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RESUMO 

 

 O conhecimento específico dos jogadores terá de ser um conhecimento 

adquirido pela exercitação e vivências de “problemas” que o jogo requisita. 

No sentido de compreender esta realidade, definimos como objectivos 

deste trabalho: (1) Indagar sobre o que é um conhecimento específico e de que 

forma é fundamental para o jogador de futebol atingir uma proficiência do 

desempenho; (2) Averiguar se a componente emocional tem influência no 

processo de aprendizagem direccionando dos conhecimentos (3) Constatar 

quais os princípios que devem gerir o processo de ensino/aprendizagem de 

forma a consolidar os conhecimentos acerca de um modelo de jogo. 

De forma a atingir estes objectivos realizamos uma revisão da literatura 

e uma entrevista a um treinador que se considera dentro de uma metodologia 

de treino designada “Periodização Táctica”. Nesta entrevista estudamos o que 

este treinador entende por conhecimento específico e como operacionaliza a 

aquisição de comportamentos/conhecimentos colectivos e individuais. 

 A apresentação e discussão da entrevista, permitiu-nos retirar algumas 

conclusões: O conhecimento específico foi reportado no presente estudo como 

fundamental para a proficiência no desempenho; Um processo de 

aprendizagem que esteja estreitamente relacionado com o Modelo de jogo 

parece ser um dos aspectos mais relevantes para a aquisição de conhecimento 

Específico; Podemos inferir, que a componente emocional têm um papel crucial 

no processo de aprendizagem e no direccionar dos conhecimentos específicos; 

A organização dos exercícios é determinante para conseguir o 

desenvolvimento do modelo de jogo, para desenvolver a aquisição de 

conhecimentos específicos, permitindo um código de interpretação comum a 

todos os jogadores. 

 

PALAVRAS-CHAVE: FUTEBOL, CONHECIMENTO ESPECÍFICO, 

MODELO DE JOGO, ESPECIFICIDADE 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Embora se reconheça que o Futebol é um jogo táctico e colectivo, 

pensa-se que a maior evolução do jogo passa sobretudo, pelo maior 

desenvolvimento das capacidades e dos conhecimentos específicos dos 

jogadores e da equipa (Guilherme Oliveira, 2004). 

A constatação destas problemáticas faz emergir dois tipos de problemas 

que estão em constante interacção. O primeiro reporta-se na importância do 

conhecimento específico do jogador para a qualidade de desempenho tanto 

colectivo como individual. O segundo, reporta-se aos processos de ensino-

aprendizagem e de treino, que melhor se adaptam à formação desses 

conhecimentos específicos. 

Cada vez mais o sucesso de qualquer equipa passa pela qualidade da 

operacionalização (treino) e, ao falarmos do treino, falamos de um processo de 

ensino-aprendizagem. No futebol actual, é a “cultura dos detalhes” que 

determina entre a vitória e a derrota e, pensamos que o desenvolvimento do 

conhecimento específico por parte dos jogadores acerca do “jogar” da equipa 

será um desses “detalhes”.  

Para isso será importante aprofundarmos os nossos conhecimentos 

acerca de uma metodologia de treino, que pensamos ser a mais adequada à 

construção do «jogar», designada de Periodização Táctica. Pretendemos, por 

isso, verificar qual a influência que esta metodologia de treino tem nos 

comportamentos dos jogadores.  

Para isso definimos como objectivos deste trabalho: (1) Indagar sobre o 

que é o conhecimento específico e de que forma é fundamental para o jogador 

de futebol atingir uma proficiência do desempenho; (2) Averiguar se a 

componente emocional tem influência no processo de aprendizagem 

direccionando dos conhecimentos (3) Constatar quais os princípios que devem 

gerir o processo de ensino/aprendizagem de forma a consolidar os 

conhecimentos acerca de um modelo de jogo. 

