A análise 

e observação é fundamental.  

Aqui trabalhei com um treinador que usava muito isto, e a meu ver bem. 

Ele ligava muito bem os problemas táticos que o adversário lhes ia criar, e 

mostrava isto aos jogadores logo no início da semana, quando o jogo estava 

ainda muito longe e o jogador está menos ansioso e tem maior capacidade para 

ouvir e ver. Isto vai ajudá-lo, porque se ele conhece o que vem aí os níveis de 

ansiedade baixam. Aprende melhor, está mais recetivo a ouvir e a ver, ligava 

muito bem os problemas táticos que a equipa adversária lhes podia causar. 

Desenvolveu o trabalho dele no campo de acordo com as ideias do jogar dele, 

mas procurando trabalhar com jogadores como podiam resolver os problemas 

táticos que o adversário lhes podia criar, fazendo cortes excelentes e indo ao 

ponto de depois mostrar ao jogador que problemas iríamos ter e como os iríamos 

resolver. E as coisas aconteciam assim, embora com as interferências que vão 

existir sempre. Bolas, diferentes, velocidades, diferentes, etc. É aqui que as duas 

ideias, o jogo do jogador e o jogo do treinador, se encontram. Ele fazia muito 

bem esse encontro das duas coisas. 
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Quando vê um jogo, que aspetos procura logo reter e analisar em 

maior profundidade? 

O observador tem de ser os olhos do treinador. Quando digo os olhos é 

que o observador tem de perceber muito bem em que tipo de futebol o treinador 

acredita. E daí a forma como a equipa dele joga, porque o que é por vezes uma 

fraqueza que a gente encontra numa equipa, para outra equipa já deixa de ser 

fraqueza.  

Imagina que vais defrontar uma equipa que teve um defesa esquerdo que 

é muito fraco, mas tu tens de trabalhar sempre num sistema de 4-4-2 losango 

em que não jogas com alas ou em que as dinâmicas são diferentes, aquela 

suposta fraqueza não vai ser muito exposta. Quando se analisa o adversário 

temos de saber muito bem aquilo que somos ou pretendemos ser. Vou buscar a 

máxima do Sun Tzu de “A Arte da Guerra”, quando se refere ao conhecer o 

adversário e conhecer-se a si mesmo: 

“Conhece o teu inimigo e conhece-te a ti mesmo; se tiveres cem combates 

a travar, cem vezes serás vitorioso. Se ignoras o teu inimigo e te conheces a ti 

mesmo, as tuas hipóteses de perder e de ganhar serão idênticas. Se ignoras ao 

mesmo tempo teu inimigo e a ti mesmo, só contarás teus combates por tuas 

derrotas. 

 

Isto liga-se muito à Inteligência Emocional... 

Felizmente está tudo ligado. A Inteligência emocional tem muito que se lhe 

diga. Se eu te disser que subas esta cadeira, tu pensas “Subir porquê? Mas 

porque é que ele quer que eu suba?”. Isto como se treina é fundamental. Quando 

tentas transmitir as tuas ideias ao jogador tens de pensar nisto. Se eu te 

perguntar “Achas que consegues subir?”, tu vais fazê-lo primeiro e depois é que 

me perguntas porquê. Se for um desafio, ou uma ordem, vai ser diferente. 

É fundamental. No processo de aprendizagem do jogo e do treino tens de 

saber isto. Voltando atrás, o coordenador tem de ter um ponto de vista da 

inteligência emocional muito desenvolvida.  
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Pensa em voltar a treinar? 

Sim, se bem que me sinto realizado neste posto. Já tive essa experiência 

em vários níveis, já ganhei e já perdi, já aprendi. Sinto que estou a começar a 

aprender a apaixonar-me por esta área, que é fundamental, porque como 

qualquer clube o processo de recrutamento de jogadores e treinadores é uma 

coisa decisiva. Mas não fecho a porta, porque no fundo é o meu primeiro amor, 

mas podemos ter outros.  

 

Quando treinava, que referenciais tinha na definição dos exercícios?  

A forma de decisão de quais são os referenciais que vou usar para 

conceber as coisas tem a ver muitas vezes com o contexto e com o que eu 

acredito. Mas nunca fiz nada nos meus referenciais, para além daquilo que 

acredito que é dinâmico e nunca está acabado. Tinha de considerar sempre o 

mesmo contexto, e dentro desse contexto todo, há sempre aquela questão que 

muitas vezes vemos mais para um lado ou para o outro, se é o treinador que 

deve importa ou a qualidade dos jogadores que deve determinar isso. Como é 

que se escolhe? Muitas vezes é um problema com o qual me vejo confrontado 

agora. Imagina que só assinamos com jogadores para jogar de uma determinada 

forma que este treinador quer, as coisas não correm bem e vem outro treinador 

que joga de outra forma. E agora? Lá está a cultura tática e as coisas que são 

importantes. 

Um referencial é o próprio jogo em si, aquilo que do mais puro pode ter o 

jogo. Todo o exercício tinha de ter competição, sempre que possível. Mesmo na 

equipa B do Marítimo, os exercícios de passe arranjavam sempre forma de 

serem competitivos. Ou para fazer uma sequência o mais rápido possível e que 

acabasse primeiro tinha o direito de no 1x1 seguinte, se fosse no dia da força, 

ter o privilégio de começar como atacante. A competição era para mim 

fundamental. 

Outro referencial tinha de ser aquilo em que acreditava, que foi também 

evoluindo obviamente com o dia da semana.  

Em relação às ideias era obviamente daquilo que eu defendia do nível da 

execução em que está a minha equipa, daquela que eu acredito que seja 
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fundamental, mas também sobretudo dos jogadores que tinha ali à minha frente. 

Nesses referenciais eu utilizava sempre aquele que era o jogar da minha equipa 

ou o que a gente não estava a conseguir para atingir aquele objetivo. Por 

exemplo, se uma das coisas era atrair o adversário sobre uma faixa lateral para 

depois mudar o centro de jogo e explorar o lado contrário, o 1x1, porque em 

Portugal temos bons alas e jogadores rápidos, isto é uma das coisas que 

fazíamos.  

E aqui por exemplo, nós não estávamos a fazer o switch off play... porque 

é que não estamos a conseguir sair dali? Porque o posicionamento do Pivot, ou 

está muito perto, ou está muito longe, ou porque está a ser marcado, ou vais ser 

marcado... 

Estes referenciais daquilo que tu esperas encontras e do que tu vês que 

não está a acontecer são coisas que tens de ter em conta para desenvolver do 

teu jogar, se for este caso específico. Mas podemos estar a falar do ponto de 

vista defensivo, por exemplo, não estamos a lidar bem com os half spaces (que 

agora se fala muito), e temos de criar situações em que os referenciais têm de 

ser trazidos no dia certo à hora certa. 

O que depois acontece na prática, sobretudo ao mais alto nível, voltando à 

questão do centro de jogo (switch off play), é que entra a história da observação, 

que é o problema tático que o teu opositor te vai colocar. Por exemplo, se 

jogasses com a equipa do Pellegrini do Manchester City, há vários anos, ele 

jogava com dois avançados à frente. Se fores ver o jogo para a Champions entre 

o City e o Barcelona, acho que era o Dzeko e o Aguero, nenhum deles baixava 

no Busquets. Aquele passe para o Busquets estava sempre livre, fosse dos 

centrais ou dos laterais. Nenhum dos médios do City saía na pressão. Durante 

muito tempo este problema foi algo que o Manchester City encontrou sobretudo 

no início da primeira parte. Tendo os dois avançados à frente, nenhum deles 

baixava no Busquets e nenhum médio subia até ali para pressionar. Aquele canal 

para saída de bola estava liberto. Na segunda parte alterou um bocadinho e 

baixou o Aguero. Mas baixando um dos avançados, ficava livre o segundo 

central. Portanto, em vez de usar este canal de tirar a bola da zona de pressão, 

usava outro. São estas coisas que ao mais alto nível o treinador traz. O treinador 



ANEXOS 

CXVII 

ao mais alto nível é muito astuto neste tipo de coisas. Dá a solução, que não tem 

de ser seguida, e faz com que o jogador se sinta confortável. Retira muito, como 

diz o Bielsa, não acredita muito no que é padrão, mas faz padrão porque ajuda 

a que o jogador não se sinta muito ansioso.  

Nestes referenciais há um padrão de como se fazem as coisas que pode 

ser assim ou assim, mediante o problema que o teu adversário coloca.  

 O desenvolvimento do jogar pode variar, porque se jogar sem extremos 

preciso de outro tipo de organização. Mas tudo que é feito há uma referência do 

que é a minha equipa e a minha ideia. 

 

Foi encontrando muitas diferenças, no que diz respeito às rotinas de 

uso de imagens, nos diversos processos que vivenciou? 

Para além de tentar responder à minha curiosidade, é tentar perceber 

aquilo que os jogadores sentiam e pensavam sobre isso. Sobretudo a este nível, 

ninguém gosta de ser exposto à frente de ninguém. O treinador, quando é 

emocionalmente inteligente, tem muito cuidado com isso. Há coisas que se pode 

fazer para desenvolver o jogador em privado, mas há coisas que têm de ser 

feitas em equipa e que só se desenvolvem quando dói. Como os ingleses dizem, 

‘No pain, no gain.’. É mesmo assim. Agora não se pode estar sempre a 

massacrar o jogador, porque depois traz alguns marcadores negativos e o 

jogador deixa de gostar de ir à sala de observação. É preciso ser muito 

cuidadoso e inteligente porque isto é um processo de construção e o treinador 

tem de ser capaz de se concentrar no essencial e naquilo que pode fazer com 

que a equipa melhore o seu jogar. 

Eles faziam muito esse trabalho, algumas vezes individual, outras vezes 

setorial. Já vi muitos treinadores a fazer isso e os jogadores gostam porque 

sabem. Exemplo: jogámos com o Tottenham fora e uma das coisas básicas deles 

era não jogarem com extremo puro, mas procurando alguém que jogasse muito 

por dentro e no espaço interior e as zonas livres, como o Erikssen ou o Lamela, 

e era o Walker que ficava aberto, mas numa posição que não era bem em linha 

com a nossa defesa. Ficava ali numa zona intermédia, entre o lateral e o nosso 

ala. Era um problema que se criava ali de decisão do nosso defesa esquerdo, se 
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ficava e defendia o channel, espaço interior, ou se saía na pressão. O nosso 

treinador na altura foi bem claro: o nosso defesa não sai. Ficamos expostos a 

um cruzamento, coisa que o Pochettino faz, mas como tinha o Kane não era 

esse o sítio onde se previa que fosse esse o problema. mas daquela zona em 

que ele vai receber a bola não estou muito preocupado com isso. Importante é 

que o lateral defenda muito bem esse espaço interior. Fizemos isso e um dos 

primeiros golos foi exatamente isso. O defesa esquerdo saiu na pressão, tinha 

de percorrer uns 20 metros, ficou a meio, na terra de ninguém. Nem defendeu 

nem chegou a tempo de evitar o passe. O passe saiu nas costas e a partir daí 

cruzamento e golo.  

Era uma coisa que estava trabalhada. Não foi preciso dizer nada nem 

mostrar. Ele levantou o braço logo, ele soube logo. 

 

Na interação que existe entre os elementos da equipa técnica, as 

funções podem tocar-se e interconectar-se ou deve ser tudo muito bem 

definido e balizado? 

É importante que haja responsabilidades que tenham de ser partilhadas, 

mas volto a dizer que nada pode ser estanque. Não há comportamentos 

estanques, as coisas têm de interagir e de se ligar. Agora, tem de haver funções 

bem claras e no que puder ser claro e atribuída a responsabilidade máxima de 

alguém, terá de ser. E é bom que assim seja, porque depois a culpa é de todos 

e não de ninguém. O melhor analista é sempre o treinador. Agora o que o 

treinador quer é que as coisas cheguem dissecadas para ele confirmar. Os 

‘managers’ fazem eles próprios a análise e quando as coisas vêm do analista 

vêm dissecadas. E ele confirma ou questiona a ideia que ele tinha porque depois 

ele tem de preparar uma estratégia para aquele jogo e para ele fazer em 

condições, ele próprio tem de saber e ter visto. Mas tem do analista tudo 

dissecado. Muitas vezes os treinadores têm um adjunto que está mais focado 

nas questões defensivas, outro mais nas questões ofensivas e outro nas bolas 

paradas, que em Inglaterra é muito comum ser o treinador dos guarda-redes. 

Mas será possível dividir isto tudo? Não! A maneira como defender tem de ser 

uma predisposição para a maneira como vai atacar. O treinador tem de pensar 
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nos equilíbrios na transição defensiva, no posicionamento da equipa. Esta 

discussão tem de existir. Agora, não se pode é atacar de uma maneira e 

defender de uma forma totalmente desconectada. Muito mais importante do que 

ter isto bem definido e bem oleado é o jogo. Muitas vezes e quando se está a 

ver jogos com 60 mil pessoas a gritar, e na Premier League temos uma 

intensidade brutal, o treinador não pode entrar em transe. E os seus adjuntos 

também não. Tem de se focar em alguma coisa. Há um treinador que tem de 

estar obviamente preocupado com o equilíbrio da equipa e com os 

posicionamentos, enquanto outro fica preocupado com outra coisa. As coisas 

não se podem separar, mas tem de haver pessoas responsáveis por cada área 

e não podem ser estanques. Têm de interagir. 

 

De todas as características que definem um bom treinador, consegue 

enumerar alguma como a mais importante? 

Tem de ser um bom gestor de recursos humanos e dos egos. Ainda há 

pouco tempo o Guardiola foi claro: o motivo pelo qual ele está no futebol é a 

tática e não a gestão dos recursos humanos. Se perguntares ao Ibrahimovic ao 

Etoo se gostam dele, talvez não, mas já o Xavi e o Iniesta é diferente. Parece-

me que têm de ser bons na inteligência emocional e nos recursos humanos, mas 

não chega. 

 

É importante para um treinador errar e refletir sobre o erro? 

Sim, é importante errar. Ninguém quer errar e ninguém faz para errar, mas 

as coisas vão inevitavelmente acontecer. Mais importante do que errar, é refletir 

sobre aquilo que acontece. Por vezes, errar pode ser certo, mas refletir é que é 

o importante e perceber as indicações e ilações sobre o que está a acontecer. 

Refletir é importante, mas para isso é preciso teres conhecimento do que é 

importante.  

Vai ver o caso do Newcastle em 2012. Ficou numa posição fantástica e por 

ter ficado numa posição fantástica, a direção renovou contrato com a malta toda 

e melhorou tudo. Mas não percebeu o que estava a acontecer ali. Se fores ver à 

tabela toda, a diferença de golos deles era ridícula, de +4. À volta deles tinhas 
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equipas que ficaram abaixo com uma diferença de golos enorme. É uma 

estatística, mas os números quando bem interpretados indicam muita coisa. E 

depois, quando se vai fazer o zoom in, vemos que ganharam muitas vezes por 

sorte. Eles criavam muito poucas oportunidades de golo. É importante criar 

oportunidades para poder marcar e eles não estavam a fazer isso. Havia um 

problema gritante. Isto é um sinal. Depois o nosso próprio, o Swansea, que em 

2015 ficou em oitavo, o melhor de sempre. Fantástico, mas éramos a equipa que 

concedia mais oportunidades de rematar à nossa baliza, e éramos a equipa que 

criávamos menos. Havia um conjunto de indicadores que eram sinais vermelhos 

de alarme, que infelizmente não conseguimos resolver e a consequência depois 

foi paga uma ou duas épocas depois. Refletir sobre o que a gente faz e vê, tem 

de ser feito pelo treinador. Os clubes também têm de fazer, mas o treinador não 

se pode dissociar desta reflexão e da conceção do exercício. O refletir é a 

ferramenta fundamental para a evolução de todo o processo. 

 

O que é que distingue o treinador português dos restantes? 

Não nos podemos dissociar daquilo que somos enquanto povo em termos 

culturais. Nós somos, como dizia o Carvalhal, descobridores. Não temos medo 

do desconhecido. Nós experimentamos, testamos e já demonstramos que 

somos um povo criativo e que se reinventa. Acho que já mostramos essa 

característica de criatividade, de sermos descobridores, de nos ajustarmos e 

termos essa sensibilidade é uma coisa que nos diferencia dos demais. 

 

Olhando para o futuro, tem alguma grande meta que gostasse de 

realizar? 

Tenho algumas coisas que me balizam, mas mais importante do que a meta 

acho que é mesmo o caminho e o processo. O que me entusiasma é o caminho 

e o meu caminho tem sido feliz, de readaptação e adaptação, de reinvenção e 

evolução, de experiência, de vivenciar coisas diferentes. Se continuar neste 

caminho não posso dizer que não tenho uma orientação. A meta será a 

continuação do desenvolvimento pessoal e profissional. Será mais isso do que 
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propriamente dizer que quero ser campeão do mundo. Isso nem sequer é 

possível.  

 

Sente que as pessoas que saem do mundo académico ainda são muito 

olhadas de lado no futebol? 

Acho que isso já se esbateu imenso e para isso deve-se o contributo de 

muitos treinadores licenciados que nos abriram as portas e aos quais nós temos 

o dever de gratidão, por terem tido muito sucesso e terem aberto muitas portas. 

Não diria que olham de lado, mas continua a ser difícil para quem não teve uma 

carreira futebolística decente. 

 

Existe algum fator que caracterize o Futebol no momento e vê algum 

caminho para o qual possa tender no futuro? 

Há. As coisas vão-se reajustar. O que me preocupa agora não é o tático ou 

o físico, isso cada um vê as coisas como quer agora. O que está a acontecer 

muito agora é o ‘Player Power’, que não é mais do que a gestão de egos. Até a 

influência que um jogador tem ou que pode ter em tudo no clube. Os exemplos 

estão à vista de todos. Isto tem de parar ou ajustar, porque senão também fazem 

o que querem. 

 

O que é o futebol para si? 

É a minha vida, obviamente que não esgoto a minha vida no futebol, mas 

o futebol tem sido tudo, o espaço onde me sinto realizado, feliz, valorizado, onde 

tenho feito a minha vida e tenho também desta profissão tirado o rendimento 

para sustentar a outra parte do meu tudo para mim, que é a minha família. 
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Anexo V – Entrevista Nº 5 

 

 

Daniel Barreira – PARTE 1 

Professor na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

Colaborador Futbol Clube Barcelona 

FADEUP – Julho 2019 

 

 

Como começou a sua paixão pelo Futebol e quais as primeiras 

memórias que tem da modalidade? 

Comecei a gostar de futebol desde muito cedo. Começou em casa, pelo 

contexto em que eu nasci, que foi em Guimarães, uma cidade que respira 

futebol. Ir assistir aos jogos do meu clube, ir ouvindo histórias em casa do meu 

avô, enquanto presidente do Vitória e da Associação de Futebol de Braga, foi-

me despertando curiosidade e mantendo-me ligado a este mundo. Este contexto 

levou-me a estar motivado pelo Futebol e a ver treinos no complexo do Vitória, 

e sendo a academia do Vitória muito perto de onde residia, fez também com que 

me aproximasse para ver jogos da formação, conviver com treinadores para ir 

assistir a treinos no período de férias e nesse contexto era convidado a ajudar 

os treinos das equipas seniores e das equipas a formação. Nasci num contexto 

que me fez ficar ligado a esta modalidade. 

 

Certamente jogou na rua. Quão importante é o futebol de rua para o 

desenvolvimento dos jogadores?  

Sim, o futebol de rua tem contornos muito diferentes do futebol como 

instrução mais estruturada e mais definida enquanto desporto com objetivos 

competitivos e formativos estruturados pelo clube. O futebol de rua permite que 

os jogadores desenvolvam a capacidade para tomarem decisões em liberdade, 

para que resolvam problemas de uma forma individual, sem o suporte de 

qualquer treinador, pai ou professor. Permite-lhe construir formas de jogo em 
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função do número de jogadores e da qualidade dos mesmos. Muitas vezes não 

existindo bola ou qualquer tipo de material. Recordo-me de levar sapatilhas às 

escondidas da minha mãe na mochila para não estragar as novas, sem ela dar 

conta que eu jogava futebol na escola. Isso são aspetos que nos permitem 

desenvolver condições de aprendizagem díspares, que são complementares 

àquilo que é o treino estruturado. 

Um aspeto muito importante que o futebol de rua promove é a quantidade 

de prática, o número de horas de exposição ao jogo. Esta densidade de prática, 

esta quantidade em contextos mais livres permite ao jogador acumular horas e 

vivências variadas. A quantidade de prática é fundamental para ser jogador, 

qualquer que seja o tipo e forma de prática. 

 

Hoje em dia essa conjetura atual da sociedade tem-se alterado e é 

cada vez mais difícil existirem contextos deste género... 

Sinto que hoje em dia a sociedade apresenta-se muito pouco capaz de 

educar os miúdos a serem rejeitados. Quando estamos num contexto de escola 

um miúdo não pode reprovar no primeiro ciclo, porque não tem benefícios de 

ficar novamente um ano a estudar porque os outros miúdos que vêm são mais 

novos e ele pode ter consequências no desenvolvimento psicológico. O miúdo 

não se sujeita à rejeição e não tem consequências em não estudar. Acho que 

isso é fundamental para se crescer. Os alunos e os jogadores têm de ter 

consequências perante aquilo que são as atitudes, o investimento de tempo e o 

esforço para atingir determinados objetivos. Na verdade, a sociedade tem vindo 

a tornar as coisas muito fáceis para os jovens futebolistas, em particular. O 

acesso a melhores condições de prática é cada vez maior. Em qualquer sítio 

existe um clube de futebol que, através de uma mensalidade reduzida, consegue 

proporcionar uma prática estruturada de futebol, sem que haja qualquer tipo de 

condicionamento ao nível de infraestruturas, de material e sempre com 

segurança.  

A mim parece-me que a sociedade tem evoluído em diferentes aspetos, 

mas regredido ao nível das etapas de desenvolvimento dos jogadores. O acesso 

à tecnologia também tem vindo a prejudicar. Nós sabemos que nos balneários é 
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recorrente os jogadores estarem preocupados com os seus telefones, em vez 

de estarem a interagir ou a jogar futebol. Nas escolas a mesma coisa. Não se 

joga tanto futebol como se jogava antigamente. Inclusive, existem profissionais 

que trabalham em escolas de primeiro ciclo que proíbem a utilização de bolas 

no recreio porque podem partir os vidros da escola. Impedem uma atividade 

motora, em particular o futebol, aos miúdos que seja desenvolvida conforme 

aquilo que seria exigido e que sempre foi feito. Nós fizemos isso e acho que a 

sociedade tem regredido nesse aspeto. Evoluiu nas condições de prática, mas 

os jogadores sentem-se menos atraídos para jogar devido às condições 

tecnológicas e outros aspetos que os fazem ficar mais divididos nas paixões e 

na motivação para jogar futebol.   

 

A resiliência e adversidade são fatores chave, que esta prática nos 

dava e não são tão fáceis de termos hoje em dia, e que devemos tentar 

reproduzir no treino? 

O treino tem de ser representativo do jogo. Recordo-me que adorava ser 

treinador, menos no dia da convocatória porque tinha de deixar jogadores de 

fora. Mas isto faz a arte de se ser treinador e de se ser jogador. Por diferentes 

motivos às vezes não é possível jogar ou ser convocado. Este tipo de aspetos 

pode e deve ser trabalho no treino, ao nível de provocar desafios e problemas, 

criar condições para que o jogador não ache que aquilo é tão fácil quanto parece 

e lhe contam, exigir dele desafio para poder evoluir enquanto jogador. O 

treinador tem de criar essas condições, transferindo a competição para o treino. 

Só assim faz sentido treinar para competir e treinar para aprender porque são 

diversos problemas que acontecem em jogo. Diria que temos de reproduzir o 

jogo no treino na sua globalidade, mas sempre que possível devemos retirar do 

jogo todas as potencialidades que ele tem. Potencialidade educativas, de 

formação da personalidade do jogador e tentar transferi-las para o treino, que é 

onde passam a maior parte do tempo. 
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Sente que os jogadores de hoje terminam o seu processo de formação 

mais preparados do que há 20 anos atrás? A formação hoje é melhor? 