 No intuito de atingir estes objectivos, primeiro compusemos uma revisão 

bibliográfica e seguidamente realizamos uma entrevista ao treinador Carlos 

Carvalhal, no sentido de entender a sua percepção acerca do que são 
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conhecimentos específicos e compreendermos como através de uma 

operacionalização contextualizada podemos dar ênfase a um desenvolvimento 

desses conhecimentos. 

 A partir desta metodologia estruturamos o trabalho em seis pontos. 

 Iniciamos com a “Introdução” na qual expomos e delimitamos o tema e a 

sua pertinência. Para além disso, abordamos os objectivos a que nos 

propomos. 

Num segundo ponto, fizemos uma revisão da literatura que visa uma 

pesquisa detalhada sobre a temática do conhecimento, para ajudar a uma 

definição de conhecimento afim de o enquadrar com o futebol. Esta pesquisa 

procura demonstrar como o futebol é uma modalidade com características 

específicas, advindo daí a necessidade de um conhecimento específico.  

Assim procuraremos identificar o que deve modelizar a 

operacionalização para que ela tenha em conta o desenvolver de um 

conhecimento específico. Queremos também verificar de que forma é que o 

processo de treino deve fomentar a possibilidade de transmissão e aquisição 

dos conhecimentos específicos, colectivos e individuais à equipa e aos 

jogadores, para dessa forma, aumentar a qualidade do desempenho.  

Num terceiro ponto fazemos uma apresentação do material e métodos a 

partir dos quais desenvolvemos o nosso trabalho.  

 No quarto ponto, fazemos uma apresentação e discussão da entrevista, 

articulando os conhecimentos adquiridos da análise da entrevista ao treinador 

Carlos Carvalhal, com os conceitos desenvolvidos na revisão da literatura e 

com interpretações pessoais dos diversos temas. 

Chegando assim às conclusões que serão o quinto ponto. 

Num sexto ponto, serão feitas considerações e recomendações finais 

onde serão sugeridos estudos a realizar sobre esta problemática. 

 Por último, acrescentamos num sétimo ponto, as referências 

bibliográficas que nos apoiaram na realização deste estudo. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 
 

2.1. A necessidade de um conhecimento específico na procura da 

proficiência no desempenho 
 

“A finalidade do processo educativo na formação do 

jogador pretende conseguir alcançar a realização dum jogador 

inteligente, capaz de agir por ele próprio, utilizando os seus 

conhecimentos e experiências”  

     (Bayer, 1994:77)  

 

Actualmente, os «futebois»1 de Top obrigam a uma constante adaptação 

das equipas e jogadores a novas necessidades impostas pelo próprio jogo. A 

diminuição dos espaços, do tempo de percepção, execução e decisão, assim 

como o aumento de acções colectivas, exigem do jogador uma outra atitude 

mental, mais pensamento táctico, ou seja, uma nova mentalidade táctica. 

As inúmeras “situações - problema” que vão surgindo ao longo do jogo 

impõem a necessidade do jogador decidir e seleccionar qual a solução mais 

adequada no mínimo espaço de tempo, obrigando os jogadores a serem 

eficientes. Os jogadores decidem consoante os conhecimentos que possuem 

do jogo (Guilherme Oliveira, 2004). 

A análise da situação e a capacidade de encontrar uma solução 

adequada para os problemas de jogo, está em parte dependente dos 

conhecimentos tácticos (Gréhaigne & Godbout, 1995; Ledoux, 1996; Garganta, 

1997; Guilherme Oliveira, 2004). Será, por isso, fundamental os jogadores 

terem um conhecimento específico do futebol, que será tanto melhor quanto 

melhor for a sua cultura táctica, definida por Frade (1990, in Faria, 1999) como 

sendo um guia de escolhas de acção, referenciado ao conjunto de valores e 

percepções que decorrem do corpo de significações criado. 

Pode assim dizer-se que o desempenho dos jogadores no jogo é 

influenciado pelo conhecimento específico, sendo por isso pertinente 

estudarmos e contextualizarmos aquilo que entendemos por conhecimento 

específico. 