Não gosto muito de dizer se é melhor ou pior. É diferente. Tem benefícios 

ao nível das condições. As infraestruturas são substancialmente superiores. Há 

20 anos a maior parte dos campos era em terra batida. Hoje em dia já quase não 

existem. A formação tem de acompanhar a evolução da sociedade. Há 19 anos 

não existiam telemóveis para os miúdos e hoje existem. O futebol tem 

naturalmente de acompanhar a evolução, não pode dissociar-se da evolução 

que existe.  

A formação nas academias deve olhar para uma vertente mais individual 

do jogador. Aumentar a lente com que se olha para o jogo e trabalhar 

essencialmente o jogador. Alguns comportamentos táticos individuais, alguns 

comportamentos técnicos que sirvam o jogo. Isso faz com que o jogador evolua, 

no sentido de poder servir-se dessas condições que vai aprendendo ao longo da 

sua formação para chegar ao alto nível. Diria que há alguns anos ligava-se muito 

a uma perspetiva física do treino, depois passou-se por uma ideia extremamente 

global de que os jogos reduzidos servem para treinar tudo o que o jogo exige, 

mas eu creio que o caminho terá de ser melhorado.  

Dentro daquilo que é o jogo reduzido, que deve ser uma ação 

representativa do jogo, devemos progredir para um trabalho mais 

individualizado, de desenvolvimento de competências que o jogo não vai 

conseguir aportar na sua essência. Nas academias e nos clubes é importante 

que exista um departamento de trabalho individual, não só uma perspetiva física, 

mas também uma perspetiva de um trabalho tático individual. São detalhes que 

podem ajudar o jogador a melhorar aspetos que porventura o treinador não tem 

tempo ao nível do treino coletivo, que o treinador não tem uma equipa técnica 

vasta que lhe permita diferenciar esse tipo de trabalho, mas que os clubes 

deverão ter em atenção esses aspetos, que divergem de jogador para jogador, 

de posição para posição, mas que são fundamentais e são esses aspetos, 

juntamente com o entendimento do jogo, que vão fazer com que eles se 

diferenciem para melhor quando chegarem aos níveis mais altos de rendimento. 
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A premissa fundamental para o desenvolvimento de um jogador de 

futebol é vir a resolver o maior número de problemas possível? 

Se eu tenho um conjunto de ferramentas comigo e um entendimento do 

jogo que me permita tomar decisões substancialmente melhores relativamente 

aos problemas que o jogo coloca, naturalmente eu vou conseguir resolver melhor 

os problemas. No entanto, é também fundamental perceber que o jogador tem 

de ser antecipativo e criar condições para que os problemas não aconteçam e 

impor esses problemas ao jogador adversário. Tem de se proativo e não apenas 

reativo. Isto tem a ver com as capacidades percetivo-cognitivas dos jogadores, 

com o entendimento do jogo e com os recursos que eles têm do ponto de vista 

técnico, tático individual para poderem pôr o seu jogo e poderem resolver o maior 

número e o melhor possível de problemas que o jogo lhe coloca e que ele coloca 

ao próprio jogo. 

 

A forma de jogar coletiva deve estar acima das características 

individuais? 

Se formos a fazer uma avaliação no abstrato, superficial, verificamos que 

os jogadores mundialmente mais sobredimensionados são os jogadores 

fortíssimos nas situações de um contra um, são jogadores com recursos técnicos 

acima da média, são jogadores que desequilibram o jogo individualmente, são 

jogadores que têm alguns recursos do ponto de vista da relação com bola, que 

depois colocam ao serviço do entendimento coletivo do jogo. Mas são estes 

jogadores que são mais valorizados na nossa sociedade, em particular no 

futebol, porque estas são as características mais difíceis de ter.  

Como são características que eu considero mais difíceis de os jogadores 

desenvolverem, estas características não devem ser fechadas e retiradas do 

contexto de treino. Devemos tentar potenciá-las ao máximo e ensinar a fazer o 

um contra um em condições que garantam o sucesso para o coletivo. Costumo 

dizer que o jogador deve ser imprevisível para os adversários e não para a 

própria equipa, criando condições para desequilibrar o adversário. 

É fundamental que as características individuais deste tipo de jogadores 

sejam potenciadas ao máximo. Por exemplo, potenciar laterais profundos, 
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verticais, com jogo interior, porque o futebol é um jogo valorizado pelo aspeto 

ofensivo e não tanto pelo aspeto defensivo, sabendo claro que as equipas que 

defendem melhor estarão muito mais perto de ganhar do que se defenderem 

pior. Mas estou a falar que devemos tentar criar uma ideia, uma marca através 

do jogo. As equipas que são mais valorizadas na nossa sociedade são equipas 

que muitas vezes não ganharam competições. São equipas que não chegaram 

a ganhar grandes competições, mas pela marca que criaram. 

Temos de citar o Manchester City do Pep Guardiola. Ainda não ganhou a 

Liga dos Campeões, mas o futebol que jogam tem uma marca que é reconhecida 

internacionalmente, mesmo não tendo atingido aquele que é um dos objetivos 

do clube de há alguns anos para cá. Faz-nos crer que os jogadores e as equipas 

terão de ter condições para jogar um jogo esteticamente bonito, mais 

desenvolvido do ponto de vista ofensivo porque são esses equipas que deixam 

marca. Aquilo que não podemos fazer é retirar aos jogadores a possibilidade de 

eles terem este tipo de marca e tentar desenvolver ao máximo para benefício do 

coletivo e do jogo de futebol em geral.  

 

Há características comuns às diversas formas de jogar. 

Há aspetos que têm a ver com unidade e diversidade. Há características 

que os jogadores de alto nível têm de ter. Se não tiverem nunca vão chegar a 

um nível muito alto. Os jogadores de top todos as têm – obviamente cada 

posição tem ponderações diferentes perante estas características. Se nós 

falarmos num extremo, ele tem de ter uma capacidade de mudança de ritmo com 

proteção de bola. Não vou exigir isso a um pivot defensivo na mesma 

importância, vou exigir outras coisas como a capacidade de girar com bola ou a 

capacidade de fazer o passe interior. São características que terá de ter, mas 

em ponderações diferentes.  

Um jogador, por exemplo um extremo criativo, determinante, deve ter uma 

forma de jogar que o beneficie. Vamos tentar construir uma forma de jogar 

coletiva que lhe permita ter equilíbrio para fazer isso. Se dissermos que ele não 

pode perder bolas, então não vai arriscar. O jogador não vai evoluir porque o 

modelo é tão rígido e inflexível que não vai permitir que o jogador aporte aquilo 
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que tem de melhor. O objetivo do treinador será equilibrar a equipa para que este 

jogador diferenciado faça coisas que são determinantes para o jogo, mas que 

possa fazer e errar, mas a equipa estar preparada para ele errar quando 

acontecer. Quando ele faz bem, é determinante para o jogo e isso é fundamental. 

Não raramente temos jogadores que fazem tudo bem, mas chegamos ao final 

do jogo e perguntamos: ‘o que ele fez para o benefício do coletivo e para o 

resultado? Que tipo de ações foram determinantes para a equipa durante o jogo? 

Fez tudo bem, mas o que é que acrescentou ao jogo? Não acrescentou nada, 

mas cumpriu. Foi um jogador correto, mas não aportou nada à equipa’. Se ele 

tem características para acrescentar e ser diferenciado, vamos criar condições 

coletivas para que ele as faça e que possa errar, para que a equipa consiga 

equilibrar-se rapidamente e bem. 

 

É importante toda a estrutura seguir o mesmo modelo? 

É importante numa formação haver uma ideia coletiva e princípios gerais. 

Não posso ter uma equipas nos iniciados que tem uma ideia de jogo mais 

apoiada, com a capacidade para construir e criar jogo através do passe curto, 

mas que tenha capacidade também para jogar longo, mas que tenha uma ideia 

concreta e chegue ao jogo e seja o contrário. A equipa joga curto, mas muito 

mais frequentemente estica no ponta de lança, espera que os extremos entrem 

nas costas, parte a equipa quando estamos a atacar e contra-atacar. São ideias 

antagónicas perante o jogo. Acho que a estrutura não é o fundamental, deve 

servir os jogadores que nós temos, mesmo na formação. Se não temos na 

formação a capacidade de recrutar jogadores para servir uma determinada 

estrutura ou, mais especificamente, um determinado modelo de jogo, devemos 

tentar criar condições para que os jogadores se sintam mais confortáveis, 

desenvolver o seu jogo, individual e coletivamente.  

Aí entram as funções do coordenador técnico, da filosofia do clube e da 

direção, no sentido de estabelecer uma ideia que naturalmente deve estar já 

enraizada e sirva de referência para os escalões. Consequentemente, acredito 

que tendo diferentes estruturas os princípios de jogo podem ser parecidos. 

Naturalmente se jogarmos com dois pontas num 1-4-4-2, esses pontas jogam 
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diferente do que num 1-4-3-3 com um ponta. No entanto, podem ter princípios 

parecidos. Os princípios são um começo, não é um final.  

É importante ter uma ideia na formação de um clube. Uma ideia bastante 

clara e concreta, deixando margem para autonomia dos diferentes treinadores 

em função dos jogadores que se tem, e tentar naturalmente estabelecer um 

projeto desportivo a curto, médio e longo prazo. Permitir que os jogadores nas 

diferentes etapas tenham projetos de crescimento. Se tenho um jogador de 15 

anos que se sente confortável a jogar com os de 19, e sente-se demasiado 

confortável a jogar com os 16, então colocamo-lo a jogar com os de 19. E se for 

noutra estrutura, melhor ainda. Terá outro desafio, desde que os princípios não 

sejam antagónicos pois será mais um fator que o condicionará.  

É importante haver diferentes estruturas ao longo da formação, ou então 

vai haver estruturas iguais, mas com dinâmicas muito diferentes. Vemos equipas 

de nível europeu que têm a mesma estrutura ao longo da formação, mas com 

dinâmicas muito diferentes nos diferentes escalões. Podemos num 1-4-3-3 e ter 

os extremos a jogar por dentro e um médio interior a jogar quase como médio 

ofensivo, que rode enquanto estão a defender, e podemos ter um 1-4-3-3 com 

extremos completamente abertos e outras dinâmicas. Para mim, a estrutura 

funciona como referências posicionais, espaços familiares.  

Posso assim ter dinâmicas diferentes, mas que não desrespeitem os 

princípios gerais que tenho para a formação do clube. Isso é que é fundamental. 

O treinador tem de ser contratado em função da ideia da formação, o tal modelo 

de treinador. Os jogadores deveriam ser contratados em função de um modelo 

de jogador, com algumas características que sirvam a minha ideia. E depois 

treinar dessa maneira. Quando vou contratar um treinador tenho de contratar um 

treinador que pense o treino da forma que a minha academia pensa e que 

acrescente à minha academia algo para nós melhorarmos constantemente. 

Enquanto coordenador técnico devo contratar um treinador que respeite a minha 

ideia, que respeite os princípios gerais que foram criados para essa mesma 

escola de formação. Não vamos pensar que contrato um treinador para o Ajax, 

que é uma escola de referência, que quer sair a jogar no guarda-redes e pôr no 

ponta de lança, que penteia para os extremos entrarem e marcar golo. Isto é 
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inconcebível. Até pode ser um excelente treinador, mas é um grande treinador 

para outro contexto. Este treinador, se for contratado, vai dar dinâmicas 

completamente antagónicas daquelas que pretendemos para a nossa academia. 

Os princípios têm de ter um mínimo de abertura e um máximo de rigor, para 

poder existir tudo alinhado ao nível da formação, respeitando-se diferentes 

estruturas que podem ser incluídas sem qualquer problema.  

 

Deve ser o jogador a adaptar-se ao modelo ou o contrário? 

O modelo e o jogador têm de se adaptar ao futebol. Acima dos modelos 

está a lógica do jogo. Por isso, tudo aquilo que é construído e pedido a um 

jogador é respeitar a lógica de um jogo de futebol. Exemplo: se temos um defesa 

central que tem espaço à frente e eu digo que tem de passar a bola ao lado, eu 

estou a desrespeitar a lógica do jogo. Porquê? O primeiro princípio do jogo é a 

penetração: se tenho espaço, posso progredir com bola para atrair adversários, 

libertar marcações e ganhar mais espaço. Não posso desrespeitar a lógica do 

jogo e ter um modelo que me diga que o central faz o passe ao lado e não tem 

ninguém à frente para poder progredir. Mais importante que falarmos sobre a 

lógica do modelo de jogo ou do modelo de jogador, temos de falar na lógica 

interna do jogo.  

Depois, quando falamos na adaptação ao modelo, ou de o modelo adaptar-

se aos jogadores, deve haver de ambas as partes uma aprendizagem recíproca. 

A primeira coisa que um treinador deve fazer a um grupo de jogadores que não 

foi ele que contratou é vê-los a jogar. Primeiro vejo como eles se comportam nas 

diferentes escalas: individual, grupal, setorial, intersetorial e coletivamente. A 

partir daí vou tentar criar a minha identidade e a minha forma de pensar o jogo 

em função dos jogadores que tenho para extrair o melhor que eles têm e diminuir 

a exposição daquilo que eles têm de pior. Tenho de aproveitar essa minha 

identidade. Essa minha forma de pensar o jogo também vai fazer com que eles 

se adaptem ligeiramente ou mais profundamente. Haverá um jogador que não 

se encaixa em quase nada daquilo que eu pretendo para aquela posição e eu 

vou tentar levar esse jogador a mudar alguns comportamentos, de forma a que 

ele se sinta mais confortável perante aquilo que eu quero que ele faça. Não 
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desrespeitando aquilo que ele tem, mas ele também indo de encontro àquilo que 

eu pretendo naquela posição.  

É uma aprendizagem recíproca, de mais ou de menor escala. Não devemos 

tentar que haja um extremar de posição do jogador e do treinador. Deve haver 

uma negociação permanente entre aquilo que o treinador pretende e aquilo que 

o jogador tem para dar à equipa. E esta negociação treino a treino, dia a dia, 

palestra a palestra, deve ser um processo contínuo para que haja um 

entendimento e o jogador se sinta confortável a jogar e o treinador se sinta 

confortável a pôr esse jogador a jogar, para que haja um respeito pelas 

identidades do jogador e do treinador refletida na identidade coletiva. 

Nos seniores parece-me que será igual. Agora a diferença perante os 

seniores é que preferia dividir os clubes de maior dos de menor dimensão. Os 

clubes de maior dimensão têm maior capacidade para contratar um treinador e 

o treinador dizer que quer aqueles jogadores para jogar desta maneira. Os 

clubes de menor dimensão muitas vezes não têm possibilidades de contratar os 

jogadores e terão de recrutar os jogadores que, à partida, vão exigir maior 

abertura da parte do treinador. Parece-me que será esta adaptação, de maior ou 

menor escala, não daquilo que são seniores em formação, mas daquilo que é o 

nível dos clubes.  

Na formação os jogadores têm de passar por diferentes etapas de 

desenvolvimento e é importante que eles tenham diferentes experiências. Aí 

entra a questão de diferentes estruturas e dinâmicas, diferentes formas de jogar. 

É importante, sobretudo em idades mais jovens. que os jovens sejam solicitados 

a jogar em diferentes posições no terreno de jogo e sob diferentes 

condicionantes. 

 

Acha importante existir um perfil de jogador num clube? 

Acho que sim. Se o clube tiver uma filosofia, uma ideia e uma cultura – e 

há clubes que têm – acho fundamental que saiba que tipo de jogador pretende 

para jogar de acordo com aquela ideia de jogo. Se formos a um clube inglês da 

segunda metade da tabela classificativa, sabemos o tipo de jogador que eles 

pretendem para jogar a extremo. Se formos a um clube de top de Inglaterra, no 
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caso do Liverpool ou do Manchester City, nós sabemos que o tipo de jogador 

que se pretende para jogar a extremo será bastante diferente. Em qualidade, e 

em características, perfil. 

Deve haver uma matriz, mas não fechada. Deve haver um conjunto de 

características que identifiquem o contexto em que ele jogará melhor. Isto é 

melhor do que irmos contratar um jogador sem ter qualquer tipo de ideia. Tem 

de haver uma conceção nas diferentes dimensões do rendimento que permita 

contratar o jogador e ter essa contratação baseada num perfil, salvaguardando-

se o seguinte: quando falei em abertura, devemos saber que também é benéfico 

para um treinador ter jogadores para a mesma posição que consigam aportar ao 

jogo coisas diferentes. Uma solução diferente perante problemas que o jogo está 

a colocar ou soluções diferentes perante aquilo que a equipa precisa naquele 

momento do jogo. Mesmo em termos de capacidade mental, um jogador vai 

conseguir encaixar melhor neste tipo de situação do que outro. É importante 

sabermos quais são as matrizes dos nossos jogadores para podermos contratar 

e poder escolher melhor os jogadores, desde que saibamos que não pode ser 

um perfil demasiado fechado. Tem de ser um perfil geral e aberto. 

 

Qual a importância da Observação no processo de Treino? 

Não é possível fazer um treino e um recrutamento de qualidade sem 

observação, que é algo que fazemos a cada instante. Temos de dividir o 

processo de observação instintivo do processo de observação delineado, 

construído e com consequências. Acho que este é fundamental. Para treinar 

melhor devemos observar o que treinamos e o que fazemos, no sentido de 

melhorar, criar soluções para o que não está a resultar ou criar soluções para 

aspetos que pretendemos melhorar para atingir determinado objetivo. 

Ao nível do recrutamento, a observação deve ser estruturada de forma a 

errar-se o menos possível. Se não tivermos uma análise e interpretação rigorosa 

do que observamos vamos perder muita informação. Ao perdermos muita 

informação vamos estar em risco acrescido de errar. Por isso é que se observa 

tanto e existe um conjunto massivo de observações perante um jogador, no 

sentido de escrutinar ao máximo o que ele é. Ou seja, o que ele joga é 
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consequência daquilo que ele é e da forma como se comporta na sua globalidade 

enquanto pessoa. Nenhum jogador é contratado para um clube de alto nível com 

uma observação. Normalmente um clube de nível alto para contratar tem de ver 

um jogador ao vivo diversas vezes, no sentido de aferir como ele joga nas 

diferentes circunstâncias em que está envolvido, perante diferentes treinadores, 

na seleção e no clube, perante diferentes resultados do jogo, estruturas, níveis 

do adversário, sair do banco ou entrar a titular, etc. 

 

Na prospeção de jogadores, é importante a observação ser feita por 

mais do que uma pessoa? 

Sim, sempre que possível. Nem sempre é possível porque as contratações 

são feitas para aquele momento. Às vezes a contratação tem de ser feita muito 

rapidamente, daí que os grandes clubes tenham departamentos de formação de 

jogadores muito grandes, em que permite que o jogador seja acompanhado ao 

longo do tempo para que quando seja necessário contratá-lo já exista um 

conhecimento prévio de grande dimensão. Pode acontecer que não exista, mas 

tem de existir a observação de diferentes pessoas. Se assim não for, não quer 

dizer que erremos, mas se um clube é feito por tantas pessoas, desde dirigentes 

a treinadores, jogadores e todo o staff, se uma equipa é composta por 11 

jogadores, se uma equipa técnica é composta por tanta gente, porque é que um 

jogador é recrutado apenas com uma opinião? Não faz sentido. Faz sentido 

haver uma confrontação de ideias perante diferentes cenários que faça com que 

depois exista uma opinião coletiva. As contratações devem sujeitar-se a uma 

avaliação coletiva do que o jogador tem.  

 

O observador deve integrar a equipa técnica? 

Tem de estar inserido no processo de treino. Não digo que tem de estar no 

terreno de jogo a dar instruções, mas deve naturalmente acompanhar o processo 

de treino, deve pertencer à equipa de trabalho, deve estar presente perante a 

equipa técnica, no sentido de perceber efetivamente o que é pedido à equipa, o 

que é exigido aos jogadores, o que é necessário que a equipa no contexto 

estratégico para que depois, quando analisa a própria equipa ou o treino, saiba 
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efetivamente como é que vai analisar. É quase como um processo comparativo 

entre o que o treinador pretende e o que nós fazemos. Se não estiver por dentro, 

vai ser um trabalho complicado de se fazer. 

Quando falamos de adversários, também acho isso. Eu acredito que o ciclo 

de observação e análise do desempenho e performance da equipa deve incluir 

um processo de observação, análise, interpretação e transmissão, que pode e 

deve ser feito através dos meios audiovisuais, entre outros, mas sobretudo 

através do treino. O ciclo só termina com a operacionalização no terreno de jogo 

e, posteriormente, com o jogo. Se o observador só participa na observação e 

análise, e não participa na interpretação e transmissão, não indiretamente, mas 

estando por dentro do que vai ser feito, o ciclo não vai ser completado e eficaz. 

E ao não ser completado, o clube vai estar a desperdiçar um ativo. Se ele 

participou em todo o processo e nós não o vamos incluir, por exemplo, através 

de um coordenador dos observadores ou do treino, que haja uma dúvida e ele 

possa esclarecer no momento o que é que o adversário poderá fazer naquela 

situação, por mais que um treinador esteja consciente do que vai acontecer, é 

sempre mais um complemento e mais uma ajuda.  

Neste sentido, acho que o departamento de observação deve estar ligado 

de forma muito próxima ao departamento técnico, e até integrado neste 

departamento. Obviamente que o departamento de observação não é feito por 

uma só pessoa, agora deve haver um coordenador desse departamento que 

deve estar em interação diária com o treinador. 

 

Que aspetos procura analisar quando vê um jogo? 

Temos de definir objetivos. Se for uma primeira observação é uma coisa. 

Se for a última observação já estou a ver outros aspetos induzidos da primeira, 

segunda e terceira observações. Agora, quando se vê um jogo é fundamental 

analisá-lo de uma forma global numa primeira fase, para depois ir aumentando 

o nível de análise. É ir do todo para as partes, sem perder naturalmente as 

ligações, porque nós vamos ver aspetos das partes que se ligam ao todo. 

Quando eu falo de partes tem a ver com as diferentes escalas. Na primeira vez 

que vejo um jogo observo uma escala muito coletiva, vejo o jogo quase como se 
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estivesse no último lugar da bancada lá em cima e depois aferir mais os detalhes. 

Daí eu olhar às diferentes escalas coletivas, setorial, intersectorial, grupal e 

individual. Todas elas têm aspetos que eu considero que se vão complementar 

e que nos vão dar respostas importantes.  

Para conseguirmos analisar um jogo há duas perguntas que temos 

obrigatoriamente de fazer. Temos de ser como detetives, no sentido de perceber 

porque é que isto aconteceu e para que é que eles fizeram isto. São duas 

perguntas fundamentais e só com as respostas a estas duas perguntas é que 

passámos para o processo de interpretação, senão passamos só pelo processo 

de observação e análise – a descrição dos acontecimentos. Acho que são estas 

duas perguntas que nos vão tornar mais concretos e realistas no que 

transmitiremos. 

Tenho um conjunto de indicadores que olho em cada momento estático ou 

dinâmico do jogo, que nos permite retirar do jogo eventos nas diferentes escalas 

e respeitando três macroestruturas muito importantes: o espaço, o tempo e a 

tarefa, que costumam convergir na chamada organização. O que ele faz, onde 

faz e como gere este espaço, este tempo e estas tarefas. Estas três 

macroestruturas em relação com as diferentes escalas dos quatro ou seis 

momentos vão-nos dar respostas em relação ao jogo, desde que nós 

perguntemos ao jogo o que queremos que ele nos responda.  

 

Como vê a confrontação de estruturas num jogo? 

Mais importante do que olhar ao confronto de estruturas, tem a ver com o 

confronto de espaços. Sabemos que há estruturas que libertam espaços com 

maior probabilidade em determinadas zonas, mas depois depende muito das 

dinâmicas ofensivas e defensivas, seja nos momentos de organização, transição 

ou bolas paradas. Naturalmente que se eu vou jogar contra uma equipa com 

determinada estrutura, possivelmente essa estrutura vai libertar espaços ali, mas 

depois tenho de ver como o adversário se comporta nas dinâmicas para ver se 

aquilo efetivamente acontece. Mais do que o confronto de estruturas, permito-

me sempre olhar ao confronto de espaços. Que tipo de espaços eles ocupam e 
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que tipo de espaços eles libertam com mais eficácia, que naturalmente está 

ligado às estruturas e às dinâmicas que essas estruturas desenvolvem. 

 

A formação de triângulos nas estruturas é importante?  

Os triângulos é termos sempre ofensivamente linhas de passe próximas 

para poder dar continuidade ao jogo, e em termos defensivos é termos sempre 

a capacidade de termos coberturas para poder impedir que o adversário tenha 

benefícios ofensivos. Os triângulos são fundamentais, mas quando olho a 

triângulos não olho de uma forma tão geométrica. Prefiro ver o movimento dos 

triângulos. Ou seja, como é que eles fazem movimentos de rotação, não se os 

triângulos estão a andar desta maneira em termos verticais, mas como é que 

eles rodam, como é que eles se conseguem equilibrar e como é que eles flutuam 

ao longo do terreno de jogo. Se nós olharmos para a geometria do jogo, a 

formação de triângulos permite sempre ter oportunidade de progressão e 

circulação da bola e, defensivamente, permitir estar sempre equilibrado com 

coberturas e fecho de espaços com facilidade.  

 

Quais os problemas mais comuns das equipas no jogo? 

Teremos de dividir em termos ofensivos e defensivos. Em termos concretos 

parece-me que há aspetos ao nível das transições. Um dos aspetos mais 

problemáticos que observo nas equipas tem a ver com os tempos de abertura 

da equipa quando recupera a bola. A maior parte das equipas, no momento em 

que abrem a estrutura para criar espaços em largura e profundidade, perdem a 

bola e já têm de fechar. Isso nos momentos de perda ou recuperação da posse 

de bola vai provocar muitos desequilíbrios. Se falarmos nas bolas paradas, 

referiria em termos defensivos as segundas bolas. Grande parte dos golos de 

bolas paradas surge de bolas mal tiradas. As equipas estão a abrir cedo demais 

e criam espaços em segundas zonas e originam segundas bolas em zonas ainda 

de finalização fácil. Parece-me também que um dos grandes problemas das 

equipas tem a ver com os estímulos de pressão em termos defensivos. Acho que 

as equipas tendem a não ser muito coordenadas quando têm de pressionar - há 

um desligar permanente da equipa, muitas vezes propositado, o que pode até 
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ser benéfico. Por exemplo, as equipas dividem-se muitas vezes em 7+3 ou em 

6+4 mas, na maior parte das vezes, há um desligar muito grande por 

incompetência de alguns jogadores ao não saberem se têm de se aproximar ou 

guardar posição, fazendo com que haja espaços entre linhas ou nas “costas”.  

Um dos grandes problemas em termos ofensivos tem a ver com a 

incapacidade dos jogadores se perfilarem individualmente para acelerar o jogo. 

Há uma indefinição muito grande do jogador para conseguir orientar-se e 

acelerar através de condução ou através de passe. Parece-me que os jogadores 

não percebem muitas vezes o posicionamento que devem ter para criar e 

aproveitar o espaço, e sobretudo o que vai acontecer a seguir.  

Ou seja, acho que ainda não existe um conhecimento muito profundo sobre 

os momentos em que a aceleração do jogo deve acontecer. Onde se colocar 

para acelerar e como acelerar. Vamos ao encontro de como gerir o espaço, como 

gerir o tempo – se tenho capacidade para abrandar ou acelerar ou jogo e 

aproveitar o apoio que me vai surgir – e em termos de tarefa, como vou acelerar 

o jogo. Acho que é muito por aí que há dificuldades em termos ofensivos.  

Um dos aspetos que considero, sobretudo na formação, de grande 

dificuldade em termos ofensivos tem a ver com a incapacidade dos jogadores 

em jogarem em zonas distantes da bola. É muito frequente vermos jogadores a 

estarem centrados apenas na zona da bola. Não saber esperar pela bola, não 

saberem ocupar os espaços para quando receberem a bola, por exemplo, nas 

costas dos médios, para estarem perfilados, para poderem acelerar o jogo e 

aproveitar o espaço livre. É muito frequente eles serem atraídos pela bola, irem 

buscar a bola lá atrás ou irem buscar a bola perto do pé e isto faz com que o 

jogador tenha de ser trabalhado. 

 

Sente que uma equipa preparada para jogar muito tempo com a bola 

na sua posse, e que possa ter uma grande tendência para dominar o jogo, 

possa depois sentir dificuldades no momento de reagir à perda? 

Não iria tanto por aí. Iria pela falta de intensidade com que as equipas estão 

no momento em que perdem a bola. Quando falo em intensidade, falo em 

dinâmica no jogo sem bola. Os jogadores que não têm a bola têm de estar 
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permanentemente ligados ao jogo, e quem tem bola também tem de ter muito 

mais intensidade. É frequente vermos equipas com muito jogo de posse de bola 

– de acordo com um estudo publicado recentemente, equipas com posse de bola 

superior a 65% têm maior tendência para ganhar por maior diferença de golos – 

mas como é que essas equipas quando estão em momento ofensivo se 

comportam? Como é que estão nesse ataque? Como promovem a intensidade? 

O jogo de alto nível joga-se com intensidade, em termos físicos, mentais e na 

forma como pomos a equipa a jogar. Um jogador tem de ter dinâmica, pois por 

mais técnico ou inteligente que seja, um jogador de alto nível tem de ser capaz 

de percorrer muito espaço no terreno de jogo e gerir os tempos e ritmos de jogo, 

sempre em intensidade alta. E quando pomos intensidade no jogo, o momento 

defensivo vai estar naturalmente ligado. Quando estamos intensos a atacar, 

também seremos intensos a defender. Não podemos dividir entre ser intenso a 

atacar ou ser intenso a defender. Tem a ver com a dinâmica que nós colocamos 

no jogo da equipa. As melhores equipas do mundo são equipas com dinâmicas 

fortes com e sem posse de bola. Ser capaz de promover esse desafio aos 

jogadores também é um trabalho dos treinadores. 

  

É importante rever o uso dos dados estatísticos na análise do jogo? 

É importante usarmos dados estatísticos que tenham consequências para 

o que pretendemos. Daí que seja importante haver uma relação entre os dados 

que se recolhem e aquilo que o treinador e os jogadores pretendem e 

necessitam. Se na minha forma de jogar quero chegar com muita gente ao último 

terço quando a bola entra no último terço numa situação de assistência ou 

cruzamento, para mim é importante ter dados estatísticos que me digam quantos 

jogadores consigo ter quando a bola entra no último terço. É um dado estatístico 

com relação com aquilo que eu quero. Na minha perspetiva, os dados 

estatísticos são um complemento que pode ter relevância de acordo com a forma 

como nós os utilizamos. Serve se nós os utilizarmos bem. Não acredito que 

apenas com estatística consigamos ter informações que nos cheguem para ter 

conhecimento da equipa. Dados no sentido de saber como a equipa joga, porque 

é que a equipa jogou bem, porque não conseguiu fazer o que pretendemos, mas 
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pode ser importante para nós podermos ter dados mais concretos face ao que 

necessitamos. Agora, temos é de verificar que tipo de dados estatísticos é que 

nós pretendemos para a nossa forma de jogar ou para nós podermos aplicar em 

contexto de treino. 

 

Necessitamos de mais estatística qualitativa do que quantitativa... 

Sim, é a qualidade da quantidade. Temos é de procurar o que essa 

quantidade tem em qualidade porque acreditamos na qualidade. Isso é óbvio. 

Se temos um médio centro que faz 90% dos passes para o lado ou para trás, ele 

vai acertá-los quase todos. Agora, se temos um médio que faz 70% dos passes 

interiores verticais a procurar espaços entrelinhas, aí ele vai ter a probabilidade 

de falhar mais. Mas o que prefiro? Um jogador com maior percentagem de 

acerto, mas que em termos qualitativos não acrescenta nada à equipa ou um 

que falha mais, mas que consegue acertar 65% e a partir daí conseguiu criar 

condições para a equipa tenha sucesso ofensivo? Prefiro um jogador destes. 

Aqui entra a qualidade dessa quantidade. Ou então um jogador que perdeu bolas 

para dar capacidade aos outros de não perder. Isto tem a ver com fazermos as 

tais perguntas: porque é que ele perdeu e para quê que ele se serviu dessa 

ferramenta. Este é o grande segredo da observação e da análise dos dados 

estatísticos, que exige conhecimento suficiente do jogo, para poder interpretar 

os dados e transferir para o jogo e o treino de futebol. 

 

O fator mais importante da observação é o Conhecimento do Jogo? 

Sim, porque a tecnologia humana não se vende nem se compra. Constrói-

se, cria-se, desenvolve-se através da formação, experiência refletida, etc., 

criando-se conhecimento. Ainda não consegui encontrar tecnologia humana à 

venda. Por 2.500 euros compro um programa estatístico, mas tenho de ter gente 

competente para recolher e interpretar esses dados, e tentar que esses dados 

sejam importantes para que eu conhecer melhor o jogo que estou a fazer, que o 

adversário faz, ou que o meu jogador fez. 
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“Todo o treinador é bom observador, mas nem todo o observador é 

bom treinador.” Concorda com esta afirmação? 

Não. Concordo que um observador tem de ter conhecimento do treino. Não 

acredito em observadores que não entendam o treino, porque o ciclo de análise, 

observação e interpretação do jogo termina com propostas de formas de jogar. 

Surgem respostas sobre como vamos jogar perante estas condições. São 

sugestões e se eu não entender o treino, não vou entender como a minha equipa 

treina, como este jogador ou este setor joga, porque é que joga assim se treinou 

desta maneira. Acredito que um treinador para ser bom observador também tem 

de desenvolver competências para olhar para o jogo de forma a permitir-lhe ter 

a capacidade para o entender enquanto observador. Tal como o observador não 

tem de fazer planos de treino, mas tem de perceber de treino, um treinador 

também não tem de fazer o trabalho do observador, mas acredito que ambas as 

tarefas são fundamentais e complementares para que tenhamos gente 

competente em cada um dos lados, que deve ser só um. Não existe um bom 

treinador que não saiba observar, mas sabe observar enquanto treinador, que é 

diferente de observar enquanto observador. Não existe um bom observador que 

não entenda de treino, mas que observe o treino enquanto observador e não 

como treinador. Tem de existir de ambas as partes um conhecimento recíproco. 

Têm de saber de futebol, na perspetiva do jogo, do treino e da observação. Esse 

denominador é fundamental para qualquer pessoa que esteja ligada ao futebol. 

 

O observador deve ter visão semelhante ao treinador? 

Se falarmos no observador da própria equipa, devemos ver o jogo da nossa 

equipa um pouco como o treinador vê. Obviamente ver coisas que ele poderá 

não ver, mas vamos tentar analisar a equipa como o treinador pretende. 

Podemos olhar o mesmo jogo e ver aspetos que ele não está a dar atenção 

porque a nossa atenção é seletiva e depende dos nossos conceitos, da nossa 

perceção, dos nossos estímulos, da atenção. Vamos ver em função do que nós 

vemos, mas tentar ir naturalmente ao encontro do que o treinador pretenda que 

a equipa tenha.  
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Quando falamos de adversários vai acontecer algo muito parecido, mas aí 

o nosso olhar vai ser para algo que o treinador não conhece. Tudo aquilo que 

faremos é ver o adversário e tentar transmitir ao treinador o que o adversário é, 

para que ele conheça o melhor possível como se fôssemos nós. Em conjunto 

com ele tentaremos saber o que ele pretende ao nível dos indicadores. 

Exemplo: se a minha equipa pretende sair a jogar curto, eu vou tentar saber 

como é que o adversário condiciona a equipa a sair a jogar curto. Se a minha 

equipa pretende construir através de jogo longo, eu vou tentar perceber como é 

que o adversário se comporta perante o jogo longo. Em função daquilo que a 

minha equipa é, eu vou tentar analisar o adversário. Acredito que nenhum 

treinador pretende que o observador veja diferente dele, nem acredito que o 

treinador pretenda que o observador veja exatamente o que ele vê, senão não 

precisa de ninguém. 
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O observador propõe estratégias de resolução de problemas para o 

treino? 

Não considero que ele tenha de propor tarefas para o treino, 

nomeadamente exercícios. Isso poderá surgir caso haja autonomia dentro de 

cada estrutura para o fazer. Considero, sim, que ele deva referir como é que a 

equipa pode ultrapassar o adversário de forma mais fácil e sugerir quais as 

nuances estratégicas mais favoráveis. Daí ser importante conhecer a equipa e o 

treino, porque sabendo a forma de jogar da própria equipa e a semana de 

trabalho, saberá se se conseguirá treinar para poder ir ao encontro da sugestão 

que ele faz. Se eu enquanto observador não perceber de treino, vou pensar que 

posso fazer coisas em treino que não são possíveis de se fazer. Tenho de 

entender como é que se desenvolve uma forma de jogar e como se consegue 

pôr uma forma de jogar em função de determinado oponente. Por isso é 

importante não sugerir exercícios, porque isso é tarefa do treinador, mas se me 

perguntar, ótimo, tenho de o saber fazer.  

 

Tem algum referencial para o tempo de utilização do vídeo? 

Será o tempo necessário para que o jogador reconheça a informação 

passada como importante para ele próprio melhorar o seu jogo, ou o jogo da 

equipa ou do setor. O tipo de reuniões que se fazem podem ser coletivas, 

individuais ou setoriais. Eu acredito que o vídeo tem de ter algumas condições 

para ser atrativo e para que o jogador reconheça que aquela informação que 

está a ser passada vai ser fundamental para ele conseguir ganhar o jogo, 

melhorar o rendimento dele. Acho que o tempo não é um fator fundamental. O 
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futebol não é de tempo, é de comportamentos. Também nos vídeos acredito no 

comportamento. 

Entram aqui vários fatores, mas o primordial tem a ver com a informação 

que é passada. Obviamente a forma como é passada, que é fundamental, mas 

o mais importante é se a ideia é reconhecida pelo jogador como fundamental 

para ele poder melhorar, ganhar e desenvolver o seu comportamento.  

 

Quais as características mais importantes de um treinador? 

Eu acho que o bom treinador tem de ser coerente. Coerência é fundamental 

para ser um bom treinador, porque é isso que lhe dará credibilidade perante 

diferentes estruturas do clube e do futebol em geral, para poder ser um treinador 

com mais sucesso. 

Uma das funções mais importantes do treinador é conseguir gerir a equipa 

em função do treino e do jogo com os jogadores que tem. Hoje em dia fala-se 

que o treinador é quase como um gestor de recursos humanos. Se assim fosse, 

eu contratava o gestor de uma multinacional europeia e ele iria ser treinador de 

futebol. Não, um treinador de futebol tem de saber de futebol, tem de saber 

treinar futebol, ler e escrever sobre um jogo de futebol e pôr os jogadores a jogar 

futebol. Como é que isso se faz? Através do treino e de vários aspetos que ele 

tem de ter em termos de competência. Naturalmente tem de ter a capacidade de 

saber o que pretende de cada departamento dentro do clube para poder retirar 

de cada um o que é mais importante. A tarefa do treinador é pôr os jogadores a 

interpretar uma ideia de jogo que seja adequada para aquele conjunto de 

jogadores e durante a competição saber sobre o jogo para poder alterar o que 

for necessário. Estas são tarefas fundamentais do treinador. 

 

É importante para um treinador errar e refletir sobre o erro? 

Toda a gente erra, nem toda a gente reflete. A reflexão é o que fazemos a 

todo o momento. Nós refletimos e pensamos, mas o treinador tem de fazer uma 

reflexão com conteúdo. Tem de refletir sobre o que fez e ter a capacidade para 

encontrar soluções para ultrapassar os problemas que encontrou. Nem toda a 
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gente é capaz de o fazer. Se não se refletir o erro vai ser novamente feito. Há o 

outro lado: também que refletimos demasiado sobre o erro e depois vamos 

sobrevalorizá-lo. Isto também é negativo. O erro deve ser encarado como algo 

natural e deve ser olhado no sentido de que na próxima vez que ocorrer 

tentarmos evitar dar a mesma resposta.  

 

O que distingue o treinador português dos restantes? 

Em todas as nacionalidades há bons treinadores. Acho que o treinador 

português é extremamente versátil, adapta-se facilmente e é capaz de ler as 

condições iniciais e de geri-las de uma forma flexível. Ou seja, é um treinador 

com abertura no início e com a capacidade de gerir o processo, orientando bem 

as condições iniciais que lhe são dadas. Falo ao nível dos recursos humanos 

que tem à sua disposição, mas também ao nível da relação com os jogadores, 

da confirmação de uma ideia perante os jogadores e da capacidade de 

convencimento dos jogadores e do clube perante essa mesma forma de pensar. 

Depois, a tal flexibilidade que o treinador tem, daí ser bem-sucedido em 

todo o lado e, em termos nacionais e internacionais, permite-lhe gerir 

naturalmente as condicionantes. Mas isto só é possível porque o conhecimento 

do conteúdo ao nível do futebol é muito forte em Portugal. Ou seja, temos uma 

capacidade muito forte de ler o fenómeno que é o jogo e o treino e temos 

convicções. Isto é que possibilita que tudo o resto aconteça. A forma de ser do 

português na maior parte dos casos, juntamente com o conhecimento muito forte 

do conteúdo, permite que tenhamos uma conjugação de fatores importante para 

sermos bem-sucedidos.  

 

Sente que as pessoas que saem do mundo académico, ainda são 

olhadas de lado no futebol? 

Acho que não. As pessoas que estão e que saem do mundo académico 

são olhadas de lado pelas pessoas que não conhecem o mundo académico. Por 

essas pessoas que por insegurança o rejeitam muitas vezes, naturalmente que 

é. Tal como as pessoas que têm sucesso e são académicos, se disserem que 

as pessoas que não o são também não têm qualidade, também os vão rejeitar. 
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Há aqui um conjunto de incoerências de parte a parte que podem ser negativas. 

Acho que é importante que as pessoas percebam que há diferentes formas de 

ser bem formado. Há possibilidade de sermos formados academicamente, o que 

nos dá ferramentas que são importantes. Há a capacidade de complementar 

essa formação com outras formações. Há a possibilidade de nós sermos ex-

jogadores ou ex-drigentes e podermos ser treinadores, se complementarmos a 

nossa formação com outro tipo de formações.  

Um dos aspetos que tem sido consensual no mundo do futebol tem a ver 

com a utilidade das pessoas formadas academicamente, para o funcionamento 

de uma estrutura junto das pessoas que não têm este tipo de formação. Aí entra 

a formação em diferentes departamentos. É consensual que as pessoas 

reconhecem nas pessoas formadas academicamente o conhecimento profundo 

sobre algum conteúdo que ex-jogadores, por exemplo, por não terem esta 

formação não têm, tal como as pessoas com formação académica devem 

reconhecer que há aspetos da sua formação que necessitam de ir buscar a 

outros contextos que não apenas o académico. O grande problema aqui é as 

partes extremarem-se dizerem que um é melhor que o outro. Não, são ambas 

extremamente importantes e cada aspeto tem uma importância no contexto dos 

clubes, das seleções e das estruturas dos clubes. Por isso, não gosto de dizer 

que são “partes”, são o mesmo com origens diferentes. 

 

Qual a importância do Player Power nos dias de hoje? 

Parece-me que isso nunca aconteceu. Enquanto antigamente nós 

sabíamos que no seio da equipa existiam dois ou três jogadores que eram 

jogadores que estavam mais ligados à estrutura, ao treinador e eram estes 

jogadores que faziam a ligação com outros conjuntos de jogadores, agora já não 

existe tanto estreitamento. Hoje em dia já existem conjuntos de jogadores que 

por estarem alicerçados não apenas em si próprios, mas num conjunto mais 

abrangente de pessoas que rodeiam os clubes, que permitam fazer crer 

efetivamente que têm muito poder dentro dos clubes e no seio das equipas. 

Acredito que continua a ser muito parecido, mas também acredito que os 

melhores clubes conseguem fazer com que esses jogadores entendam que têm 
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de fazer, desde que aquilo beneficie o desenvolvimento coletivo. Isso é notório 

nos clubes que têm casos de jogadores cujo poder ultrapassa o normal e que é 

muito um poder egoísta, que depois saem facilmente.  

Temos vários casos de jogadores que saíram recentemente porque o 

coletivo e a própria direção e estrutura do clube não permitem. Acho que os 

clubes admitem que isso aconteça, sempre admitiram, mas quando é algo 

controlado. Mas sem dúvidas que as imposições que os jogadores colocam, 

porque o mercado permite que algumas pessoas que os rodeiam façam este tipo 

de pressão.  

 

Tem alguma meta que gostasse de realizar no futuro? 

Tenho. Gostava de continuar ligado ao futebol, gostava de conseguir 

durante toda a minha vida estar em contextos de excelência a trabalhar naquilo 

que é a minha paixão. Neste momento sou professor numa grande instituição de 

ensino superior no particular do Futebol. Tenho o privilégio de dar formação em 

diferentes federações internacionais, associações, participar em eventos de 

divulgação do conhecimento, o que me dá muito prazer. Estou também a 

colaborar com um clube de futebol europeu de primeira linha mundial, o que me 

permite conhecer contextos de nível alto e desenvolver tarefas de grande 

exigência. O meu objetivo passa por fazer aquilo que me apaixona num contexto 

de excelência, transmitindo a minha ilusão pelo jogo a diferentes pessoas e 

permitindo-me desfrutar com intensidade a paixão pelo futebol, como tenho 

vindo a fazer até agora.   

 

Há algum fator que defina o futebol no momento? Que caminho pensa 

que o futebol tomará no futuro? 

Estamos a criar condições para que os jogadores se tornem cada vez 

melhores atletas para o futebol. Temos de crescer muito nesse aspeto, também 

porque a tecnologia e a interpretação dessa mesma tecnologia têm ajudado 

bastante. Ao nível do trabalho tático em Portugal, acho que somos excelentes 

treinadores de equipas em Portugal. Não vejo muitos treinadores como os 



ANEXOS 

CXLVIII 

portugueses a treinar equipas do ponto de vista coletivo, a porem as equipas a 

jogar futebol atrativo e adaptado às dificuldades que encontram. Encontro sim 

limitações ao nível do trabalho individual dos jogadores e acho que a tendência 

é investir neste aspeto. O trabalho tático individual, tanto na formação, como no 

alto nível. Acho que a criação de condições para que os jogadores evoluam 

individualmente, não em termos técnicos apenas, mas táticos, é a tendência para 

um futuro melhor do futebol. 

 

O que é o futebol para si? 

O futebol é uma parte importante da minha vida, uma paixão grande. 

Permite-me viver com intensidade e manter a ilusão.   
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Como começou a sua paixão pelo Futebol? Quais as primeiras 

memórias que tem da modalidade? 

Começou como qualquer miúdo na altura, pelo menos na minha juventude, 

em que jogávamos futebol em todo o lado. Comecei a jogar futebol com os 

amigos em praticamente todo o lado. Isso fez com que o futebol começasse a 

ser enraizado e começasse a ser uma coisa importante na minha infância, 

porque jogávamos futebol na escola, jogávamos na rua, todos os tempos livres 

eram praticamente a jogar futebol e outras modalidades que inventávamos 

enquanto miúdos. Isso foi a forma de começar a gostar de futebol e a começar 

a ter paixão, que se manteve durante todos estes anos e foi sendo alimentada 

em função das experiências que vamos tendo ao longo da vida e nas quais 

vamos cada vez mais solidificando o prazer e o gosto pela modalidade. 

 

Que importância tem o futebol de rua para o desenvolvimento dos 

jogadores de futebol? 

A importância é por causa da quantidade de tempo que passávamos a 

jogar. Estávamos praticamente sempre a jogar. Depois, porque há uma 

variedade muito grande de estilos porque jogarmos em todo o tipo de pisos, em 

alcatrão, em paralelo, em erva altíssima, tudo cheio de pedras e de buracos. 

Depois é a variedade de estilos no sentido em que jogávamos com bolas 

completamente diferentes de um jogo para o outro. São bolas péssimas, 

razoáveis, pequenas, cheias, vazias. É a variabilidade que temos por causa dos 
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colegas com quem jogamos. Jogamos com colegas muito mais velhos que 

jogam muito mais que nós e que tentamos imitir, jogamos com colegas mais 

fracos ou iguais. É a variabilidade no sentido de estramos sozinhos e jogarmos 

contra a parede, estarmos dois e jogarmos um para um, estarmos cinco e 

jogarmos três para dois.  