                                                
1
 No futebol não existe apenas uma forma de jogar a top, daí a designação de futebois de top. 
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2.1.1. O que é o conhecimento?  

 

Antes de falarmos de conhecimento específico torna-se necessário 

realizar uma breve introdução à noção de conhecimento.  

Segundo o Dicionário de Língua Portuguesa, conhecimento é a relação 

directa que se toma de alguma coisa, é informação, é experiência. 

Podemos então referir que o conhecimento é uma interpretação da 

relação com alguma coisa, que se encontra estruturada e organizada segundo 

um contexto. Quando vivenciamos ou experimentamos determinados 

acontecimentos, eles estão associados a determinado contexto e o 

conhecimento permite organizá-los e tratá-los, dando-lhes sentido (Eysenck & 

Keane, 1994). 

 Para Kant (s/d, in Savater, 1999 in Guilherme Oliveira 2004:42) a noção 

de conhecimento é mais uma interpretação pessoal que obtemos através dos 

nossos sentidos. Segundo o mesmo autor o “conhecimento é uma combinação 

do que a realidade faz com as formas da nossa sensibilidade e as categorias 

do nosso entendimento (…) nós não conhecemos a realidade pura mas apenas 

como é real para nós”. 

 Ainda sobre esta problemática Marina (in Costa, 2001:53) afirma “Um 

mesmo campo não é igual para um pintor e para um pastor”. Isto porque cada 

um concebe aquilo que vê pelos significados que lhe atribui. 

 Além do conhecimento ser uma representação própria podemos dizer 

que o conhecimento é renovável. Tal como nos refere Cunha e Silva (1995: 

287) “o conhecimento é uma estrutura aberta, não se pense que o próprio 

corpo se possa apresentar como um corpo fechado, resolvido”. 

 O conhecimento é construído com o objectivo de ordenar a experiência, 

estando em permanente crescendo e em constante reformulação (Damásio, 

1994). É importante retermos esta noção, pois podemos constatar que o 

conhecimento se vai reconstruindo consoante as experiências individuais. 

É necessário salientar que quando falamos de conhecimento, este não 

deve ser geral, mas inerente ao jogo (Roca Balasch, 1998). O indivíduo que 

sabe jogar é um indivíduo conhecedor, não no que diz respeito a 
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conhecimentos académicos, mas no que se refere a convicções interactivas, 

nas quais saber fazer, e saber quando fazer, são mesmo o saber (Costa et al., 

2002). 

A própria palavra conhecimento salienta que conhecimento é a relação 

directa com alguma coisa, que nós neste caso específico, dizemos que 

conhecimento é a relação que o jogador tem com o jogo, pois essa é a matriz 

sobre a qual tudo se envolve.  

Podemos então constatar que o conhecimento dos jogadores é um 

conhecimento organizado que depende das vivências e da interacção com a 

realidade. Esta interacção com o jogo irá permitir que conhecimento se torne 

específico melhorando o desempenho. Daí o interesse em saber quais os 

princípios que devem orientar esse conhecimento. 

 

2.1.2. Do conhecimento à articulação com a noção de 

especificidade  

 

“Um bom jogador deve dispor duma série de grande de 

sólidos conhecimentos e muito rapidamente actualizáveis em 

função da alternância continua dos problemas concretos (…) Logo 

é natural que se faça sentir a necessidade dum sistema lógico de 

conhecimentos tácticos organizados numa relação lógica do ponto 

vista prático” 

    (Mahlo, 1980:98) 
 

 É necessário verificarmos o que caracteriza a excelência nos jogos 

desportivos colectivos, especificamente no futebol, de forma a definirmos 

melhor o que consideramos de conhecimento específico. 