Há uma variabilidade de tal forma grande que nos vai dando algumas 

experiências que depois se vão refletir no futuro, em termos técnicos e em 

termos de experiência a vários níveis. Essa variabilidade tão grande de 

estímulos que vamos tendo vai-nos enriquecendo em termos motores e em 

termos específicos da modalidade, em alguns aspetos que são determinantes 

para que, quando entrarmos no clube, já levamos um repertorio motor específico 

e características já bem vincadas, de modo que depois seja mais fácil a nossa 

integração no clube. 

 

Sente que a conjetura atual está a encaminhar as coisas para a 

extinção do futebol de rua? 

Não digo perdida, mas limitada. Atualmente a sociedade é comet4mamente 

diferente. Não existem os espaços que existiam antigamente, não existem os 

tempos livres que existiam antigamente, não existe o tipo de sociedade que 

existia antigamente. Atualmente os pais trabalham, está tudo ocupado. 

Antigamente o pai trabalhava e se calhar a mãe estava por casa e os miúdos 

podiam ir para casa, depois íamos brincar. Havia sempre uma certa ligação à 

família. A sociedade era completamente diferente e permitia uma liberdade, a 

nós – crianças - completamente diferente. A quantidade de transito era muito 

menor, o tempo era diferente, agora é tudo muito à pressão, toda a agente tem 

de trabalhar muito, toda a agente tem de perder muito tempo nas viagens, toda 

a gente trabalha fora.  

Antigamente as coisas não eram propriamente dessa forma, o que facilitava 

muito as brincadeiras das próprias crianças. Atualmente as coisas são 

diferentes. Agora, há necessidade de os pais permitirem que as crianças 

também brinquem enquanto há possibilidade de elas brincarem, que os 

professores das escolas permitam que as crianças possam brincar nos recreios 
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porque, por experiência porque tenho filhos com idade de brincar e já tive 

também outros, nem sempre as escolas permitiam essas brincadeiras porque 

partiam vidros, caiam e aleijavam-se. Mas partir vidros é normal, aleijar-se há-

de ser normal, brincar e ficarem chateados uns com os outros é normal. Todas 

essas vivências é que vão formar a personalidade das pessoas e o repertório 

das pessoas. As pessoas, nomeadamente as pessoas que trabalham com as 

crianças, tem de perceber e fomentar isso e permitir que essas brincadeiras 

sejam o mais ricas possíveis. 

Realmente mudou, mas é possível algumas coisas serem potenciadas se 

as pessoas estiverem sensibilizadas para aquilo que é a criança e que tem de 

ser o desenvolvimento motor da criança. Se assim for, é evidente que as crianças 

continuarão a ter uma predisposição motora enorme, continuarão a gostar de 

brincar porque uma bola a rolar, independentemente de ser de futebol ou de 

outra modalidade, é sempre um aliciante, algo que leva os miúdos, 

essencialmente os que tem alguma disponibilidade motora, a quererem brincar, 

correr atrás dela e jogar. 

 

Sente que o trabalho das escolas de futebol e dos clubes está a ter 

resultados positivos? 

Por um lado, sim, por outro lado não. Por um lado, sim, porque permitem 

que as crianças entrem muito mais cedo para jogar futebol e para terem algumas 

vivências motoras. Estão a dar essa oportunidade às crianças e isso é muito 

positivo. No fundo substituir aquilo que eram as brincadeiras numa fase inicial 

porque há escolinhas de futebol e mesmo clubes que deixam os miúdos entrar 

aos três, quatro ou cinco anos. Isso é extremamente positivo porque os miúdos 

não têm outras possibilidades porque vivem em cidades, estão nas escolas, de 

manhã têm atividades, almoçam e passam a tarde a dormir, depois outra vez 

atividades e as atividades motoras são muito escassas relativamente àquilo que 

deveriam ser. Chegam ao fim da tarde e vão para as escolinhas onde brincam, 

saltam e divertem-se. Acho que é muito positivo. 

Onde está a parte negativa? Muitas vezes nessas escolinhas os miúdos 

não exploram o corpo, os miúdos são todos formatados, naquilo que eu chamo 
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o fenómeno das salsichinhas. Ou seja, querem que os miúdos sejam todos os 

iguais e por isso fazem as coisas para os miúdos fintarem e passarem da mesma 

forma. Eles depois entram numa fábrica em que são formatados para terem 

atributos iguais. O jogador de futebol e a individualidade não é nada disso. Todos 

somos diferentes, temos as nossas características, a nossa identidade e é isso 

que devemos procurar, para permitir que a criança seja ela própria, se descubra, 

perceba do que gosta e do que não gosta e explore o seu corpo naquilo que 

mais têm prazer de fazer. A maior parte das escolinhas de futebol estão 

montadas para que isto não aconteça.  

Por um lado, é extremamente positivo porque dão a formação motora que 

escasseia nas atividades diárias, mas por outro lado, algumas delas formatam 

em demasia aquilo que deve ser a criança. 

 

E sente que a conceção individual face a tudo o que se passa no 

processo pode ainda prejudicar os resultados do mesmo? 

Quando trabalhamos com crianças temos de perceber o que é uma criança 

e como ela se desenvolve, como ela aprende, que prazer ela tem de ter na 

atividade, uma série de coisas. Ao perceber isso, vamos dar liberdade à criança 

para ela explorar um conjunto de coisas. O problema é que muitos treinadores 

que começam com crianças, aquilo que pretendem é que as crianças já joguem 

como seniores. Isso é um contexto complementarmente contrário àquilo que 

deve ser. Por isso, eu defendo também que existem treinadores que são 

excelentes para crianças ou para outras ideias.  

Os treinadores excelentes para crianças deviam estra sempre com as 

crianças e perceberem que são excelentes a lidar com elas, de modo a 

desenvolver o mais possível. Claro que depois os treinadores não querem. Em 

termos culturais e da nossa sociedade, esses treinadores são os treinadores que 

não são reconhecidos. Em termos de remuneração são sempre aqueles que 

ganham menos comparativamente com outros e esses treinadores são 

fundamentais para dar os alicerces para depois esses miúdos poderem alcançar 

níveis de qualidade muito grande. Quando temos treinadores na formação dos 

mais pequeninos que querem ir treinar sub-15, sub-17, sub-19 ou seniores e não 
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estão muito preocupados porque pensam que aquilo é uma fase da experiência, 

o trabalho que se está a desenvolver não é muito frutífero. Isso paga-se caro. 

Isto é como nas escolas primárias: normalmente os miúdos que são bons alunos 

nas escolas primárias tiveram professores com determinadas características que 

os fizeram começar a gostar da escola e a ter determinadas regras, costumes 

de estudo e hábitos.  

Esses hábitos vão ser mantidos durante todos o percurso académico e 

esses alunos que são bons na escola primária vão dar continuidade a essa 

qualidade nas outras etapas académicas, enquanto miúdos que começam logo 

e não têm hábitos de estudos, deixam de acompanhar porque o professor não 

conseguiu envolver o aluno nas diferentes matérias e não teve a capacidade de 

o trazer para aquilo que é interessante, eles começam a não gostar, a ter maus 

hábitos. Essa postura vai-se prolongar ao longo da vida académica.  

Em rermos de futebol é um pouco a mesma coisa. Se nós tivermos 

treinadores na formação que sabem o que é uma criança, sabe como ela se 

desenvolve e sabem aquilo que se deve fazer para desenvolver a criança em 

termos motores, dando-lhe capacidades e competências para eles se 

desenvolverem mais em termos específicos de futebol, essa criança depois vai 

estra habilitada para se desenvolver, para gostar de futebol, para amar futebol e 

fazer tudo sobre futebol,, enquanto outras crianças não estão porque os 

treinadores não tiveram capacidade de desenvolver aquilo que é o 

desenvolvimento específico deles. 

 

A premissa fundamental para a formação de um jogador de futebol é 

este poder vir a resolver o maior número de problemas possível? 

Sim. O jogo de futebol é um jogo fundamentalmente de resolução de 

problemas. Agora a resolução de problemas pode ser feita de várias formas, em 

função do contexto. Por isso, essa é uma coisa importante. Agora os problemas 

podem ser resolvidos mais em termos técnicos. Nessa resolução de problemas 

há uma panóplia de dimensões que interagem todas umas com as outras. Mas 

em termos do que é um jogo de futebol, é um jogo de resolução de problema em 

que os melhores jogadores são todos muito inteligentes. A inteligência 
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manifesta-se de diferentes formas e aqui é fundamentalmente a inteligência 

motora. Quando falamos em inteligência no futebol, é essa inteligência motora, 

na capacidade de perceber aquilo que se passa e conseguir compreender e 

responder às exigências que o jogo tem. Por isso o jogo de futebol é um jogo 

fundamentalmente para pessoas que pensam, percebem o que está a acontecer 

e resolvem a situação em função disso. 

 

Como foi a sua carreira enquanto jogador? Quando decidiu dedicar-

se ao treino? 

A minha carreira não foi numa dimensão muito grande. Foi uma carreira em 

que fiz um percurso da formação praticamente em dois clubes regionais. Na 

altura não havia clubes no nacional e no distrital. Começava tudo no mesmo 

patamar e depois ia-se subindo. Sendo clubes bastante humildes, conseguíamos 

ir disputar praticamente sempre nos anos quando estive apuramentos com 

equipas de uma dimensão muito superior, casos de Boavista, FC Porto, Varzim, 

Rio Ave. Por isso, nós conseguíamos coisas interessantes. 

A minha formação era uma formação normal para a altura, em que aquilo 

que me ensinavam sobre o jogo não é aquilo que se ensina agora. Nós tínhamos 

conhecimentos de jogo muito básicos, não tínhamos a sorte de ter 

conhecimentos de jogo como existe agora. Mas isto é igual para todos. Um jogo 

de futebol tinha características complemente diferentes do que tem agora em 

termos de perceção e compreensão do jogo.  

Depois, quando eu passei a sénior, passei para equipas de campeonatos 

nacionais e também em simultâneo entrei na faculdade e comecei a ver futebol 

de uma forma completamente diferente. Então, quando começava a subir 

enquanto jogador, apaixonei-me pelo treino. E muito cedo, cerca dos 23 ou 24 

anos, quando era jogador tive a possibilidade de ter a experiência como 

treinador. Como me via a fazer carreira e a jogar muito dinheiro como jogador de 

futebol, optei por ser treinador e começou assim a minha carreira de treinador. 

Na altura muito cedo, a treinar na equipa em que jogava. Tinha 24 anos e fui 

treinador de uma equipa sénior em que era dos mais novos.  
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O Esmoriz jogava na III Divisão e era composto por jogadores que tinham 

jogado na II Divisão ou na I Liga. Como era uma equipa muito unida, foram eles 

quase que me obrigaram a ser o treinador. Ajudaram-me muito e depois fui 

convidado para clubes de maior dimensão. A minha carreira surge um pouco por 

umas circunstâncias momentâneas, em que sou convidado para exercer a 

função de treinador aos 24 anos da equipa onde estava a jogar. 

 

Esse encontro com o treino superou as expetativas? 

Senti que me deu muito prazer, mas também tive muita sorte. Eu era um 

jogador daquele clube, eles eram meus amigos, muitos deles ainda são, como 

era a minha primeira experiência eles ajudaram muito, permitiram que eu não 

fizesse asneiras, ajudavam-me mesmo que fizesse asneiras, estavam ali a 

suportar as asneiras que eu fazia, dei-lhes tudo aquilo em termos de 

conhecimentos que tinha e eles quase se sentiram que eu estava a dar o máximo 

e também deram o máximo.  

Deu para sentir a importância logo na primeira época do relacionamento 

entre jogadores, entre jogadores e treinadores. Conseguimos muita coisa 

positiva à custa desse relacionamento. Jogávamos todos uns com os outros, 

preparava as coisas até à exaustão por eles e eles davam tudo pela equipa e 

uns pelos outros. Esse envolvimento que nós tivemos uns com os outros 

permitiu-me logo na primeira época perceber que um dos aspetos fundamentais 

de uma equipa e de um treinador é conseguir envolver todos os jogadores num 

projeto de jogo e toda a gente jogar em função disso e não sair dali. Havia uma 

união de tal ordem que quando as coisas não corriam tao bem como 

desejávamos, eles estavam ali a suportar-me e as coisas encarreiravam pelo 

caminho correto e isso é fundamental.  

 

Como apareceu a Periodização Tática na sua vida? 

Foi com naturalidade, quando eu vim aqui para a faculdade. Comecei a 

ouvir essencialmente o professor Vítor Frade a falar, depois o professor Júlio e 

Jorge Pinto a falar de futebol. Falavam de um futebol que não conhecia, parecia 

uma modalidade diferente. As vivências que tinha tido enquanto jogador eram 
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completamente diferentes daquilo que eles me transmitiam. Comecei a ver a 

modalidade futebol numa perspetiva diferente.  

Depois, com a minha continuidade qui na faculdade e o desenvolvimento 

de conhecimentos, não só de futebol, mas também de outras áreas em que o 

professor vítor Frade foi extremamente importante, como a teoria dos sistemas, 

sobre complexidade e neurociência, comecei a entrar em alguns temas, a ver 

que essas coisas tinham relações, interações e conexões umas com as outras. 

Começa depois a surgir uma forma de pensar o jogo e de pensar o treinar um 

pouco diferente daquilo que tinha sido a minha experiência. 

Quando começo a treinar há sempre aquela ideia de tentar experimentar a 

ver se resulta. Há sempre um caminho que se vai fazendo e que se vai alterando. 

Fui procurando o meu caminho e essa experiência permitiu solidificar a forma 

como hoje treino.  

 

Acha que o acréscimo que o pensamento sistémico e as teorias da 

complexidade vieram dar ao treino e a todas as outras áreas revolucionou 

a nossa forma de ver as coisas? 

Para mim sim, no sentido de que eu olho para as coisas e tento estudar e 

analisar as coisas todas em relação umas com as outras. Percebo perfeitamente 

que agora, com a minha experiência, uma decisão de determinadas coisas 

condiciona tudo aquilo que se vai fazer no futuro. Por isso, para mim sim. Isso 

foi determinante, a partir do momento em que eu comecei a perceber que as 

coisas estão todas relacionadas, que eu fazer uma coisa de determinada forma 

vai condicionar tudo o que vem a seguir. Eu dizer determinadas coisas a um 

jogador, ele vai reagir de uma forma ou de outra em função da forma como eu 

atuo. Quando se separa muitas coisas, elas deixam de ter a sua própria 

identidade, deixam de estar contextualizadas e perdem completamente sentido. 

Isso foi um aspeto fundamental na minha perceção do contexto onde estava. 
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No processo, o grande referencial é a ideia de jogo do treinador? 

Sim, no sentido de como queremos que as nossas coisas todas sejam 

feitas durante o jogo. É evidente que sim e a ideia de jogo do treinador é algo 

muito importante porque normalmente costumo dizer que a ideia de jogo do 

treinador é uma coisa que se vai construindo ao longo da nossa vida e vai sendo 

construída fundamentalmente à base das nossas experiências.  

As ideias de jogo de um treinador são fundamentalmente resultado da 

experiência que ele vai tendo. É evidente que nós podemos gostar mais de uma 

forma de jogar do que de outra, gostamos muito mais que os problemas do jogo 

sejam resolvidos com determinado tipo de padrão de jogo ou outro. Mas isso em 

termos teóricos. Quando começamos a treinar e a jogar contra adversários, 

começamos a perceber muito melhor se as nossas ideias têm ou não cabimento, 

se as nossas ideias são realmente possíveis de serem ou não incrementadas. 

Começamos mesmo a viver as nossas ideias e só quando aí é que começamos 

a perceber a nossa forma de jogar. Isso vai-se alterando em função das nossas 

experiências. As nossas experiências vão alterando não de forma radical, mas 

incisiva em determinadas coisas, o nosso modelo de jogo e aquilo que nós 

vamos tendo como ideal.  

Claro que depois ainda há outra coisa interessante aqui, que são as nossas 

experiências com as diferentes equipas que vamos tendo. Eu tenho as minhas 

ideias teóricas, nunca treinei nada nem ninguém, mas gosto deste tipo de 

futebol. As minhas ideias em termos teóricos são as do Guardiola e então 

começo a treinar, mas não consigo por nada daquilo em prática. Porquê? Muito 

simples: o Guardiola tem os jogadores que tem, tem as experiências que tem e 

eu tenho os jogadores que tenho. Não há comparações possíveis. É logo o 

primeiro embate. Eu vou reconstruindo as minhas ideias e vendo como as coisas 

vão sendo feitas da melhor maneira possível, criando quase a minha própria 

identidade.  

Essas minhas experiências permitem que eu comece a criar a minha 

identidade enquanto treinador. Mas depois, lá está, este ano treino uma equipa 

com estas características e para o ano já não há nada disto. Isto vai sendo 

extremamente rico porque vai-me permitir dar umas noções a mim mesmo que 
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vão enriquecendo a minha ideia de jogo. Isso vai sendo construído ao longo dos 

anos. Depois vamos ficando quase com uma cultura em termos de jogo que nos 

permite tirar o melhor possível dos jogadores que temos, tendo em noção os 

novos referenciais daquilo que queremos, tendo em consideração os jogadores 

que vamos tendo, tendo estas características ou aquelas, vamos aproveitando 

tudo isso.  

Julgo que isto surge muito à base da nossa experiência e daquilo que 

vamos experimentando e interagindo durante os nossos processos de treinador. 

Claro que no início pensamos que é tudo maravilhoso, mas as coisas não são 

assim. É preciso muitos anos de trabalho do barro para moldarmos em função 

daquilo que pretendemos. Isso é o treino que nos vai dando em prol de um 

modelo de jogo experienciado.  

 

No entanto, a prática anda sempre à frente da teoria, e por muito que 

possamos imaginar algo, será sempre diferente da expectativa que temos... 

Sim, mas é importante termos referências. Essas referências são tão ou 

mais importantes se elas forem fruto da nossa experiência. Quando eu comecei 

a treinar tinha referências de jogo que queria, mas eram referências que nunca 

tinham sido experienciadas, mas que tinha pelo futebol que via enquanto 

espectador. As referências de espectadores são umas, mas as referências de 

treinador são outras. O treinador mete a mão no barro, começa a moldar e vê 

que as coisas afinal não são tão simples de fazer. São dois tipos de 

conhecimento diferentes. O nosso conhecimento de como se resolve o jogo é 

fruto desta interação que tivemos com a prática. Isso é que é relevante, porque 

um treinador não vai resolvendo as coisas em função do que os outros dizem, 

mas em função daquilo que ele sente que é melhor para a equipa face às 

experiências que teve. Eu jogo assim porque acho que é assim que deve ser, 

em função dos jogadores que tenho, das experiências que tive. 

Esse conhecimento só é sólido quando se tiver essa experiência. Antes 

disso, vamos ver se dá. A partir do modelo de jogo do treinador é fundamental 

essa conceção de muitos anos de experiências. Mal começa a treinar, o treinador 
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vai reformular essas ideias iniciais em função das coias que consegue ou não 

fazer e de tudo aquilo que são as suas vivências.  

 

Os treinadores devem sempre agir com os jogadores dando-lhes 

apenas um ponto de partida? 

Não, isso era uma ideia que eu também tinha, mas é uma ideia um 

bocadinho demagógica. Imagina: tu conheces o Porto e eu digo “Vai conhecer o 

Porto.”, e vais descobrir o Porto. Então descobres o Porto, mas nunca mais vais 

conhecer o que é Lisboa, Espanha, Japão, o que quer que seja, porque não 

houve ninguém que dissesse que existia algo para além do Porto. O treinador 

deve ser um orientador e deve dar a possibilidade de a pessoa descobrir, mas 

também direcionar para essa descoberta. Tu vais descobrir o Porto, descobres 

coisas que eu nem conheço, mas depois digo-te que está na altura de deixares 

o Porto e ires a Lisboa. E tu perguntas onde fica. Vais por aqui fora e descobres 

Lisboa. Quando chegas lá, pensas que conhecias só o Porto e afinal há coisas 

para lá do Porto. Quando conheceres Lisboa, conheces duas grandes cidades, 

mas há mais. Vais de avião até Nova Iorque. Tu vais e se eu não dissesse que 

existisse Nova Iorque, nunca na tua vida chegarias lá. Certo? Porque as tuas 

experiências eram experiências que se baseavam em Porto e Lisboa. Conhecias 

essas cidades como ninguém, mas era só uma parte do mundo. Com os 

treinadores é a mesma coisa. Eles devem permitir que os jogadores descubram 

determinadas coisas e tenham liberdade para escolher e manipular essas coisas 

da forma como devem, mas tem de os direcionar para que eles possam chegar 

lá. Senão, nós já temos conhecimentos e o treinador tem conhecimento de tal 

ordem que permite direcionar as pessoas para conhecer mais coisas dentro 

desse conhecimento. Agora, esperar que ele sozinho descubra que existe Porto, 

Lisboa, Nova Iorque, Rio de Janeiro ou Pequim, ele não vai lá chegar na maior 

parte das vezes. 
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A capacidade de auto-organização é algo muito importante? 

Muito, é uma característica fundamental em termos de equipa e de relação 

de interação entre pessoas. Mas para isso, a interação pressupõe sempre 

objetivos que estão anteriores a essa interação. Ou seja, para interagirmos um 

com o outro temos de ter um objetivo, senão não há qualquer tipo de relação de 

interação. Isso é fundamental. Por isso, ao treinador cabe criar objetivo e 

promover essas interações. Aos jogadores cabe desenvolverem essas 

interações. Isso vai fazer com que haja uma auto-organização, em que 

normalmente aquilo que acontece é que para cumprir esses objetivos, nós os 

dois vamos interagir de forma a tirarmos o máximo proveito das caraterísticas 

que ambos temos.  

Imaginemos nós os dois: eu começo a jogar contigo, nós somos dois 

médios e, a partir do momento em que começamos a jogar um com o outro, eu 

começo a aperceber-me das tuas caraterísticas e tu das minhas. Tu vais saber 

como eu gosto de receber a bola, eu vou saber como tu gostas de receber a 

bola, como jogas. Esta interação entre os dois permite-nos auto-organizamos de 

tal ordem que os objetivos que temos em termos de jogo sejam muito mais 

desenvolvidos e sejam alcançados de uma forma muito mais eficaz. A auto-

organização é importantíssima nas equipas porque promove o chegar aos 

objetivos e à interação entre as pessoas de uma forma muito mais efetiva, 

positiva e assertiva.   

 

Podem existir contextos em que a auto-organização é demorada? 

Pode, pode haver auto-organização e ela ser prejudicada pelo treinador. O 

treinador pode romper com a auto-organização porque a auto-organização exige 

algumas características. Uma delas é existirem esses objetivos. Depois, a 

maleabilidade que a auto-organização tem de ter. Imagina: eu sou o médio 

centro, tu és extremo direito e há estremo esquerdo. Começo a jogar com vocês, 

vejo que tu és muito forte num um contra um, mas gostas de receber a bola no 

pé, tenho o outro extremo que é muito forte em entradas no espaço e gosta de 

receber a bola no espaço em profundidade. A partir do momento em que começo 

a jogar com vocês, apercebo-me das características de cada um e jogo em 
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função disso. É preciso ter uma maleabilidade muito grande. Se o treinador cortar 

essas coisas e quiser que os objetivos sejam alcançados da mesma forma, vai 

pedir a ti que coloques a bola no espaço. Tu não vais ter sucesso póquer as tuas 

características não são essas. Por isso, a nossa auto-organização está a ser 

cortada e castrada por uma forma que o treinador quer que as coisas sejam 

resolvidas e não estão relacionadas com a forma de jogar de nós os dois. Há 

muita coisa que entra neste aspeto de auto-organização. É uma coisa 

importantíssima.  

 

A complexidade nunca pode ser simplificada, apenas pode ter 

diferentes níveis. Verdade? 

Sim. É preciso perceber as palavras complexidade, simplificação e níveis 

diferenciados. Imaginemos que nós somos o ser humano. Se desmontarmos o 

ser humano e começamos a tirar os sistemas todos, não existe ser humano. 

Morremos. Por isso, não se pode simplificar desmontando o próprio ser. Isso é 

que se considera quando falamos de complexidade e simplificar. É nós 

retirarmos as coisas que dão essência ao próprio fenómeno. Isso não é possível. 

Agora, pode-se ir estudar especificamente o sistema nervoso ou sistema 

digestivo, mas dentro da complexidade que é o ser humano. O sistema 

cardiovascular está muito relacionado com o sistema cerebral e temos de 

estudar as coias na sua complexidade.  

Aí é que existem os diferentes níveis. Ou seja, os diferentes níveis são uma 

simplificação dentro da complexidade. Isso tem todo o sentido. Agora, 

desarticulados deixa de ser a essência do que estamos a estudar e não tem 

sentido. Se nós percebermos isso, é evidente que é fácil nós tomarmos as 

decisões corretas. Mas quando começamos a desmontar de tal ordem, deixa de 

ser um ser humano e não tem sentido essa simplificação.  

 

A base da Periodização Tática é o jogar coletivo? 

O Guardiola não conhece a Periodização Tática e o jogo não é coletivo? O 

Klopp não conhece a Periodização Tática e o jogo não é coletivo? O Heynckes 

não conhece a Periodização Tática e o jogo não é coletivo? O Ancelotti não 
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conhece a Periodização Tática e o jogo não é coletivo? Qualquer jogo pressupõe 

o jogar coletivo. A Periodização Tática não tem a ver com isso, mas é ma 

metodologia de treino com o objetivo de fazer com que a equipa consiga jogar 

como o treinador quer o mais rapidamente possível. É isso, mais nada.  

 

O objetivo da Periodização Tática é desenvolver um padrão de esforço 

que se assemelhe àquele que pretendemos manifestar com o nosso jogar? 

Não é um padrão de esforço. É um padrão de esforço e um padrão de 

muitas coisas. Por isso é que há uma interação entre muitas coisas e há uma 

complexidade entre muitas coisas. Aquilo que se pretende é fazer com que tudo 

aquilo que se faz no treino seja desenvolver a forma de jogar a nível coletivo e 

individual o mais rápido possível face àquilo que o treinador quer. Esse é o 

objetivo. Há diferentes formas de o fazer. A Periodização Tática articulou, 

montou todo o processo de treino de forma a articular as coisas todas para 

acelerar o processo. É a forma que eu vejo que é o modo mais correto e que eu 

mais gosto de treinar. A Periodização Tática permite essa articulação e 

aceleração de tudo. Agora, não é fácil de o fazer porque é preciso dominar 

determinadas coisas, perceber muito bem aquilo que se quer e articular as coisas 

umas com as outras.  

É uma forma que se arranjou de articular todas as coisas de modo a tentar 

acelerar o mais possível a interiorização por parte dos jogadores de uma forma 

de jogar. 

 

Naquilo que se refere aos três dias aquisitivos, e no que diz respeito 

especificamente à 4ª feira, o que importa é criar tensão? 

Para mim aquilo que é fundamental são os princípios e a interação entre 

princípios. A forma como se resolvem os problemas. É daí que eu parto. 

Portanto, quando estou a preparar um treino num dia aquisitivo eu parto 

fundamentalmente daquilo que quero treinar face aos princípios que quero 

desenvolver. Se quero desenvolver determinado tipo de princípios, crio 

exercícios para esses princípios. Mas se quero treinar determinados princípios, 

vou criar exercícios para esses princípios, mas que estejam inseridos nesses 
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princípios nesse dia. Se quero treinar exatamente os mesmos princípios, mas e 

noutro dia de outra subdinâmica, tenho a preocupação de ir treinar esses 

subprincípios com exercícios diferentes para respeitar essa subdinâmica. Estou 

a articular várias coisas em simultâneo. 

Primeiro é o princípio, e depois tenho a preocupação da subdinâmica. À 

medida que tenho conhecimentos do meu exercício porque sei aquilo que o 

exercício vai requisitar em termos de subdinâmica, eu vou tendo algumas 

preocupações. Vejamos: eu quero neste dia que esta subdinâmica seja evidente. 

O que caracteriza essa subdinâmica? É praticamente o centro do jogo. Se 

formos ver um jogo de futebol, percebemos que o centro de jogo, que é onde 

está a bola e um raio de 15 metros à volta, há disputas de bola, mudanças de 

direção, saltos, um conjunto de esforços muito característicos do jogo. Então, eu 

sei que quando eu crio uma situação para determinado tipo de princípio, se for 

no dia da subdinâmica tensão, eu tenho de ter essas características em termos 

de desforço evidenciadas nos exercícios. Mas por vezes o que acontece é que 

tenho de resolver este problema da equipa e o exercício que eu escolhi dentro 

daquela subdinâmica não consegue ter a densidade desse tipo de ações tantas 

vezes quanto eu desejava para treinar naquele dia em termos de intensidade 

dessas ações.  

Então crio outra situação, se calhar às vezes até mais descontextualizada 

daquele princípio, mas que tenha esse tipo de subdinâmica para dar a densidade 

desse tipo de esforços que eu pretendo para esse dia de fora a salvaguardar 

também a parte fisiológica mais individual desses jogadores para que eles 

estejam preparados no jogo para fazer aquilo que eu quero. Isso pode acontecer, 

mas eu parto sempre do princípio e não da subdinâmica. A subdinâmica para 

mim é extremamente importante quando inserida no princípio. O mais importante 

é por os meus jogadores a jogar em função dos princípios que quero. Por isso 

parto sempre do princípio. A subdinâmica é um orientador para o tipo de esforço 

que eu vou ter naquele dia e não mais do que isso. Para mim, o mais importante 

é a interação entre o princípio e os subprincípios. Tudo o resto entra por relação 

com estas coisas.  
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Claro que são muito importantes. Há coisas importantíssimas no processo 

de treino em termos fisiológicos que temos de ter sempre em consideração. Mas 

o que faz para mim em ter o primado é o princípio e a interação entre os 

subprincípios, que articulo entre os dias. É a forma como se joga, como quero 

que se resolvam os problemas. Para mim isso é o primado.  

 

Nesse dia, há casos em que utiliza muitos jogadores? 

Normalmente o máximo nesse dia para mim é seis para seis. há alturas em 

que quero treinar determinada coisa e ponho mais, mas essa quantidade é 

relativamente reduzida e normalmente sempre com menos espaços. Agora, eu 

não jogo com o espaço a preocupar-me única e exclusivamente com a 

subdinâmica, mas a pensar no princípio, no comportamento que eu quero que 

eles tenham, na interação com os princípios. Tem de ser o espaço que eu ache 

ideal para resolver um problema que eu quero que seja resolvido e para que eles 

aprendam determinadas coisas.  

 

Tem alguma opinião sobre a alternância vertical dentro do próprio 

dia? 

Vamos supor que estou a fazer um exercício de organização defensiva do 

setor defensivo com um pivot. Então tenho cinco jogadores a atacar e eles estão 

a fazer aquilo durante dois ou três minutos, enquanto os outros estão a fazer um 

exercício diferente e que durante esse tempo fazem um exercício em que a 

quantidade da subdinâmica tensão pode não ser muito grande, pode não ter a 

intensidade que eu quero. Então faço outro exercício à parte com os que estão 

parados com essa intensidade muito grande de subdinâmica, porque este 

exercício não está a ter aquilo que eu quero. Depois troca. O outro vai fazer 

aquilo que eu quero e este vem fazer essa subdinâmica. Aqui está a haver esta 

alteração. Crio um exercício que tem muita subdinâmica tensão e outro que não 

tem tanta, mas que tem o comportamento que eu quero. E estou aqui a alternar. 

Por vezes faz-se isso. São formas de manipulação. Para mim o primado é eles 

perceberem o que está a acontecer no treino e que os diferentes exercícios 
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tenham um sentido para eles perceber aquilo que estão a fazer em termos de 

conteúdo e de aprendizagem para eles.  

Imaginemos que os exercícios são palavras. As palavras têm sentido. 

Quando eu digo ‘cadeira’ ou ‘televisão’ tu entendes perfeitamente. Têm sentido, 

ou seja, uma ideia que está associada. Quando começo a ligar a palavras, eu 

começo a dizer frases e a transmitir ideias. O treino deve ter, do meu ponto de 

vista, essa lógica. Eu tenho uma ideia para o treino. Quero transmitir 

determinadas coisas ao treino, aos jogadores e à equipa e encadeio os 

exercícios de modo a que essa ideia seja transmitida. E não ponho televisão, 

cadeira, sofá. Ponho aquilo tudo de uma certa ordem para quase transmitir que 

tenho uma frase para transmitir uma ideia para os jogadores perceberem. Não 

uma coisa separada da outra. 

 

O que se pretendia para essa lógica seria o padrão de esforço ser 

diferente... 

Mas muitas vezes o padrão de esforço não é diferente. O que se faz é o 

padrão de esforço para determinada coisa ser muito intenso. 

 

A sexta-feira está ligada à velocidade. E quando falamos de 

velocidade falamos de velocidade de decisão, de execução e ação, etc. É 

importante pensar em trabalhar aquilo que se entende como velocidade 

máxima, resistência de velocidade, etc.? 

Do meu ponto de vista, todas as subdinâmicas também estão associadas 

a alguns princípios. O que é que está associado a esse tipo de grande velocidade 

de execução e tomada de decisão? São os momentos de aceleração de jogo, 

contra-ataques, defender contra-ataques, ataque organizado que está a um 

ritmo e de repente acelera. Normalmente esses dias são para treinar esse tipo 

de coisas. Como conseguimos que essas coisas sejam treinadas? Por exemplo, 

há equipas que jogam permanentemente em contra-ataque, mas normalmente 

isso acontece quando o jogo está completamente partido, quase no final do jogo. 

Aquilo faz-se, para-se, faz-se. Há um momento de aceleração, para-se, tanto 

para atacar como para defender.  
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Para que isso tenha êxito e seja possível, normalmente é feito em 

determinado momento há a paragem para recuperação para se fazer novamente 

em determinado momento. Para se ter êxito, muitas vezes tem de se fazer a 

parte do ataque em superioridade numérica relativamente à defesa, ou a 

quantidade de perdas de bola é muito grande e esses momentos de aceleração 

não são evidentes. Criamos exercícios para que isso aconteça. Exercícios em 

superioridade numérica por parte do ataque, exercícios em que os 

deslocamentos permitam ser mais longos por causa desses momentos de 

aceleração da equipa. 

Uma das coisas que nós vemos quando treinamos é que praticamente 

conseguimos recriar o centro de jogo na subdinâmica tensão de uma forma muito 

fácil, sem necessidade de grandes treinos adicionais. Aquilo que não 

conseguimos treinar de uma forma que eu acho que tenha de ter a densidade 

normal para no jogo nós estamos preparados para isso são os momentos de 

aceleração, porque treinamos em espaços habitualmente reduzidos. Aqueles 

sprints que existem em média e longa distância fazem-se em dia de jogo e uma 

vez por semana, quando abrimos o espaço. Então, temos de recriar exercícios 

em que isso seja contemplado. Muitas vezes os exercícios que nós fazemos para 

momentos de aceleração, isso não é contemplado com a quantidade de vezes 

que deve ser para que no jogo os jogadores estejam preparados para fazer e 

não se lesionarem.  

Por exemplo, nós temos que recriar à sexta-feira exercícios com uma 

quantidade de vezes que permitam fazer essas acelerações e esses sprints de 

modo a chegar ao dia de jogo e não terem problemas em fazê-lo. Temos de 

saber como é que queremos jogar, quais são os momentos que nos caracteriza, 

os momentos de aceleração e de defesa e contra-ataques que queremos, 

criamos situações em que isso acontece e controlamos a quantidade de vezes 

em que isso acontece. Fica tudo contemplado naquilo que queremos. Nessa 

sexta-feira é importante que a quantidade de vezes em que as coisas acontecem 

de modo a que os jogadores estejam preparados e não tenham problemas 

durante o jogo. Todas as outras coisas que acontecem durante o jogo, pelas 

situações que fazemos durante a semana, está tudo contemplado.  
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Qual a importância da observação nos seus processos? 

É muita. A observação da nossa equipa, a observação da equipa 

adversária vai direcionar muitas das coisas que fazemos durante o processo de 

treino. No fundo é um processo de avaliação da nossa equipa, de modo a 

percebemos, em função da forma como queremos jogar, como estamos a jogar 

e como queremos evoluir para direcionar o nosso processo de treino. 

 

E como faz uso da observação e das ferramentas que lhe estão 

associadas? Tem alguma ideia sobre a relação entre o uso das imagens e 

a ansiedade manifestada pelos jogadores? 

Não sei se reduz a ansiedade, mas sei que os jogadores se sentem muito 

mais à vontade. Sei que quando eles veem os vídeos sobre o que eles fazem, 

porque muitas vezes eles nem têm noção do que fazem bem ou mal, isso 

solidifica muito mais os níveis de aprendizagem deles. Dão-lhes uma noção 

muito mais fidedigna daquilo que são capazes de fazer, dos erros que comentem 

e do que têm para evoluir. Muitas vezes aproveitamos as imagens para lhes 

mostrar como é que eles fazem bem e mal. Têm de fazer mais vezes como fazem 

bem e menos vezes como fazem mal. Noto que é uma ferramenta extremamente 

produtiva para o desenvolvimento deles, tanto a nível individual como coletivo.  

Relativamente ao adversário, também é uma ferramenta muito importante 

porque eles começam a ter uma perceção muito mais fidedigna daquilo que vão 

encontrar, da forma como podem explorar algumas debilidades que o adversário 

tem, da forma como o adversário joga e como potencia algumas das coisas que 

são as características mais fortes deles e como é que nós podemos minimizar 

ou podemos impedir que eles aproveitem isso. Acho que é uma ferramenta muito 

grande, tanto para os nossos jogadores, como também relativamente ao 

adversário, para a nossa equipa ter algumas vantagens sobre isso.  
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Tem algum referencial de tempo para passar essa informação? 

Não tenho referencial. Se for clube é uma coisa, se for seleção é outra. Na 

seleção não temos muito tempo para treinar e usámos muito o vídeo, porque a 

quantidade de tempo entre os jogos é muto reduzida, de um ou dois dias. Por 

isso, os vídeos têm de ser em maior quantidade e mais em termos do tempo que 

tem de ser maior porque o espaço temporal não é uma semana enquanto eu 

estou no meu clube uma semana e vou distribuindo durante a semana os vídeos 

que quero apresentar. Vou apresentando de seis em seis minutos, ao passo que 

na seleção é mais de 30 em 30 minutos. Não há muito tempo para apresentar 

esses vídeos todos para eles verem essas coisas todas.  

 

Qual a importância de estarem todos envolvidos? (Jogadores, Staff, 

etc..) 

É fundamental os jogadores sentirem que estão envolvidos e fazem parte 

do processo de jogo porque sentem-se muito mais motivados e sentem-se muito 

mais responsáveis. Imaginemos a defesa de cantos. Digo aos jogadores que 

defendemos nesta estrutura. Como é que vocês se sentem mais confortáveis. 

Eles respondem que se sentem mais confortáveis nesta. É assim que nós 

vamos.  Eles escolherem dentro daquilo que o treinador também pretende, 

porque depois também tem de ser inteligente e poder levar eles a escolher aquilo 

que ele quer, mas eles sentirem-se envolvidos na decisão e serem eles muitas 

vezes a dizer que isto é melhor porque nós sentimos melhor, isto é meio caminho 

andado para que os níveis de eficácia que eles têm nestas tarefas sejam muito 

maiores. Sentem-se mais motivados e confiantes. Com o staff a mesma coisa. 

Se disser ao meu adjunto para fazer isto e aquilo, é uma coisa. Mas se lhe 

perguntar uma opinião acerca disto, independentemente de depois ser eu a 

tomar a decisão, ao ouvir e dar a ele a possibilidade de expressar a opinião 

acerca das coisas, o treinador principal consegue envolver toda agente e mostrar 

que toda a gente é importante no processo. As pessoas sentem-se realmente 

importantes e o trabalho delas é reconhecido.  
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Sente que hoje em dia as equipas cada vez mais organizadas, 

acabando por tornar os jogos equilibrados? 

Acho que estão mais organizadas. Cada vez mais as pessoas têm um 

conhecimento maior do jogo e vão criando problemas umas às outras, de modo 

a dificultar as tarefas de uma equipa em termos ofensivos e defensivos. Se está 

equilibrado, há um conhecimento grande e as pessoas têm a preocupação de 

estarem sempre organizadas.   

 

A quantidade de jogos que as equipas disputam em cada época é um 

fator cada vez mais determinante? 

Para as equipas de top sim, para as outras não. 

 

O que distingue o treinador português dos restantes? 

Julgo que é a formação. Tem uma formação excelente, do meu ponto de 

visto. Depois a personalidade, porque há o conhecimento de jogo. Nos últimos 

anos, a nível quase cultural face à forma como treinamos, privilegiamos muito o 

conhecimento de jogo. Depois, um aspeto que julgo que é cultural é a 

capacidade de adaptação às diferentes situações. Nós adaptámo-nos muito 

bem, respeitamos os outros e somos capazes de ir para qualquer contexto, 

adaptarmos a qualquer contexto e tiramos proveito. 

 

Pensa que existe algum fator que caracteriza o futebol atual? Pensa 

que pode haver algum caminho para o qual tenda no futuro? 

Acho que aquilo que está a caracterizar cada vez mais os últimos anos é a 

interação entre cada vez menos o tempo e o espaço que se tem para jogar e a 

resposta que se está a ter para isso. Ou seja, as equipas estão a limitar muito, 

estão cada vez mais pressionantes sobre o adversário e o adversário está a 

responder muito bem a isso. Estão a aparecer jogadores tecnicamente 

fantásticos, que conseguem sair dessas pressões e isso está a catapultar o jogo 

para determinado lado que é jogar sem tempo e sem espaço. As melhores 

equipas estão a conseguir isso. É evidente que isto está a acontecer com 

algumas equipas em que a resposta que estão a ter não é um jogo muito bonito, 
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porque é demasiado acelerado e direto, mas as melhores equipas estão a 

responder com um jogo de qualidade impressionante em termos de forma como 

estão a resolver esse problema da falta de tempo e de espaço, que está a levar 

o jogo e o jogador para um patamar muito elevado.  

 

Tem alguma meta que gostasse de realizar no futuro?  

Não. 

O que é o futebol para si? 

É a minha paixão. É o desporto que eu gosto e que faz com que eu esteja 

todos os dias a pensar a forma como resolver problemas que constantemente 

se colocam e que são sempre diferentes e novos.  
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Quão importante é a definição de um Modelo de Jogo desde a equipa 

sénior até à base da Formação? 

Na equipa sénior é sempre um pouco mais complicado na maioria dos 

clubes, porque a equipa sénior está sempre a alterar muito de treinador e às 

vezes são treinadores que vêm com ideias diferentes. Agora, é evidente que 

existem clubes em que isso é possível desde os seniores, porque há um projeto 

de clube e um projeto de jogar nesse clube. Independentemente dos treinadores 

que eles contratam, contratam os treinadores sempre com esse objetivo, que é 

o objetivo de seguir essa ideia de jogo. Lembro-me, por exemplo, de um 

Barcelona, de um Ajax, se calhar atualmente um Benfica, e mais clubes.  

São clubes que têm enraizada uma determinada forma de jogar e tentam 

que essa forma de jogar seja desenvolvida ao longo dos anos, desde a equipa 

sénior até à formação. Isso é muito importante porque há uma orientação na 

formação de jogadores, de modo a que os jogadores se possam ir 

desenvolvendo ao longo dos diferentes escalões e ter sempre uma forma de 

interpretar o jogo muito semelhante. É evidente que de escalão para escalão, de 

treinador para treinador há algumas coisas que podem ser diferentes e essas 

diferenças até são relevantes porque cada um tem as suas ideias mais 

particulares. Mas acho que é muito importante as ideias gerais serem muito 

semelhantes. 

No caso de não ser possível na equipa principal, pelo menos em toda a 

formação. Isso é fundamental para se formar bons jogadores porque todos 

crescem num contexto muito mais entendível para eles, face ao que têm de 

fazer. Um contexto muito semelhante, muito mais rico, em que se pode 

desenvolver muitas mais coisas desde que não haja muitas formas de jogar 
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complementarmente diferentes e haja uma uniformização dessa forma de jogar. 

Isso é extremamente importante. 

 

Deve ser o modelo a adaptar-se aos jogadores, ou vice-versa? 

Um modelo é tanto mais rico quando mais seja capaz de os jogadores 

darem coisas a esse modelo. O modelo não é uma coisa fixa, deve ser moldado. 

Deve partir de umas ideias gerais, a partir dessas ideias gerais os jogadores 

interpretem-nas e colocam as suas principais características e potencialidades 

nesse mesmo modelo. Não pode ser rígido ao ponto de que os jogadores não 

conseguirem colocar nesse modelo as suas principais características e 

potencialidades. 

Por isso, há sempre uma interação permanente entre as ideias e os 

jogadores. Quem joga são os jogadores. Os jogadores têm as suas capacidades 

e as suas características. Agora podem é olhar para o jogo de forma diferente, 

em função daquilo que o treinador vai pedir. Se o treinador pede determinadas 

coisas, o jogador vai tentar fazer essas coisas em função das características que 

tem. Por isso é que temos, por exemplo, no Manchester City um Sterling e um 

Bernardo Silva que quando jogam a extremo e têm características 

completamente diferentes, cada um faz perante a mesma situação cosias 

diferentes e o Guardiola permite que cada um faça coisas diferentes porque cada 

um tem as suas particularidades. É permitido que o jogador coloque as suas 

caraterísticas no modelo. Tem de haver esta interação permanente entre modelo 

e jogador. Não se pode separar as coisas.  

É evidente que quando se tem muito dinheiro, que é o caso das grandes 

equipas, podem ir biscar jogador com características mais particulares para uma 

ou outra coisas em função daquilo que os treinadores querem e do plantel que 

querem. Mas muitas vezes isso não existe na maior parte das equipas e então 

temos de ter noção que aqueles treinadores têm aquelas características 

específicas e que são bons a fazer determinadas coisas e nós, no nosso modelo, 

temos de retirar o máximo proveito desses mesmos jogadores. Temos de 

permitir que essas características entrem no modelo e acho que só assim é que 

o modelo evolui. 
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Em termos de modelo costumo dizer isto: o modelo é como se fosse uma 

cor. O azul, por exemplo, tem muitas tonalidades e então a partir do momento 

em que o treinador apresenta essa cor, os jogadores vão interpretar essa cor, 

mas face às características e experiências e competências que têm com uma 

tonalidade completamente diferente do que às vezes o treinador perspetiva e 

transmite. O resultado será um azul, mas não se sabe qual a tonalidade do azul 

e esse azul é normal que esteja permanentemente em mutação. Mas é sempre 

azul, não pode ser vermelho, cinzento ou castanho. 

 

Ou seja, a premissa fundamental é o modelo ser o mais rico possível... 

Sim, é evidente que o modelo tem de ser muito rico para permitir isso e 

para formar os jogadores que no futuro possam jogar em diferentes modelos.  

 

Sente que a popularização de algumas formas de jogar fez com que 

alguns jogadores fossem desvalorizados tendo em conta as suas 

características? 

Acho que não. Os bons jogadores têm sempre a capacidade de se adaptar 

àquilo que é o futebol e para onde o futebol vai. Neste momento o futebol 

comparado com aquilo que havia há alguns anos há menos tempo, menos 

espaço para decidir e para executar e os melhores jogadores estão a responder 

a isso de uma forma muito positiva. Leem melhor o jogo, tecnicamente são muito 

evoluídos quando se tem agora meio segundo para jogar. A técnica deles é muito 

grande. Quando nós temos muito pouco tempo para jogar e muito pouco tempo 

para decidir é normal que os erros aumentem. É a mesma como se nós 

deixássemos uma equipa sair a jogar. Eles saem a jogar sem pressão nenhuma, 

têm muito tempo e muito espaço, até parece que são grandes equipas. A partir 

do momento em que essas equipas são condicionadas através de uma questão 

muito forte e agressiva coletiva que não deixam esses jogadores, eles começam 

a errar mais. A qualidade do jogador tem a ver com a capacidade de jogar com 

menos tempo e menos espaço.  