De acordo com Rink et al. (1996) a investigação permite identificar um 

conjunto de traços cognitivos e motores que caracterizam a excelência dos 

jogadores nos jogos desportivos. Constata-se que os jogadores de elite se 

caracterizam por possuírem ao nível cognitivo: (i) conhecimento declarativo e 

processual mais organizado e estruturado; (ii) processo de captação da 

informação mais eficiente; (iii) processo decisional mais rápido e preciso; (iv) 

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

(v) superior conhecimento táctico; (vi) maior capacidade de antecipação dos 
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eventos de jogo e das respostas do oponente; (vii) superior conhecimento das 

probabilidades situacionais (evolução do jogo). Ao nível da execução motora: 

(i) elevada taxa de sucesso na execução das técnicas durante o jogo; (ii) maior 

consistência nos padrões de movimento; (iii) movimentos automatizados, 

executados com superior economia de esforço; (iv) superior capacidade de 

detecção dos erros e de correcção da execução. 

Estas características, tanto no plano cognitivo como no âmbito da 

execução motora, deixam perceber a emergência de um conhecimento 

específico. 

O conhecimento táctico é fundamental para o conhecimento na acção. 

Para um jogador, o saber táctico e o desempenho estão intimamente ligados 

(Gréhaigne & Godbout, 1995). Como vamos verificar mais à frente, este táctico 

não é um táctico abstracto, mas um táctico que se subentende como uma 

lógica comum a partir de onde a organização se vai criar.  

Ainda segundo Gréhaigne & Godbout (1995), o sistema de 

conhecimento nos desportos colectivos decorre de três categorias:  

(1) regras de acção, isto é, regras básicas do conhecimento táctico do 

jogo, que definem as condições a respeitar e os elementos a ter em conta para 

que a acção seja eficaz. As regras de acção podem ser observadas a partir dos 

princípios de acção2; 

(2) regras de organização do jogo, relacionadas com a lógica da 

actividade, nomeadamente com a dimensão da área de jogo, com a repartição 

dos jogadores no terreno, com a distribuição de papéis e alguns preceitos 

simples de organização que podem permitir a elaboração de estratégias; 

 (3) capacidades motoras, que englobam a actividade perceptiva e 

decisional do jogador, bem como os aspectos da execução motora 

propriamente dita. 

 Sabendo que no jogo as acções não surgem de forma antecipada devido 

à aleatoriedade dos acontecimentos, devemos ter em conta o saber fazer, mais 

especificamente o saber como e quando fazer, construindo assim 

                                                
2
  Princípios de acção são construções teóricas e instrumentos operatórios que se constituem como referenciais 

macroscópicos que permitem identificar e classificar comportamentos dos jogadores (Gréhaigne & Guillon, 1991). 
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determinados conhecimentos específicos. Todos estes conhecimentos imanam 

de uma base, duma organização colectiva.  

 Castelo (2002) aponta um exemplo característico. Quando se verificou 

que a distância total percorrida por um jogador de futebol durante os 90 

minutos variava entre os 6 e 11 quilómetros (dependente da missão táctica 

deste dentro de sistema de jogo da equipa), logo os treinadores julgaram que 

no treino os jogadores percorreriam mais ou menos esta distância no princípio 

de cada sessão e esta “parte física” ficaria de imediato resolvida. No entanto, o 

jogador numa determinada situação momentânea de jogo corre não pelo 

simples facto de correr, mas antes com ideias e pensamentos cujo objectivo é 

determinado pelo contexto táctico-estratégico da situação. 

 Desta forma, a capacidade de jogar implica o desenvolvimento de um 

conjunto de saberes (Roca Balasch, 1998; Garganta, 2002; Guilherme Oliveira, 

2004; Frade, 2004), mais concretamente, como refere Frade (2004) “Um saber 

fazer e um saber sobre o saber fazer”.  

Segundo Guilherme Oliveira (2004:42) “O «saber fazer» implica ter 

conhecimentos e capacidades para executar com êxito determinada acção, 

independentemente de ser realizada de uma forma consciente ou não e da 

possibilidade ou não de ser explicada por quem a vivência”.  