Os melhores jogadores de há uns anos e os melhores jogadores 

atualmente têm a capacidade de se adaptar àquilo que está a ser o jogo e são 
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eles próprios que fazem com que o jogo cada vez mais evolua para patamares 

distintos. É evidente que há fases em que exista a procura dessa adaptação e o 

jogo não é tão bonito como se calhar era numa fase em que já estavam mais 

adaptados. Mas depois de passada essa fase de adaptação, eles conseguem 

jogar e jogam bem e conseguem patamares de competência muito grande. 

Sim, por vezes isso acontece, sobretudo em equipas em que a forma de 

jogar é mais rígida e em que não há essa permissão de os jogadores colocarem 

as suas características em prática. Mas das equipas que o modelo de jogo é 

muito mais evoluído e aberto, isso é permitido. Por exemplo, nós podemos ver o 

Liverpool. Se virmos o historial do treinador do Liverpool, a forma como ele 

jogava na Alemanha, a forma como começou a jogar no princípio em Liverpool 

e a forma como ele joga agora vemos coisas bastantes distintas e vemos que 

essa distinção tem a ver sobretudo com a qualidade do jogador.  

A qualidade do jogador foi aumentando de tal ordem nas equipas dele que 

agora ele permite isso, mas interpretando as ideias deles e aproveitando as 

características dos jogadores. Vemos um Liverpool a jogar com uma intensidade 

brutal, muitas vezes sempre a procurar jogar para a frente e a procurar o espaço 

vazio, mas com a intensidade que ele pretende. No entanto, as características 

dos jogadores estão a ser evidenciadas.  

O Klopp é um treinador que tem uma forma de jogar com determinadas 

características, mas aberta a que os jogadores coloquem lá as suas capacidades 

e as suas competências. Se for uma forma de jogar muito mais rígida, se calhar 

não permitia que determinados jogadores colocassem lá aquele jogo de jogar 

para o lado, para trás e para a frente, circular a bola de pé para pé, seria um jogo 

muito mais direto. Julgo que tem a ver com essa riqueza do modelo. 

 

Existe alguma estrutura ideal para o processo de formação? 

Na fase inicial do processo de formação acho que o 1-4-3-3 é o mais 

ajustado por causa dos equilíbrios que permite e pela mais fácil compreensão 

de alguns aspetos defensivos e ofensivos. Penso que é a estrutura ideal porque 

permite que os jogadores estejam facilmente bem colocados em termos 

ofensivos e defensivos e ajuda muito a compreender determinados aspetos que 
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são importantes em termos de organização do jogo. A partir de determinada 

altura em que eles entendem o jogo dessa forma as outras estruturas também 

são estruturas importantes e não têm problema de serem implementadas. No 

entanto, são mais difíceis de implementar numa fase inicial e são mais facilmente 

implementadas numa fase posterior de evolução de jogadores.  

Eu tive muitos anos a treinar e ganhávamos com uma certa regularidade, 

o que permitia muitas experiências e eu treinei praticamente todas as estruturas 

que existem no futebol. Estruturas de 3 defesas, de 4 e de 5, de meio-campo a 

três, em 1-2, em 2-1, estruturas de meio-campo com 4 e 5 e a mesma coisa no 

ataque. Experimentei tudo e existem estruturas muito difíceis de treinar por 

causa dos desequilíbrios e da falta de posições que as estruturas têm. As 

estruturas condicionam algumas coisas em termos de espaços e sem dúvida 

para mim numa fase inicial de futebol de 11, a estrutura de 1-4-3-3 é a mais fácil 

de levar os jogadores a perceberem determinados aspetos que são 

determinados em termos ofensivos e defensivos na organização de jogo. A partir 

do momento em que eles já entendem esses aspetos já se podem evoluir para 

outra sem problema nenhum. 

 

As características das estruturas nunca estão acabadas. Vai variar 

sempre em função das ideias do treinador, dos jogadores e de outros 

fatores... Nunca são exatamente iguais... 

É evidente. As estruturas são um 1-4-3-3 na mesma equipa na fase inicial 

com o mesmo treinador com os mesmos princípios e um 1-4-3-3 passado quatro 

ou cinco meses é outra coisa completamente diferente porque já houve evolução 

em determinadas coisas e são coisas completamente diferentes.  

 

Quais são os pressupostos fundamentais para o treino e 

desenvolvimento individual dos jogadores? 

Tenho de perceber muito bem o que o jogador faz bem e faz mal. 

Imaginemos um extremo: tenho de perceber o que é que um extremo tem de 

fazer, ou seja, quais são as funções de um extremo. A partir do momento em 

que um treinador sabe quais são as funções de um extremo vejo o que faz bem 
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e o que faz mal e vejo as características deles. Há pouco dei o exemplo do 

Bernard Silva e do Sterling. São dois extremos com características 

completamente diferentes. Perante a mesma situação, resolvem o problema de 

forma distinta, mas a mim, enquanto treinador, não me importa como é que eles 

resolvem o problema. A mim importa-me como é o produto final. Resolveu ou 

não resolveu? Resolveu. Então está a fazer as coisas bem. Não resolveu? 

Vamos ver porque é que ele não resolve. O que é que falta para ele resolver 

aquele problema. Posicionar-se melhor, capacidade finta, não está a jogar com 

as características deles. Ou seja, tenho de conhece muito bem o jogador para o 

poder ajudar. A partir do momento em que conheço o jogador já posso dar 

indicações para ele melhorar. Então aí começa a entrar a intervenção do 

treinador para desenvolver a capacidade do jogador. Ou seja, é conhecer muito 

bem o jogador e conhecer muito bem as suas características e particularidades 

para depois poder ajudar. Ver o que fazer e o que faz mal. Se existem coisas 

que ele faz bem, devo potenciar melhor as coisas que ele faz bem para a posição 

específica. Se existem coisas para a posição específica que ele faz mal, então 

tenho de o ajudar a ultrapassar isso.  

Um extremo que só utilize um pé é um extremo muito fácil de anular no 

futuro. Neste momento até pode ser muito eficaz, porque tem uma capacidade 

de finta fora do normal, vai para cima do adversário e jogando na direita vai para 

fora e depois assiste, tem imenso sucesso neste momento, mas a minha 

pergunta é: tem sucesso durante quantos anos e a jogar contra quem? No futuro 

vai jogar contra seniores, com competências defensivas muito grandes que mal 

se apercebem que ele só sai com o pé direito condicionam o pé direito dele, 

começa a ir para o pé esquerdo e como não está treinado tem imensas 

dificuldades. Portanto é um extremo que nunca vai atingir um patamar muito 

elevado. Então eu enquanto treinador tenho de criar condições e exigir que ele 

comece a buscar outro tipo de soluções para jogar com pé direito e ser muito 

bom, mas jogar com o pé esquerdo e vir para dentro para assistir e rematar.  

Ou seja, mais soluções para ele na posição específica não decidir sempre 

da mesma forma, mas ter variabilidade no jogo dele. Aí estou a ajudá-lo, a 

desenvolvê-lo e a criar condições para que ele resolva esses problemas e evolua 
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o mais possível. Estou a aumentar o leque de soluções para o tornar melhor 

jogador e para que quando ele chegar aos seniores já ter essas coisas todas 

resolvidas e ser mais versátil naquilo que era na formação. 

O treinador tem de perceber muito do jogo, tem de conhecer muito bem o 

jogador e depois criar condições para que ele evolua. Agora se ele tem 

debilidade em alguns aspetos que não estão relacionados com as funções 

específicas que ele tem, aí já não há necessidade de perder muito tempo com 

isso porque ele vai ganhando gradualmente. Onde há necessidades é nas 

funções específicas deles, independentemente das características que os 

jogadores têm. O Bernardo Siva cria situações de golo de determinada forma, o 

Sterling cria de outra maneira. Mas criam os dois. O bernardo aparece a finalizar 

de determinada forma, o Sterling aparece de outra forma. Mas os dois finalizam 

e marcam golos. Se virmos o Messi ou o Cristiano Ronaldo, que marcam 40 ou 

50 golos por época, vemos que marcam tipos de golos diferentes. Mas marcam 

golos. Não vamos querer que o Messi faça aquilo que o Cristiano faz e vice-

versa. São jogadores com características diferentes e temos de respeitar. São 

bons a fazer aquilo que sabem fazer bem. Não tem a ver com as caraterísticas, 

mas com as funções específicas de cada posição.  

 

Ou seja, é importante potenciar sem homogeneizar... 

Exatamente isso. Nunca uniformizar. Aqueles que são bons são os que 

vamos apostar mais e mais porque o que faz os jogadores atingirem um patamar 

de excelência é a diversidade. São as particularidades que eles evidenciam 

sobre eles e não é a homogeneidade.  

 

Que referenciais o norteiam na conceção dos exercícios para o treino 

da equipa? 

Criamos exercícios coletivos setoriais e intersectoriais em função das 

nossas ideias. Depois os exercícios não são mais do que no fundo contextos que 

nós criamos para que os jogadores saibam como resolver problemas durante o 

contexto de jogo. Ou seja, nós criamos problemas através de exercícios para os 

jogadores resolverem e damos aos jogadores linhas orientadoras para eles 
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resolverem aqueles problemas. Em função da forma como eles resolvem os 

problemas, o treinador vai direcionando umas coisas para um lado e outras 

coisas para o outro. Agora temos de perceber perfeitamente os jogadores que 

temos, as características que têm e se uns problemas são resolvidos pelos 

jogadores de uma forma e os mesmos problemas são resolvidos por outros 

jogadores de outra forma. 

Imaginemos que aquilo que eu quero quando a minha equipa tem a bola é 

que a equipa encontre o espaço aberto para poder entrar. Uma das coisas que 

eu digo à equipa é que funcione como um jogador. Quero que a equipa tente 

fintar o adversário como um jogador tenta fintar o adversário. Para isso leva o 

adversário para determinado lado e de um momento arranca para o outro 

quando ele não está a contar. É uma mudança muito rápida de direção e de 

velocidade de forma a surpreender o adversário. Em termos de equipa, 

queremos a mesma coisa. Muitas vezes eles estão fechados, nós temos a bola, 

levamos o adversário para determinado lado e quando vemos que abriu 

determinado espaço vamos levar a bola para aí. Eles têm de perceber isso em 

termos coletivos.  

Se eu tenho um jogador estilo Rúben Neves, que tem uma capacidade de 

passe de 60/70 metros em que leva a bola toda para o lado, leva a equipa 

adversária toda para um lado e já abriu completamente o lado contrário, o Rúben 

envia o passe e a bola entra rapidamente no outro corredor com o extremo ou o 

lateral a entrar no espaço aberto da equipa contrária com uma facilidade muito 

grande. Mas e se não tenho o Rúben Neves? O princípio é exatamente o mesmo, 

mas o jogo é completamente diferente. Os jogadores, face às competências que 

têm, interpretam o princípio de forma diferente. O que é que o Rúben Neves 

consegue? Tem uma capacidade de passe em que a bola entra de um lado para 

o outro. Os outros não têm essa qualidade e demoram muito mais tempo a lá 

chegar. Com o Rúben aceleramos mais o jogo e entramos muitas mais vezes lá. 

Com o outro o jogo é muito mais lento e quando chegarmos lá, a maior parte das 

vezes o jogo já está fechado e temos de começar outra vez porque os jogadores 

são diferentes.  
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O princípio é esse, mas as características são diferentes. Nós temos de 

definir que queremos isto, criamos este exercício para resolver estes problemas 

que serão resolvidos de uma forma por uma equipa e de outra forma por outra 

equipa. São resolvidos de forma diferente por causa das particularidades que 

eles têm. Há jogadores em que eu crio situações de eles estarem um para um 

em que passam fácil. Há jogadores em que tenho de estar um para um, eles não 

passam e têm de pedir ajuda atrás para fazer dois para um e criar situações de 

perigo.  

Temos de saber quais são os jogadores que temos, as competências que 

eles têm e criar situações para resolver esses problemas, mas depois esses 

problemas são resolvidos de forma diferente em função dos jogadores e das 

competências e das capacidades que eles têm.  
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Como começou a sua paixão pelo Futebol? Quais as primeiras 

memórias que tem da modalidade? 

A minha paixão pelo futebol começou na rua, com cerca de seis anos. 

Passava horas a jogar livremente com colegas e amigos, todos os dias. Isso, 

quando a rua era rua. Mais tarde, criámos um clube, com equipamentos próprios 

e organizámos jogos com equipas de zonas próximas. Fomos mantendo essa 

prática até à adolescência e alguns daqueles colegas que connosco jogavam, 

chegaram a clubes como o FC Porto, o FC Tirsense e o SC Salgueiros, quando 

estes ainda estavam na, então, primeira divisão nacional. 

Mas a paixão foi também muito alimentada pelo meu pai. Para além de 

jogar muitas vezes connosco, em alguns espaços próximos de casa, levava-me, 

todas as semanas, a assistir a jogos de futebol e a competições de outras 

modalidades desportivas.  

Ainda me lembro que, numa das temporadas do campeonato nacional, 

assistimos in loco a todos os jogos do FC Porto, em casa e fora. Havia dias em 

que íamos assistir a jogos dos escalões de formação, ao sábado à tarde e ao 

domingo de manhã, e ainda íamos ver jogos de hóquei em patins, de 

basquetebol, de andebol, ou mesmo provas de ciclismo, na pista que existia no 

Estádio das Antas. O meu pai era apaixonado pelo desporto, e pelo futebol em 

particular, e assim foi-nos contagiando. 

Estas jornadas com o meu pai, complementadas com brincadeiras e jogos 

de rua de que desfrutávamos na altura, durante longas horas, dias seguidos, 
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ajudaram a que a paixão fosse sendo alimentada. E também a ver jogar os 

grandes jogadores, que tentávamos imitar nos nossos jogos de crianças.  

Sentia vontade de ser jogador de futebol, ou de estar ligado ao futebol de 

algum modo, porque aquele mundo fascinava-me. Já adolescente, ao assistir a 

um grande jogo, num estádio de futebol superlotado, encontrava-me muito perto 

do relvado e senti aquele odor típico da relva e tive uma epifania. Senti que um 

dia faria parte daquele cenário, não sabia em que condição. Passados mais de 

quarenta anos, estava com a seleção nacional portuguesa no Campeonato da 

Europa, na Polónia, e senti de novo aquele odor que me era familiar. Ali tive a 

confirmação. Disse para comigo: Foi este ambiente que intuí quando era jovem. 

 

Que importância tem o Futebol de rua e que aspetos contribuem para 

o desenvolvimento dos jogadores de futebol? 

A sociedade vem crescentemente tecnificando e formalizando as 

atividades, até mesmo as que deveriam ser espontâneas, o que, entre outras 

coisas, lhes retira autenticidade, encanto e potencial de desenvolvimento 

humano. De facto, entre outras coisas, isso faz com que seja mais difícil que a 

paixão por algo se instale. Desde cedo, as crianças são bombardeadas com 

preocupações, obrigações e regras, impostas pelos adultos.  

Se em crianças jogamos futebol porque os nossos pais querem, ou 

jogamos o futebol que os adultos programam para nós, isso não é o mesmo que 

jogar porque nos apaixonamos pelo jogo. Nenhum amor ou paixão pode ser 

imposta a um ser humano. A paixão vem de dentro.  

A rua tem uma magia única, que jamais conseguimos reproduzir em outros 

contextos. E o jogo jogado na rua ensina a aprender o modo de lidar com vários 

constrangimentos, na relação com bola, na familiarização com o espaço e o 

tempo, nos duelos, etc.  

Todavia, há cada vez menos espaços e tempos para as brincadeiras. 

Quase tudo é regulamentado, formalizado e excessivamente controlado. Por um 

lado, compreendo que haja uma maior necessidade de controlo, por razões de 

segurança, mas parece-me que exageramos. E com isso perde-se a 

espontaneidade, que é aquilo que a rua pode dar. Mais tarde, no treino, é 
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importante trabalhar-se os princípios táticos, aprender a jogar para servir uma 

organização coletiva,  

Mas, inverter a ordem natural das coisas é contraproducente. Admito que 

quem brincou bem ao futebol, em ambientes de prática informal e espontânea, 

vai crescer de modo diferente como jogador. Pode ser mais autêntico, mais 

criativo, melhor, quando chega a fase da especialização. E pode ser mais feliz, 

porque desfruta do processo, em vez de ser escravo dele. Aliás, é isso que as 

histórias de vida dos grandes jogadores nos deixam perceber. 

Mas não é só no futebol que isso se passa. Se quando somos crianças não 

brincamos, precisamos de compensar isso de algum modo quando chegarmos 

a adultos. 

 

Isso faz com que exista um défice dos aspetos informais... 

Se o treino sistemático for realizado sobre uma base de autonomia, de 

variabilidade, de criatividade, ele adquire uma relevância maior.  

Mas a criatividade, tal como a inteligência, não se ensina; ambas podem 

ser inibidas ou estimuladas em função dos contextos de exposição. 

Não vejo interesse em formar jogadores estereotipados, robotizados, 

incapazes de gerir as coisas pela sua própria vontade e cabeça. Quem brincar e 

viver uma prática espontânea na infância, estará decerto mais apto a gerir os 

princípios, as regras de ação e a imprevisibilidade inerentes a um jogo como o 

futebol, Entrar pela via da prática formalizada na infância não parece fazer 

sentido. É contranatura. É algo como criar um posto de trabalho para crianças.  

Admito, portanto, que o treino e a competição podem resultar mais e melhor 

se forem precedidos de vivências espontâneas em ambientes informais que 

levem a uma “literacia motora” e facilitem o “voo” para patamares superiores. 

Brincar ao futebol, ou a outras atividades em ambientes não formais, torna-se 

crucial para que as crianças aprendam a conhecer o corpo que são e a lidar com 

isso de forma dinâmica e adaptativa.  
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A premissa fundamental para o desenvolvimento de um jogador de 

futebol, é este vir a resolver o maior número de problemas possível? 

Essa é uma premissa importante para um ser humano, em qualquer 

atividade. Mas no caso do jogo de futebol, não é apenas resolver problemas; é 

também saber criar problemas aos adversários. 

Para além da prática espontânea, não formal, quando se entra pela via da 

formação sistemática, torna-se relevante que os educadores e as pessoas que 

têm a seu cargo a responsabilidade de ajudar a alguém a desenvolver-se, sejam 

capazes de promover a autoaprendizagem, voltada para a resolução de 

problemas. Porque, não apenas o jogo, mas também a vida, são, a todo o 

momento, fontes de problemas. 

O professor, o monitor, ou o treinador, devem, sobretudo, ajudar as 

crianças a desenvolver-se, a serem autónomas e a e perceberem como fazem e 

porque fazem as coisas. Se estão mais preocupados em antecipar o que o 

jogador deve fazer, indicando-lhes a solução, tal torna-se contraproducente, seja 

no futebol, na expressão plástica, na música, etc. 

Há que deixar brincar as crianças; o treino virá a seu tempo. Se eles 

brincarem o suficiente, treinarão melhor quando forem mais velhos. As 

brincadeiras na infância são uma coisa muito séria! 

Pode-se aprender de muitas maneiras, mesmo em ambientes repressivos. 

Mas o modo como o processo é conduzido, terá, necessariamente, 

consequências diferentes quanto ao produto da aprendizagem e ao próprio 

processo em si. Ou seja, há que ter consciência dos custos e benefícios de se 

adotar modos diferentes de formar alguém. Pelas histórias de vida de vários 

seres humanos que atingiram a excelência, e se mantiveram nesse nível durante 

um tempo considerável, percebemos que elas aderiram à atividade em que se 

revelaram excelentes pela sua vontade e paixão. Se, cada vez mais, o grau de 

especialização nas diferentes atividades exige que se lhes dedique muito tempo 

e energia, sem paixão será difícil entregar-se a elas de corpo inteiro, durante um 

tempo significativo. 

Só dedicamos muito e bom tempo a uma atividade se gostarmos e nos 

sentirmos gratificados com ela. Ou seja, se ela nos faz sentir melhores. É a nossa 
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praia, o nosso elemento, como refere Ken Robinson. Quando identificamos o 

nosso elemento, podemos dar muito mais de nós. Porque sentimos que vale a 

pena.  

A ideia de que a prática desportiva, numa fase inicial, deve ser de fruição, 

não invalida que haja esforço duro e até sacrifício. Todavia, quando se gosta, 

quando se quer e se percebe que este ou aquele esforço ou sacrifício ajudam a 

que sejamos melhores, então passa a valer a pena. E quando sentimos que vale 

a pena, é mais plausível que demos mais de nós. 

Claro que podemos ser educados e formados de muitas maneiras.  

Quando se diz que a escola prepara para a vida, ou que o treino prepara 

para a competição, isso é verdade. Mas a nossa vida, mesmo a dos mais 

longevos, é curta e, como tal, seria um disparate não aproveitar para desfrutar 

de cada momento. Ou seja, não faz sentido “perder” tantos anos da nossa vida 

a preparar-nos para a vida.  

Acresce que ainda se sabe pouco acerca dos modos como o ser humano 

se apropria do conhecimento e o utiliza em favor do seu próprio 

desenvolvimento. 

Nem toda a aprendizagem carece de ensino, mas a evolução do ser 

humano não pode prescindir do ato de aprender. Costumo dizer que o futebol se 

aprende mais do que se ensina. 

Mas ninguém aprende por ninguém. Uma das grandes tarefas do treinador, 

do professor ou do educador, é ajudar outros a aprenderem autonomamente, 

para que se desenvolvam do melhor modo possível. É ajudar a criar histórias de 

vida bem-sucedidas, também no plano pessoal.   

Admito que não viemos ao mundo para sofrer gratuitamente. Já basta o 

sofrimento inevitável, no caso de doenças e outras contrariedades da vida. 

Temos obrigação de usufruirmos do mundo e de tentarmos fazer dele um bom 

sítio para se viver.  

Isso tem um sentido antropológico, social e humano que atravessa, 

também, os contextos de treino e competição e transcende o plano meramente 

desportivo da conceção e prática do futebol.  
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Se conseguirmos propor contextos de treino agradáveis, estimulantes e 

com sentido para os jogadores, porquê optar por situações de sofrimento e 

exigência extrema, pensando que com isso preparamos melhor os jogadores 

para a adversidade?  

Obviamente, se tivermos a ideia de que a vida é, fundamentalmente, 

sacrifício e superação, claro que a nossa forma de estar, de intervir e de propor 

atividades, situações, será consentânea com isso.  

O problema é que ninguém está disposto a fazer sacríficos de livre vontade, 

sem vislumbrar um retorno, seja de que tipo for. Ninguém treina a 100%, ou seja, 

não se implica totalmente, se não sentir que vale a pena. E uma das funções do 

professor, do treinador, é convencer, levar as pessoas a sentirem que 

determinado processo é importante e faz sentido. Que esta ou aquela forma de 

jogar são essenciais para a equipa e pode ajudar a exponenciar as capacidades 

individuais dos jogadores. 

Se assim for, toda a gente pode dispor-se a fazer sacrifícios e a superar-

se. Essa é a via. 

O professor Agostinho da Silva dizia que o ser humano não tem defeitos 

nem virtudes, em absoluto, mas caraterísticas. Quando estas nos são favoráveis, 

designámo-las por qualidades; quando são desfavoráveis, chamamos-lhes 

defeitos. No ato de educar ou formar alguém importa perceber até que ponto 

podemos ajudar a transformar as características que são suscetíveis de 

alteração, por meio da educação, da cultura e do treino. 

 

É importante olhar para a capacidade de se desembaraçarem de 

situações da vida e em que trabalhem a resiliência... 

Sim, embora a resiliência seja hoje em dia um dos chavões a que se recorre 

para embelezar o discurso, mais do que para promover práticas formativas 

eficazes.  

Podemos identificar uma panóplia de competências importantes que 

ajudam a  saber estar em grupo, a compreender as falhas dos outros e as 

nossas, a saber aprender com o erro. A mais genuína e eficaz forma de 
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aprendizagem é a aprendizagem por ensaio e erro. E as práticas espontâneas 

induzem, naturalmente, esse tipo de experiência.  