Relativamente ao “saber sobre o saber fazer”, segundo Guilherme 

Oliveira (2004:41) “este implica dois tipos de conhecimento. Por um lado, um 

conhecimento táctico-técnico abrangente, que funciona como uma cultura 

táctica de jogo, permitindo entender, perceber e expor a opinião acerca do que 

pode e deve ser feito. Por outro lado, um conhecimento que está relacionado 

com uma auto e hetero-interpretação de um projecto de jogo colectivo e que 

permite a evolução, colectiva e individual, através da interacção entre 

cumplicidade e a divergência das interpretações e acções dos jogadores”.  

 Complementando as ideias anteriores, podemos afirmar que para haver 

proficiência no desempenho, é necessário compreendermos que existe um 

conjunto de conhecimentos que interagem, e que a acção propriamente dita 

seja a consequência da conjugação desses “saberes” (Guilherme Oliveira, 

2004). 
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O jogador está em constante interacção com o jogo, construindo 

continuamente um relato, adquirindo conhecimentos que são específicos 

devido à especificidade do «jogar». Tal como Frade (2004) refere, o “«jogar» 

não é um fenómeno natural mas construído por um processo específico”. 

Constatamos que o conhecimento de determinada acção pode ser 

consciente ou não consciente. Esta questão remete-nos para a definição de 

dois tipos de conhecimento, no sentido de verificarmos qual a sua influência no 

processo. 

  

2.1.3. A articulação dos conhecimentos declarativo e processual 
 

“Todo o conhecimento adquirido sobre conhecimento 

torna-se num meio de conhecimento iluminando o 

conhecimento que permitiu adquiri-lo” 

(Morin, 1990) 

 

São vários os autores que sustentam que a proficiência desportiva 

decorre de dois tipos fundamentais de conhecimento: o conhecimento 

declarativo e o conhecimento processual (McPherson & Thomas, 1989; 

Garganta, 2002; Guilherme Oliveira, 2004). 

Estes tipos de conhecimento são importantes no desempenho da equipa 

sabendo-se que, os jogadores de alto nível evidenciam uma expressa 

quantidade de conhecimento declarativo e processual, de como, e quando 

executar determinadas acções (Costa, 2001). 

O conhecimento declarativo relaciona-se com informações, factos, 

conceitos e conhecimentos específicos já existentes. O maior ou menor 

conhecimento está dependente da capacidade de ligação, relação e interacção 

entre essas informações, factos, conceitos, conhecimentos específicos (Ennis 

et al., 1991) e de processos cognitivos que promovem a racionalização 

(Eysenck & Keane, 1994) e está relacionado com o que fazer perante 

determinada situação.  

Este tipo de conhecimento comporta o conhecimento que explica ou 

suporta teoricamente a realização de uma acção. Os estudos efectuados têm 
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relacionado positivamente a qualidade do praticante com esta forma de 

conhecimento (Gréhaigne & Godbout, 1995).  

Por outro lado o conhecimento processual é um tipo de conhecimento, 

que está relacionado com a realização de acções e é especificamente ajustado 

para ser aplicado em situações específicas. Muitas vezes, executa-se uma 

acção não se conseguindo explicar como.  

O conhecimento processual é um conhecimento que não se consegue 

transmitir por palavras, apenas por acções. Este é um tipo de conhecimento 

que em algumas situações se manifesta de forma não consciente (Eysenck & 

Keane, 1994). 

Embora na literatura se distinga estes dois tipos de conhecimento, 

declarativo e processual, que apresentam manifestações próprias em termos 

práticos, podemos verificar que existe uma interacção permanente entre os 

dois, que resulta na melhoria um do outro. 

Desta forma Eysenck & Keane (1994) afirmam, baseados em estudos 

realizados, que o papel do conhecimento para a resolução dos problemas é 

determinante e sugerem que, os métodos de resolução dos problemas, podem 

ser classificados em relação à quantidade e à especificidade do domínio dos 

conhecimentos. 