 

Ken Robinson diz-nos: “A nossa tarefa é educá-los (os nossos 

alunos/atletas) para que possam enfrentar o futuro. Podemos não ver esse 

futuro, mas eles vê-lo-ão, e nosso trabalho é ajudá-los a fazer alguma coisa 

disso. Isto reflete bem a importância do processo? 

A formação e a educação das pessoas é algo que leva bastante tempo para 

se consumar. Aliás, nunca está plenamente consumada. É algo inacabado, por 

definição.  

O futuro para o educador é muitas vezes inatingível, porque grande parte 

das vezes, quem ajudou a educar não vai lá estar para assistir. Só o protagonista 

vai, de facto, vivê-lo. Podem coincidir, mas é raro. Mesmo nos clubes que 

mantém os treinadores por muito tempo, é muito difícil fazer coincidir esse futuro. 

Ou seja, temos que preparar futuros que, por definição, ainda não estão 

configurados. E se não estão configurados há que recusar receituários, para 

abrir o mais possível os cenários, tendo em conta os constrangimentos mais 

representativos/específicos. Sobretudo, preparar para o “depende”, ou seja, para 

um modo de estar estratégico, cuja resposta aos problemas que emergem 

depende sempre do modo como são percecionadas as respetivas linhas de força 

e das capacidades de que dispomos para os resolver. Esta atitude parece-me 

relevante porque ajuda a criar a possibilidade de lidar com vários cenários e de 

estar rotinado na busca soluções variadas, em vez de cairmos no registo 

estímulo-resposta.   

O que distingue a qualidade das pessoas passa, em grande parte, pela 

intencionalidade com que pensam, dizem e fazem as coisas. De facto, os 

grandes executantes parecem distinguir-se pela intencionalidade que veste as 

suas ações. Não agem só porque são impelidos a agir. Fazem-no com algum 

propósito. Enquanto os jogadores vulgares jogam no presente, os grandes 

jogadores jogam no futuro.  

Repare-se que treinamos para jogar, mas que já no próprio treino temos 

objetivos para melhorar. Ou seja, há o objetivo intermédio que é fazer melhor no 
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treino. Se o praticante tem consciência disso, percebendo o que tem que fazer 

para melhorar quando erra, obviamente que estamos a prepará-lo melhor para 

o futuro. Por isso, faz sentido propor situações-problema que exercitam o ‘se’ e 

induzam a construção do comportamento estratégico. O que fazes se estiveres 

numa situação de um contra dois? A resposta é: ‘depende’! Onde está um e onde 

estão os dois? Tenho bola? Em que zona do campo? Se um jogador for formado 

neste registo, de questionamento e intencionalidade, ele pode ficar mais apto a 

jogar em qualquer contexto.  

 

Sente que os jogadores de futebol terminam o seu processo de 

formação mais preparados do que há 20 anos atrás? 

Para que a minha resposta faça sentido, há que objetivar o que 

entendemos por “preparados”. Do que eu conheço, os jogadores nos dias de 

hoje chegam mais bem preparados para jogar num determinado modelo e numa 

determinada estrutura. Mas não sei se chegam mais bem preparados para, se 

for necessário, jogarem noutros cenários. Parece-me que cada vez mais eles 

são especializados em estruturas, em formas de jogar, e muitas vezes nota-se a 

falta de versatilidade quando migram para outros contextos.  

Por vezes, entende-se a progressão nos escalões de formação de forma 

demasiado linear.  

Nesse processo, sabemos que poucos chegam à equipa principal, aos 

seniores; vão jogar para outros lados, ou, se lá chegam, o treinador já não é o 

mesmo e, portanto, as ideias mudam, a conceção de jogo altera-se. Isso significa 

que muito poucos irão jogar o tipo de futebol para o qual estão a ser preparados, 

o que é um anacronismo. 

Considero relevante que para as equipas de formação existam ”cadernos 

de encargos”, com programas de treino na formação, independentemente do 

modo como joga a primeira equipa.  

Podemos especializar e eventualmente desenvolver maior apetência para 

jogar, por exemplo, em 1-4-3-3 com 2-1 ou 1-2 no meio campo, ou em 1-4-4-2, 

clássico ou em losango, mas há que adquirir uma evidente versatilidade na 

especificidade.  
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O mais importante é promover a variabilidade na especificidade do futebol. 

Começar desde cedo a fechar e a especializar praticantes em dispositivos táticos 

de referência não me parece fazer muito sentido. Como referi, não digo que não 

seja importante especializar jogadores em funções, mas isso tem o seu tempo e 

a sua oportunidade, e a sua contextualização. Portanto, tal deve ser motivado 

pelo modo como o jogador vai respondendo aos cenários que vai 

experienciando.  

Para além dos contributos da ciência, a vida mostra-nos que o “talento” não 

é um dom, mas algo que se atualiza através da exposição a boas práticas e a 

contextos ricos em estímulos significativos. Isso não desmerece o 

desenvolvimento individual, nem a criatividade de cada um. Pelo contrário, dá-

lhes sentido e enquadra-as. A criatividade e as caraterísticas de cada jogador 

são tão mais importantes quanto melhor servem o jogo que se quer jogar. 

 

Na definição de um Modelo de Jogo, é aspeto fundamental que este 

seja rico? 

Sim, sobretudo rico em conteúdo. E essa riqueza depende do potencial que 

o modelo tem para gerar coerência entre o treino e a competição e para fazer 

evoluir os jogadores.  

E depende também do modo como permite que se tenha em conta os 

contributos dos jogadores, bem como as respetivas personalidades e 

características transformáveis.  

Há coisas que, para mim, são transversais, tais como os princípios gerais 

de jogo. Mas, para além disso, é imprescindível definir princípios, regras de 

interação, para uma equipa em concreto. E são estes que vão conferir identidade 

ao coletivo e ao modo como ele se exprime através de um modo de jogar. Uma 

vez mais, a intencionalidade é crucial e faz a diferença entre os que fazem 

porque veem fazer, ou lhes dizem para fazer, e os que fazem com intenção para 

servir determinado propósito ou atingir um certo resultado. Um dos grandes 

problemas que se colocam no futebol, é como compatibilizar aspirações, 

motivações e intenções individuais, com intenção coletiva e projeto de equipa. 
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Não raras vezes, imita-se muito e inova-se pouco. Teoricamente, todos 

temos capacidade para criar, mas passamos grande parte do tempo a imitar. A 

sociedade não convida muito ao questionamento; convida mais à imitação de 

uns quantos “iluminados”.  

Isso é mais perigoso quando acontece no seio de instituições como as 

universidades, onde, mais vezes do que seria recomendável, se nota uma 

alergia considerável ao contraditório, sobretudo se ele beliscar convicções 

arreigadas. Neste caso, confunde-se crítica, com ofensa pessoal ou falta de 

consideração pelo trabalho de cada um. Considero que esta atitude é 

anticientífica e prejudica o avanço do conhecimento e a evolução das práticas. 

Uma das coisas que fez com que o Gabinete de Futebol da FADEUP 

conseguisse a expressão que tem, foi nunca termos abdicado de uma 

multiplicidade de olhares face ao futebol. Nunca quisemos fechar o olhar numa 

ou outra metodologia, ou “ideologia” futebolística. Tivemos e temos ideias e 

propósitos em que coincidimos e um deles é o fazer com que as pessoas 

cresçam, possam pensar pela sua cabeça e encontrem os meios de treino e de 

liderança que possam ser mais úteis e eficazes. Depois há outras facetas em 

relação às quais vamos tendo olhares e entendimentos diferentes. Mas isso não 

é negativo. Pelo contrário, garante a nossa fidelidade ao espírito da 

universidade, onde o convívio de tendências constitui o motor do crescimento 

intelectual e do desenvolvimento da sociedade. E faz com que a nossa escola 

seja um lugar de formação e não um partido político ou uma fação religiosa. 

 

Se as opiniões não estiverem prontas para se alterarem ou 

modificarem, nunca darão lugar ao Progresso. 

Quem faz as opiniões e quem lhes dá vida são as pessoas. As opiniões 

não têm vida própria.  

O mundo do futebol é pródigo em culpabilização, desconfiança e teorias da 

conspiração. Mas seria importante afinar por um registo diferente e ajudar outras 

pessoas a fazê-lo.  

Penso que a boa formação pode ser importante neste sentido, mas se de 

facto ajudar a fazer a diferença. 
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Há pessoas e organizações que não aprendem, ou aprendem pouco, 

porque não admitem os erros e nunca se põem em causa. Os erros são sempre 

dos outros. Tudo o que venha beliscar as arreigadas convicções é rejeitado à 

partida.  

No livro “Caixa Negra”, Mathew Sayed compara o sistema de saúde com o 

sistema de aviação. Diz ele que o sistema de aviação aprende sempre porque 

recorre à informação registada na caixa negra dos aviões e, nesse processo, as 

pessoas não são condenadas nem estigmatizadas por cometerem erros.  

 

Considera que as características de alguns jogadores foram sendo 

desvalorizadas devido à popularização de determinadas formas de jogar? 

Considero que o futebol evoluiu muito em termos de organização, de 

conhecimento tático, no que se refere ao conhecimento de estruturas e da 

implementação de dinâmicas a partir dessas estruturas e suas cambiantes. Mas 

também me parece que houve várias gerações de jogadores sacrificados ao 

espartilho da organização.  

Todo o jogo é subjetividade individual que pode gerar objetividade coletiva. 

O importante, e difícil, é conciliar a heterogeneidade das características e 

funções dos jogadores, com a compatibilidade e cumplicidade de intenções de 

todos os que jogam na mesma equipa. 

O futebol é um jogo coletivo. E se em tempos mais remotos havia como 

que uma glorificação exacerbada do jogador, hoje em dia ainda se verifica um 

culto do individual, em detrimento do coletivo. Neste caso, são sobretudo a 

imprensa, os agentes de jogadores e os adeptos quem mais destaca as 

individualidades, enquanto os treinadores tendem para a valorização do coletivo.  

Neste particular, verifica-se um paradoxo claro no futebol. Os jogadores 

têm muito mais estatuto, mas curiosamente parecem ter menos liberdade para 

criar do que outrora.  

Por vezes sinto que há um conflito entre aquilo que alguns jogadores 

poderiam dar ao jogo e não dão, porque a organização os apouca, em vez de 

exponenciar o seu contributo; e há outros que pensam que são eles próprios a 

organização e tendem a reduzir a equipa à sua vontade e modo de jogar. Ainda 
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não se encontrou a justa medida, nem se percebeu bem, de que modo indivíduo 

e equipa se podem fecundar e potenciar mutuamente.  

Também por recorrentemente se entender que o jogador é como é. 

Partindo desta visão “amputada”, resta-nos confirmar se ele serve, ou não, os 

nossos propósitos.  

Mas o treinador está lá para construir e transformar e não apenas para 

encaixar peças. Então há que perceber o quê, e como, podemos transformar, 

para fazer com que este ou aquele jogador sirvam a organização e a organização 

usufrua deles, para melhorar o desempenho.  

 Marcelo Bielsa diz que há dois grandes pecados que os treinadores podem 

cometer: Fazer voar os jogadores que só podem andar; e fazer andar os 

jogadores que só podem voar.  

Admito que todos os jogadores que chegam a um plantel numa Primeira 

Liga podem voar. A frase pode prestar-se a equívocos. Se bem entendi o 

respetivo sentido, parece que há aqui uma fatalidade que não é suscetível de 

ser contornada.  

 

Considera importante haver uma definição de um perfil de jogador? 

Depois de conhecer os jogadores e de os ver a treinar e a jogar, sim; não 

antes. Ou seja, perfis construídos a partir do desempenho de cada um, em 

resposta ao treino. Entendo que devemos trabalhar não apenas sobre aquilo que 

os jogadores são, mas sobretudo tendo em conta o que podem vir a ser. À 

medida que vamos propondo tarefas, que vamos expondo os jogadores ao treino 

e às competições, o perfil vai-se configurando e atualizando.  

Será mais importante definir perfis, ou aproveitar as transformações das 

características do jogador, à medida que se vai desenvolvendo nesta ou naquela 

função, sabendo que cada um é diferente dos demais? Em última análise, são 

tantos os perfis quantos os jogadores!  

Admito, portanto, os perfis a posteriori. Ou seja, depois de se ver os 

jogadores a jogar e a treinar, pode-se perceber como evoluem e que tendência 

revelam para certos padrões de comportamento. A definição de perfis a priori, 

mais não faz do que reduzir a expressão dos jogadores ao presente, em 
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detrimento do que poderão vir a fazer no futuro. Como tal desconsidera a sua 

capacidade de aprendizagem e de transformação das capacidades. 

 

E sendo assim nos escalões seniores, ainda mais o será na formação? 

Claro, porque fechamos mais o processo e passamos a reproduzir 

jogadores clones. Anulamos a identidade e a individualidade. Há muitas formas 

de jogar, de treinar e de formar jogadores. Mas, é imprescindível que sejamos 

coerentes em relação às nossas ideias, convicções e valores, tendo em 

consideração que todos os jogadores podem desenvolver-se de modo distinto. 

 

Pensa que existe alguma estrutura (dispositivo tático) mais adequada 

para os escalões de formação? 

Entendo que há alguns dispositivos e estruturas que se têm revelado mais 

ajustados para potenciar a formação de jogadores e por isso mesmo têm sido 

mais utilizados. 

Ao longo dos tempos, temos visto que estruturas como 1-4-3-3 ou 1-4-4-2 

são das mais utilizadas. Mas vamos percebendo que também é importante 

utilizar outros dispositivos. Parece-me importante que os jogadores, na sua 

formação, passem por vários dispositivos e funções, de modo a promoverem 

uma especialização mais natural e fluida. Isso não invalida que se aposte mais 

veementemente naquelas estruturas (e funcionalidades) que nos pareçam 

proporcionar melhor desenvolvimento e formação dos jogadores e das equipas. 

Mas há que as ponderar em função de casos concretos. 

Clubes como, por exemplo, o Barcelona e o Ajax ensaiaram dispositivos 

táticos inovadores, um dos quais preconizava uma linha defensiva com três 

jogadores.  

Tendo por base aqueles dispositivos, pode-se trabalhar muita coisa. Mas 

não vamos impor qualquer deles quando sabemos que temos jogadores que 

podem jogar segundo outros “desenhos táticos” e que são melhor potenciados 

com dinâmicas a partir dessas formas.  
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Note-se que se pode jogar em 1-4-3-3 ou em 1-4-4-2 de centenas de 

maneiras diferentes. E mesmo estas têm variantes que lhe conferem uma clara 

versatilidade. 

Em síntese, tudo depende das ideias que vão dar vida a estas estruturas e 

suas dinâmicas e do modo como os intérpretes, os jogadores, estão capacitados 

para construírem uma forma de jogar.  

  Obviamente não dá para treinar tudo. Sobretudo, há que perceber porquê 

optamos por uns ou por outros, bem como estar cientes dos respetivos custos e 

benefícios.  

 

A rigidez que poderá existir traz problemas? 

Num jogo como o futebol, a rigidez não me parece ajudar. Trata-se de um 

ambiente que muda a todo o momento, que apresenta diferentes tipos de 

problemas. 

São bem-vindas todas as estruturas que, pela dinâmica que somos 

capazes de lhes imprimir, façam crescer os jogadores e as equipas. Há que 

deixar para trás os preconceitos e as ideias feitas, baseados em êxitos de 

equipas que nada têm a ver com as que temos em mãos. 

Porquê estar seduzido por estruturas ideais, se elas só ganham vida e 

eficácia em função de dinâmicas interpretadas por equipas e jogadores 

concretos? 

Porquê querer seguir princípios de modo rígido se o jogo de futebol requer 

versatilidade e fluidez? 

 

A confrontação de estruturas influencia a interação das equipas? Em 

que medida? 

Claro que sim.  

Daí a importância de, desde cedo, os jogadores deverem querer impor as 

ideias da sua equipa, em vez de jogarem para se encaixarem no jogo do 

adversário. 

No jogo de futebol há confronto de estruturas e funcionalidades. É um jogo 

de soma zero; se um ganha o outro perde. E, sendo assim, torna-se decisivo 
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perceber o sentido dos comportamentos e as implicações que isso tem na 

dinâmica global das equipas. Nenhuma equipa, nem nenhum jogador jogam 

sozinhos. Mais do que ação, o jogo é interação. 

Se estimularmos, desde cedo, uma forma intencional e estratégica de jogar; 

se levarmos os jogadores a ler e a perceber como agem, em função daquilo que 

o contexto lhes oferece e lhes sugere – as tais oportunidade de ação ou 

affordances –, então estamos a contribuir para um entendimento inteiro do jogo, 

em vez de o mesmo ser visto apenas como vários confrontos de 1x1, 3x3, 

triângulos ou retângulos.  

Mesmo em jogos de primeiras ligas, por vezes assistimos a desempenhos 

com contornos estranhos. Vemos equipas a jogar como se não estivesse aquela 

outra do lado contrário. Percebe-se que são reproduções, bailados, mas com 

pouca sincronia. Podemos bailar sozinhos, ao nosso ritmo; mas quando vamos 

bailar com alguém temos de sincronizar, ainda que, como no jogo, seja uma 

sincronização por oposição. Não se trata de responder ao que o adversário quer, 

mas de o enganar e superar. Para dessincronizar alguém temos perceber como 

podemos fazê-lo. Eles querem rápido, eu torno-o lento. Eles querem lento, eu 

acelero. Há uma espécie de sincronização, em registo de sinal contrário. É isso 

o jogo. 

 

Qual a importância da Observação no processo de Treino? 

É muito importante, tal como em todos os processos em que necessitamos 

de tomar decisões para agir e aprimorar o desempenho.  

A observação é fundamental em todas as áreas da nossa vida. Passamos 

a maior parte da nossa vida a observar. Observar não é só olhar e ver; é, 

sobretudo, sentir.  

Mas, quando estamos a agir, por vezes não temos plena consciência da 

nossa ação, nem do nosso modo de intervir e de gerir as situações. 

Aí a observação torna-se ainda mais importante, para reajustarmos os 

azimutes e percebermos a que distância nos encontramos daquilo que queremos 

atingir.  
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Torna-se fundamental percebermos a informação do contexto, o ambiente 

e os cenários sobre os quais queremos operar. Sem isso, é muito difícil 

conseguirmos perceber e controlar o modo como funcionamos e a que distância 

estamos do que pretendemos.  

A observação permite uma relação com o mundo, neste caso o mundo do 

futebol, o mundo do treino e o mundo da equipa que estamos a treinar. É a forma 

privilegiada para recolher informação e para depois transformar essa informação 

em conhecimento que permita treinar e jogar melhor.  

Jogar sem recolher informação sobre o contexto é como atravessar uma 

rua sem identificar os perigos que ameaçam a nossa integridade.  

Nem sempre os jogadores têm consciência do seu desempenho no treino 

ou da sua performance em jogo. E a observação permite que nos situemos 

melhor quanto a isso, ajudando estabelecer a diferença entre factos e opiniões. 

 

Como deve ser a interação do treinador com o observador? 

A mais próxima e comprometida possível. Entendo que tem de ser uma 

relação de confiança, tal como com todos os elementos com quem se trabalha e 

coopera. Não faz sentido alguém analisar a minha equipa e os meus jogadores 

e essa pessoa não estar identificada com o processo que se pretende levar a 

cabo.  

Tem de haver uma relação bem-intencionada, de cumplicidade, com 

colaboradores que ajudam a transformar o processo no melhor que ele possa 

ser. Por isso digo que uma das coisas principais para mim enquanto observador 

é sentir que o treinador tem confiança em mim e tem em conta o que penso, 

apesar de, obviamente, a última e definitiva decisão ser dele. 

Os treinadores com quem trabalhei, fizeram-me sempre sentir parte 

integrante de todo o processo. Queriam saber o que eu pensava; ouviam e 

consideravam a minha opinião. Isso dá confiança e induz a que nos entreguemos 

de corpo inteiro, em prol do melhor para a equipa. Cria um clima oxigenado e 

repele os comportamentos tóxicos. 

Alguns treinadores têm a capacidade de fazer com que jogadores e 

colaboradores se sintam parte do processo e também por isso têm grandes 
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resultados nas suas lideranças. Pelo contrário, outros têm muita dificuldade 

quanto a isso e, não raramente, incompatibilizam-se com as pessoas que com 

eles colaboram, porque as fazem sentir como se fossem corpos estranhos no 

processo.  

 

Nem todo o bom observador é bom treinador, mas todo o treinador é 

bom observador. Concorda? 

Eu costumo dizer isso e, portanto, faz sentido que concorde com a 

afirmação. Nem todos os observadores podem ser bons treinadores, mas todos 

os bons treinadores são bons observadores.  

A capacidade de observar, de sentir, torna-se vital para a afirmação do 

treinador e para sua liderança, em contextos de treino e competição. Portanto, 

é, também, um instrumento de sobrevivência. 

 

Que aspetos que procura analisar num jogo? 

Depende. Quando vou observar um jogo não levo tudo planeado sobre o 

que quero ver. Levo algumas coisas que já estudei sobre as equipas e levo 

outras coisas que quero confirmar, mas depois deixo-me também envolver pela 

história que o jogo me vai contar. Por isso digo que mais do que analisar o jogo, 

tento interpretá-lo. 

Claro que tenho em conta, como qualquer outro observador, as diferentes 

fases e momentos do jogo, do ponto de vista ofensivo e defensivo. 

Há jogos em que nos primeiros minutos, me centro, por exemplo, na 

movimentação da linha defensiva da equipa que estou a observar. Por vezes 

começo a sentir que é muito importante focar-me nas movimentações do pivô 

defensivo e na articulação dele com os jogadores mais próximos.  

Quando uma equipa tem bola com elevada frequência e se superioriza à 

oponente, tento perceber porque é que a equipa dominada não consegue ter 

bola e o que poderia fazer para resolver esse problema. Aí preocupo-me em 

identificar o modo como saem a jogar, como tentam condicionar o adversário, 

que espaços tentam controlar e como os exploram, etc. É um exercício que me 

permite interpretar melhor o curso do jogo. 
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Outras vezes tento compreender porque é que uma das equipas gere 

melhor o jogo de construção e de criação, algumas vezes contrariamente àquilo 

que seria de esperar. O que está a acontecer para que tal suceda? Que tipo de 

interações geram tais dinâmicas? 

Em alguns casos, uma equipa sai a jogar de modo eficiente, domina o meio-

campo, ganha primeiras e segundas bolas, mas não consegue dominar o jogo. 

Porquê? Isso já me coloca outros problemas.  

A observação para interpretar também é tática e estratégica, porquanto é 

orientada pelas ideias e intenções que a equipa vai revelando, no modo como 

gere as diferentes situações de jogo, no que tenta fazer e no que, de facto, 

consegue realizar. 

Obviamente que as intenções que orientam o meu ato de observar, são 

guiadas, em grande parte, pelas ideias de jogo da minha equipa, ou seja, da 

equipa com quem estou a colaborar.  

Nesse sentido, procuro perceber, por exemplo, como ocorrem os 

momentos de construção, de criação e de finalização do adversário e, tendo isso 

em conta, de que modo podemos afirmar melhor o nosso jogo. Ou seja, as 

cambiantes mais importantes em cada jogo têm a ver com as opções que isso 

nos oferece para, perante aquela forma de jogar, afirmarmos a nossa identidade 

e qual o melhor modo de o fazer, de acordo com o nosso idioma tático.  

 

Quais os principais problemas apresentados pelas equipas durante 

um jogo? 

Variam muito. Depende de que equipas estamos a falar e dos adversários 

que defrontam. 

De todo o modo, pode dizer-se que os problemas nucleares das equipas 

se situam no plano da respetiva identidade e integridade. 

Jogar com elevada qualidade passa por conseguir afirmar, 

consistentemente, a identidade das ideias, do respetivo idioma de jogo. Tal 

implica que se garanta a integridade da organização tática nos diferentes 

momentos do jogo. 



ANEXOS 

CXCIX 

De algum tempo a esta parte, entendi deixar de exercer funções de 

observador em equipas ou seleções. Isso fez com que quando vejo jogos de 

futebol, seja enquanto espectador, seja para realizar algum estudo de âmbito 

académico, a minha mirada se foque em outras facetas do jogo e do espetáculo.  

Não obstante, parece-me que atualmente há demasiadas equipas com 

evidentes semelhanças, quer ao nível da estrutura, quer das respetivas 

dinâmicas. Há como que uma globalização negativa de estilos de jogo. Também 

acontece isso quanto aos modos de treinar e de preparar as equipas e os 

jogadores. 

Entendo que as grandes equipas fazem a diferença no modo como, nos 

diferentes momentos do jogo, sabem identificar/criar espaços-chave e os usam 

para desferir ataques à integridade organizacional do adversário. Claro que isso 

também tem a ver com a qualidade percetiva, decisional e a prontidão técnica 

dos jogadores, mas, sobretudo, com o modo como tudo isso gera uma afinação 

coletiva, tendo em conta a identificação de oportunidades de ação partilhadas. 

Outra coisa que me parece importante, em termos ofensivos, é a tendência 

para que no momento em que a bola entra no último terço ofensivo, a equipa 

que ataca ter vantagem numérica e/ou posicional, com jogadores a surgirem em 

zonas-chave. Obviamente que isto tem repercussões no equilíbrio defensivo de 

quem ataca, mas é algo que vem sendo cada vez mais e melhor treinado. De 

facto, as equipas conseguem resolver, cada vez melhor, melhor o problema da 

transição defensiva e da reação à perda.  

Outros problemas importantes situam-se ao nível dos modos de solucionar 

o superpovoamento de determinadas zonas do terreno. Cada vez mais, os 

defesas centrais (os laterais já são solicitados par isso há algum tempo) são 

jogadores fundamentais na ligação e na construção do jogo. Para tal necessitam 

de saber ter a bola quando pressionados, de saber sair a jogar com qualidade. 

Isto aprende-se e treina-se. 

Não sei se nos próximos tempos assistiremos à supressão do ponta-de-

lança de raiz, do indivíduo que joga mais fixo na área de grande penalidade. A 

circulação e a polivalência dos médios é cada vez mais evidente e há vários 
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jogadores no meio-campo que podem assumir entradas ou posicionamentos 

semelhantes aos do ponta-de-lança. Mas de passagem. 

Se repararmos em Messi, percebemos que não podemos atribuir-lhe uma 

posição. Ele não joga em nenhuma zona particular; ele passa por lá. Essa 

rotatividade posicional e funcional pode ser muito importante para a evolução do 

jogo de futebol. De facto, com blocos muito densos e zonas superpovoadas, o 

fixismo posicional e funcional facilita a tarefa de quem está a defender e torna o 

jogo mais monótono e por vezes enfadonho. 

Há tempo, em Espanha, perguntaram-me numa entrevista porque é que a 

defesa tem má fama, enquanto o ataque é bem visto no futebol. Respondi que a 

defesa tinha má fama porque frequentemente a transformam em finalidade em 

vez de a usar como meio. Defender é um meio para que consigamos cumprir o 

objetivo do jogo. O ataque está diretamente ligado ao objetivo primordial do jogo. 

 

Devemos rever a utilização dos dados estatísticos na Análise e 

Observação? 

Se esses dados não possibilitarem um melhor entendimento do jogo, nas 

suas diferentes facetas, e se não alimentarem uma evolução do desempenho 

dos jogadores e das equipas, então a sua utilização deverá ser necessariamente 

revista e repensada. 

Se ficarmos satisfeitos por dispormos de um conjunto de quantidades 

“objetivas” de frequências de comportamentos, isso pode ser falacioso.  

O maior problema é as pessoas deixarem-se enganar pelos dados, ou 

agarrarem-se a eles para explicarem e justificarem o desempenho e a 

performance de jogadores e de equipas. Ou pior ainda, forçarem os dados a 

dizer o que querem que digam. 

A estatística não tem culpa da má utilização que fazem dela. Pode, e deve, 

ser usada como um meio para chegar ao conhecimento; não como método que 

explica os factos. Por isso, há que saber quais são os indicadores estatísticos 

que favorecem o conhecimento que leva ao melhor jogo e ao melhor treino. Não 

servem todos os indicadores e todas as medidas; servem alguns e não durante 
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todo o tempo. Temos que saber perceber os mais importantes em cada 

momento.  

Por exemplo, se queremos fazer perceber a um jogador que ele colabora 

pouco na fase defensiva, podemos recorrer às distâncias percorridas e 

respetivas intensidades, comparando os valores da fase ofensiva com os da fase 

defensiva. São dados objetivos que ajudam a convencer o jogador da 

importância de equilibrar a sua participação quando a sua equipa tem e não tem 

a bola.  

Relativamente à equipa, é plausível recorrer a dados estatísticos para 

melhor perceber que percentagem de êxito, por exemplo, conseguimos em 

diferentes momentos de jogo, tendo em conta aquilo que pretendemos fazer nos 

jogos, de acordo com as nossas ideias e intenções. 

Mas, obviamente, quando se trata de interpretar e explicar a performance 

em jogo, só recorrendo ao enredo, ao argumento, à substância, conseguiremos 

configurar um quadro que nos permita perceber o “porquê” e o “para quê” dos 

comportamentos. Neste caso, os dados estatísticos poderão apenas servir para 

corroborar, ou complementar, as conclusões.  

Portanto, não se trata de extinguir a estatística, nem de a sobrevalorizar; 

trata-se de saber dar-lhe o uso adequado, reposicionando-a a propósito.  

 

O fator decisivo para os treinadores e observadores é o conhecimento 

do jogo? 

Nem sempre os fatores que consideramos mais importantes, em termos 

absolutos, são os mais decisivos em todos os momentos. De todo o modo, é 

claro que o conhecimento do jogo, o entendimento do treino e das pessoas com 

quem lidamos nesse âmbito são fundamentais. Costumo dizer que a medida do 

futebol é, também, a medida do conhecimento que dele temos.  

Quando estamos implicados no processo de construção de uma equipa 

somos instados a desenvolver um olhar e uma forma de atuar sobre o treino, 

sobre o jogo, tendo em conta as pessoas que os concebem e aplicam. 

Conseguimos observar melhor o jogo se formos capazes de comparar os 

comportamentos que nele ocorrem, com as tarefas que vamos propondo em 
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contextos de treino. Isso faz com que percebamos como é que os 

comportamentos vão evoluindo, em direção ao que pretendemos. 

 

O observador deve ter visão igual à do treinador? 

O observador, em relação ao treinador, pode ter uma visão diferente; e não 

é negativo que a tenha. Todavia, no modo de olhar para o jogo e dele retirar 

informação que sirva para trazer conhecimento, importa que esteja afinado pelas 

intenções do treinador. Entendo que a visão do observador deve complementar 

a visão do treinador. A primeira coisa que faço quando trabalho com algum 

treinador é pedir-lhe que me transmita as suas ideias de jogo, para que eu me 

identifique com isso e possa perceber o que posso oferecer e o que posso ir 

buscar para melhorar o processo.  

 

Qual a competência mais importante para o treinador? 

Todas as competências que podem potenciar o desenvolvimento da equipa 

e dos jogadores são importantes.  

É claro que capacidade para influenciar pessoas, para as levar a acreditar 

num projeto, numa ideia de jogo e numa forma de treinar, e a darem tudo por 

isso, é nuclear. Para tal, um treinador tem de desenvolver carisma. O carisma 

passa pela capacidade de comunicação e de sedução, no bom sentido. Passa 

pela capacidade de influenciar outros e de os levar a alcançar objetivos que por 

vezes se considerava inacessíveis ou muito difíceis de consumar.  

Note-se que o culto do bom jogo é algo relevante para um treinador, se 

bem que o conceito de “bom jogo” possa diferir de pessoa para pessoa. Refiro-

me ao sentido estético, à intenção de oferecer espetáculos estimulantes a quem 

vê e proporcionar a quem joga o gosto por uma forma de jogar e a afiliação a um 

determinado estilo.  

Não quero magnificar nenhuma característica, porque o “talento” do 

treinador, tal como o dos jogadores, pode exprimir-se de diferentes modos e 

alicerçar-se em distintas valências. Todavia, em abstrato eu destacaria quatro 

facetas importantes dos treinadores de referência: autenticidade, coerência, 
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conhecimento do jogo e domínio dos processos de treino que conduzem a uma 

certa forma de jogar.  

De facto, dificilmente se consegue uma verdadeira liderança durante um 

tempo considerável se não se for autêntico. Do mesmo modo, se entre o que se 

diz e o que se faz houver uma grande distância, dificilmente se conseguirá 

conduzir um grupo ao sucesso. Daí que a coerência seja uma das palavras-

chave dos grandes treinadores. Paralelamente, sem o conhecimento do jogo e 

domínio do treino para o jogar com consistência não é plausível chegar-se a 

resultados significativos.  

Por princípio os treinadores conhecem muito bem o jogo, no que respeita 

às suas lógicas, mas nem sempre é assim. Em algumas equipas técnicas, 

mesmo ao mais alto nível, por vezes o treinador principal não é o que mais e 

melhor conhece o jogo, nem mais domina o treino. Ele escolhe adjuntos que 

fazem isso melhor. Vai buscar as pessoas certas para completar o puzzle. O 

maior problema é quando um treinador julga que domina tudo e, nesse caso, 

arruína o processo, porquanto não tem consciência do que precisa de delegar 

para que se chegue a bom porto. 

Em última instância, é o modo como todas as valências se compatibilizam 

que pode viabilizar um processo eficaz e, consequentemente, resultados bons e 

duradouros.  

 

A interação dos elementos da equipa técnica deve ser caracterizada 

por grandes interações e intercâmbios? 

Mesmo que as funções não estejam diretamente interconectadas do ponto 

de vista de todas as tarefas a cumprir, terá de haver uma afinação e uma 

compatibilidade em relação ao projeto e ao que se quer de cada colaborador. Se 

estivermos a construir uma casa, poderemos contribuir melhor para o produto 

final se tivermos uma noção do conjunto, do todo. Se fosse treinador, quereria 

trabalhar com colaboradores que tivessem a noção do todo, que tivessem em 

conta a visão, os propósitos, os fundamentos da intervenção no processo. 

Se a equipa técnica, o staff e os jogadores estiverem identificados com os 

propósitos do processo e se tiverem um sentimento de partilha e de 
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responsabilidade comum, a aplicação e a implicação deles no trabalho será 

diferente, para melhor.  

 

É importante um treinador errar e refletir sobre o erro? 

O treinador não anda à procura do erro. Todos querem fazer bem à 

primeira. Mas o ser humano é um ser de erros. Não há ninguém que só faça as 

coisas bem; não há ninguém que não erre. Mas nem todos conseguem aprender 

com os erros.  

Se admitirmos que o erro está sempre para além de nós, ou é causado por 

terceiros, é vulgar montarmos uma narrativa circular que visa convencer-nos e 

convencer outros da nossa “inocência” quanto aos erros cometidos. Esse 

fenómeno, conhecido por “dissonância cognitiva”, emerge quando as nossas 

convicções e presunções são postas em causa face a outras perspetivas 

diferentes.  

Os erros são algo preponderante para aprendermos, são ensaios. A 

espécie humana desenvolve-se a partir da relação entre o erro e o modo como 

é capaz, ou não, de aprender com ele. É por isso que a primeira e fundamental 

aprendizagem é feita por ensaio e erro. Precisamos de errar para ajustar, para 

encontrar a melhor solução. Em tarefas fechadas e simples, o erro pode chegar 

a ser quase nulo. Porém, quando a complexidade é maior, como é o caso dos 

jogos desportivos coletivos, ou nos habituamos a gerir o erro e a aprender com 

ele, ou não conseguiremos jogar a alto nível. 

Quem não erra não aprende. Claro que também pode acontecer que 

indivíduos que erram não saibam aprender com esses erros. Os melhores 

aproveitam os erros para aprenderem.  

É relevante ter inteligência e humildade para reconhecer os erros e 

melhorar a partir deles. Mas é também preciso estar numa organização que não 

penalize nem estigmatize os erros. Se porque fiz mal, sou punido, irei procurar 

uma zona de conforto em que erro pouco ou nada. Mas também não evoluo 

porque o meu objetivo passa a ser, não o fazer melhor, mas não errar.  

Logo, é importante que o treinador saiba identificar os erros e aprender com 

eles. Claro que isso implica uma reflexão continuada sobre o modo como atua. 
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Sente que as pessoas do mundo académico ainda são olhadas de lado 

no futebol? 

Não. Pelo contrário, sinto que pessoas do mundo académico são cada vez 

mais consideradas e olhadas como alguém que vai potenciar a organização e o 

processo; como alguém que pode ajudar. Mas, como em tudo, há que pesar caso 

a caso. Não é só o facto de se ter formação superior que garante que as coisas 

vão funcionar. A confiança que se consegue ciar com as pessoas com quem 

trabalhamos, a cumplicidade com a equipa de trabalho, é imprescindível para 

que tudo funcione bem. E neste contexto a boa formação humana é 

determinante. É ela quem abre portas para que a confiança se instale. 

Entendo que é a formação humana que dá sentido a outros tipos de 

formação, seja técnica, académica, etc.  

Sem ela, qualquer das outras pouco vale. 

 

Como vê a preponderância do Player Power nos dias de hoje? 

Eu prefiro a Player Participation. Entendo que o poder deve ser partilhado, 

embora o treinador deva ter, obviamente, a última palavra. O poder dos 

jogadores pode sobrepor-se, em alguns casos, ao poder do treinador, da direção 

e à própria imagem do clube. Mas, sabemos que quando algum jogador, num 

clube ou numa seleção, sentir ou pensar que é maior do que a organização a 

que pertence, esse é o primeiro passo para que tudo comece a descambar. 

Nenhuma árvore cresce até ao céu. Apesar de se poder ter competências 

fantásticas e mesmo ser considerados os melhores do mundo, há sempre algo 

que é maior do que nós: uma região, uma cidade, um clube, uma seleção, um 

país. Por isso, há que saber relativizar, colocando as coisas no seu devido lugar.  

Independentemente dos êxitos, somos sempre muito pequenos face à 

grandeza do futebol, do mundo e da vida. 

Daí que eu defenda o empoderamento dos jogadores, respeitando os seus 

direitos, mas tornando-os proporcionais aos respetivos deveres e 

responsabilidade no processo. É preciso fazer deles parte ativa na construção e 

na aplicação do processo de treino e de competição. Isso, para mim, é 

humanização do treino e do jogo.  
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Importa saber ouvir e escutar as ambições e receios dos jogadores. Mas, 

no futebol, as pessoas não estão habituadas funcionar assim, nem sequer a falar 

nisso.  

O treinador deveria ser um humanista, um indivíduo que torna as coisas 

mais humanas. Alguém que se interessa por saber se o jogador se identifica com 

a forma como se treina e se joga; se está confortável nas suas funções. Isso leva 

a uma construção comum do processo, à cooperação de corpo inteiro. Porque o 

processo é de todos e não apenas do treinador. 

Assim, se o Play Power decorrer da Player Participation, vejo isso com bons 

olhos. Se for apenas um digladiar de estatutos e de graus de poder, então olho 

para isso com muitas reservas, convencido de que não dará bom resultado. 

 

Olhando para o seu percurso e para o futuro, tem alguma meta que 

gostasse de realizar? 

A minha meta é muito ambiciosa. Aliás, não se trata tanto de uma meta, 

mas apreciar o melhor possível o percurso, a viagem rumo à meta.  

Não é nada estritamente relacionado com o mundo do futebol, nem com a 

vida da universidade onde trabalho. São ambições que se movem em domínios 

mais abrangentes da vida. Têm a ver, sobretudo, com a nossa passagem pelo 

mundo e com a pegada humana que deixamos.  

Aspiro a poder sentir um dia que a minha passagem pelo mundo não fez 

com que ele ficasse pior. Desejo ter a sensação de que consegui não colocar 

metodologias, processologias ou projetos, à frente de pessoas e de valores 

humanos que considero fundamentais. 

Estar de boa-fé com as pessoas, tentar oxigenar a nossa vida e a vida de 

outros, não fazer sacanices nem passar por cima de ninguém. Se, de algum 

modo, conseguir isso, então alcancei a meta. Obviamente, estou ciente de que 

se chegamos aos 63 anos e nos demos bem com toda a gente, tal pode significar 

que nunca tomámos posição sobre nada e que concedemos tanta consideração 

às pessoas com caráter e valores, como aos oportunistas, aos vigaristas e aos 

sem escrúpulos.  
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Não quero ser o homem mais rico, nem mais famoso, do cemitério. Passe 

a presunção, preferiria ter o meu nome numa lápide onde estivesse inscrito: 

“Aqui jaz um homem que viveu com boas intenções”. 

Portanto, não aspiro a trabalhar aqui ou ali, a angariar galardões, a 

engordar o currículo e a conta bancária. Tive a oportunidade de estar a trabalhar 

no futebol, em condições muito interessantes, e acabei por recusar continuar, 

porque privilegiei outros lados da vida. Aliás, a vida foi-me também empurrando 

para esses outros lados. 

A escritora Adélia Prado disse um dia que os seus objetivos de vida eram, 

como o de muitos outros seres humanos, fazer do mundo um local melhor do 

que o encontrámos e não morrer depois dos nossos filhos.  

Não quero com este meu discurso dissuadir ninguém, principalmente os 

mais jovens, de ter ambições elevadas e de as perseguir com veemência. 

Considero que é relevante para o futebol e para a sociedade que as pessoas 

competentes e com caráter se abalancem a funções e cargos importantes, desde 

que quando os desempenham não abdiquem dos seus valores e convicções, 

para agradar a certas pessoas ou instituições.  

Quando Bruno Lage diz numa entrevista recente que é preciso devolver as 

boas maneiras ao futebol, isto tem muito mais importância do que parece. 

Sobretudo se, como é o caso, esse discurso é coerente com a respetiva forma 

de estar. Ele consegue estar naquele ambiente e não deixa de ser o Bruno Lage 

e de pensar pela sua cabeça. Não cede a frases feitas para agradar aos cultores 

de rivalidades, nem aos sensacionalistas. Não perdeu a lucidez quanto ao que é 

fundamental. Pelo menos até agora, não se deixou alienar pela força do 

mediatismo, da fama e do êxito. Não se deixou triturar pela máquina. 

Isto é digno de admiração, porque ajuda a fazer a diferença. Traz uma 

lufada de ar fresco ao mundo do futebol, tantas vezes bafiento e de intenções 

duvidosas. 

O bom futebol precisa de mais gente que se importe com coisas 

importantes para a vida das pessoas, para além dos resultados desportivos. E 

também de gente que saiba apreciar o bom futebol e admirar as pessoas que 
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fazem dele um espetáculo surpreendente e belo, independentemente do clube a 

que pertencem. 

Tudo o que melhora o futebol, enquanto jogo e forma de estar no mundo, 

é, para mim, muito bem-vindo.  

 

Que fator(es) marca(m) o futebol atual e que tendências pode seguir? 

O Futebol atual é marcado por uma extraordinária visibilidade social, para 

o melhor e para o pior. Não raramente, o jogo e o treino passam para plano 

secundário, dando lugar a debates televisivos que preenchem horas e horas de 

programação, alimentando polémicas em torno de assuntos menores, que se 

transformam em temas aparentemente cruciais. Jogadores e treinadores são 

frequentemente secundarizados por protagonistas secundários que aspiram a 

desempenhar papéis principais no palco do desporto. 

Mas a beleza do jogo e o seu impacto desportivo e social a tudo isso têm 

resistido. A suscetibilidade dos comportamentos dos jogadores e da equipa, a 

forma como eles evoluem ao longo do jogo, bem como a relação entre o vínculo 

aos princípios e à organização coletiva, aliada à possibilidade de se gerar 

situações novas e imprevisíveis, fazem do jogo uma paisagem muito 

interessante e estimulante. 

 Se fosse tudo desorganizado e caótico, ou demasiado organizado e previsível, 

poucos iriam gostar deste jogo.  

Os jogadores entendem-se porque há lógicas que subjazem aos 

comportamentos, mas a lógica vai-se transmutando em função da 

imponderabilidade do jogo. Daí a beleza do confronto. São lógicas vivas que se 

vão transformando à medida que os jogadores vão gerindo o jogo e lhe vão 

emprestando a sua qualidade. As equipas vão tecendo uma forma de jogar 

dentro da conceção de jogo que estava preconizada; recriam e voltam a criar, o 

que faz com que não apenas o desfecho seja desconhecido e imprevisível, mas 

o mesmo se passe com o processo que conduz àquele desfecho.  

O que pode ameaçar a beleza do jogo? A tendência para a globalização 

negativa do futebol.  
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Repare-se que atualmente há muitas equipas e jogadores a jogarem e a 

treinarem de modo muito semelhante; e os ditames desta moda não me parecem 

bons conselheiros neste particular. Pelo contrário, constituem uma ameaça à 

diversidade. Entendo que a diversidade, para além de culturalmente mais 

interessante, constitui um bastião que garante a sobrevivência e a continuidade 

do bom futebol. 

O futebol pode ter qualidade crescente e ser bem mais interessante se 

conseguirmos construir diferentes figurinos e formas de o ver, de o abordar, de 

o treinar e de o jogar.  

 

O que é o futebol para si? 

O futebol é uma criação cultural, tão simples quanto prodigiosa. É um 

fenómeno com elevado impacto social e desportivo na sociedade. Se 

repararmos, há dois tipos de espetáculos conseguem mobilizar multidões a 

grande escala e com elevada frequência: a música e o desporto, sobretudo o 

futebol. Porque mobilizam emoções. 

Quando penso e vivo o futebol faço-o, obviamente, contaminado pelo meu 

percurso de vida. Vejo-o pelas lentes do registo desportivo, académico, 

científico, profissional. O meu olhar é uma síntese de tudo isso. Para mim, o 

futebol é jogo, é treino, é formação, é educação, é cultura. Sempre estive longe 

de querelas clubísticas, de políticas de transferências, de polémicas de 

arbitragem. Esse não é o futebol que eu vejo, nem que eu sinto, nem o futebol 

que eu quero. 

Gosto de me centrar na performance; no modo como a mesma é 

conseguida e valorizada, de modo a permitir voos sempre mais altos e seguros. 

Gosto de ver seres humanos a aprimorarem os seus desempenhos a partir do 

treino a que são expostos e a perceber como se transformam e se tornam 

melhores jogadores e melhores pessoas. Entendo que a performance tem 

sentido quando decorre da preparação séria e humanizada dos atores, do treino 

bem dirigido, de treinadores competentes e inspiradores, de staffs colaborantes 

e bem formados, também do ponto de vista dos valores humanos.  
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Tenho dito várias vezes que não acredito em desporto evoluído feito por 

pessoas mal formadas. O futebol evoluído projeta-nos para dimensões 

superiores, convida-nos à transcendência. O futebol comezinho serve propósitos 

menores, contrapesa frustrações, alimenta vaidades pessoais e cede o passo à 

ansia desenfreada de protagonismo individual.   

O futebol pode ser um estado de alma, uma manifestação humana e não 

apenas um modo de jogar, de treinar, ou de assistir a jogos. E pode ensinar-nos 

muito. Assim queiramos aprender com ele. A mim tem-me permitido 

compreender várias facetas da dimensão humana. Tem-me ensinado que há 

sempre mais coisas que ignoramos, do que aquelas que sabemos.  

 

 


	AGRADECIMENTOS
	ÍNDICE GERAL
	ÍNDICE DE FIGURAS
	ÍNDICE DE ANEXOS
	RESUMO
	ABSTRACT
	ÍNDICE DE ABREVIATURAS
	INTRODUÇÃO
	A EVOLUÇÃO É UMA MONTANHA RUSSA
	CONTEXTUALIZAÇÃO DA PRÁTICA
	Macro - contexto concetual
	Contexto de natureza Institucional
	Contexto de natureza Funcional

	DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA
	A Análise
	O modelo de jogo
	Transição Defensiva
	Organização Ofensiva
	Organização Defensiva
	Transição Ofensiva
	Bolas Paradas
	O 1-4-4-2
	O 1-4-3-3
	A problematização de uma mudança de paradigma numa cultura
	Outsiders que ganham


	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
	Mudança de planos
	A Sorte e a Auto-Organização
	Uma questão de Visão
	Aprendizagens

	CONCLUSÕES
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	ANEXOS