Consequentemente, quatro cenários podem surgir 1) acontece em 

situações de conhecimento específico reduzido, em que há pouca experiência 

específica que possa ser útil. Os métodos que podem ser utilizados não estão 

relacionados com o domínio em questão sendo considerados fracos; 2) ocorre 

quando o problema levantado é familiar, mas não existem planos específicos 

para a sua resolução. Nestas circunstâncias são aplicados planos 

generalizados, que estão relacionados com o domínio específico e que têm 

como finalidade subdividir o problema para mais facilmente o solucionar; 3) tem 

lugar quando o problema levantado é familiar e existem planos específicos para 

a sua realização. Nestas circunstâncias as pessoas têm conhecimentos para 

resolver o problema ou qualquer sub-problema que entretanto possa surgir. 

Dentro deste cenário encontram-se os peritos em determinado domínio; 4) 

sucede quando perante determinado problema não existem planos específicos 
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nem generalizados para a respectiva resolução. Nessas circunstâncias, o que 

acontece é que os problemas são resolvidos por analogia, ou seja, vão ser 

utilizadas experiências específicas anteriores e, por analogia, aplicá-las para a 

resolução do problema que se está a enfrentar. Este cenário apela a 

resoluções criativas (Eysenck & Keane, 1994). 

Parece evidente que o conhecimento específico está relacionado com 

um conjunto de vários processos como a percepção, a tomada de decisão, a 

execução, a automatização de procedimentos, a melhor utilização e o melhor 

aproveitamento das capacidades cognitivas e a capacidade de antecipação das 

acções, a focalização da atenção nos aspectos pertinentes, a construção de 

padrões de reconhecimento face aos conhecimentos específicos adquiridos. 

Todos estes processos influenciam-se e relacionam-se mutuamente numa 

interacção evolutiva permanente (Guilherme Oliveira, 2004). 

A forma como o conhecimento é aprendido e processado é fundamental 

no desempenho do jogador. O processo de aprendizagem parece ser um dos 

aspectos mais relevantes para a aquisição de conhecimento, para que essa 

aprendizagem se transforme em conhecimento específico (Guilherme Oliveira, 

2004). Assim sendo, podemos dizer que o processo de treino é determinante 

na quantidade e qualidade de conhecimento específico adquirido.  

 

2.2. Importância das emoções e do «sentir» nas decisões e na 

aprendizagem do jogar 

  

 2.2.1. A interacção entre emoção e razão nas aprendizagens 

      
 “Cada emoção representa uma diferente 

predisposição para a acção; cada uma delas aponta-

nos uma direcção diferente que já noutra ocasião 

resultou bem para enfrentar o mesmo tipo de 

problema”.  

(Goleman, 2002:26) 

 

 Somos constantemente confrontados na nossa vida, com situações em 

que, perante um problema, tomamos uma decisão que tem consequências. 
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Ora, tanto a situação que leva à decisão como as suas consequências são 

vividas com um acompanhamento emocional (Amieiro et al., 2006), já que as 

decisões nunca dependem apenas da razão, pelo simples motivo de que o 

espírito não está separado do corpo, sendo a ciência que garante que o 

cérebro mistura emoção e razão (Denigot, 2004). 

 Torna-se, por isso importante estudar, como a interacção entre corpo-

mente é importante na (re)aquisição de conhecimentos através de um processo 

de ensino-aprendizagem, ou seja treino. Muitos são os autores que referem 

que apesar de reconhecermos que temos emoções, estando elas presentes no 

processo de aprendizagem, olhamos para elas como um aspecto limitativo 

(Damásio, 2000; Jensen, 2002; Guilherme Oliveira, 2004). 

Um dos pressupostos que salienta esta ideia é referida por Goleman 

(2002:28) que diz a raiz da palavra “emoção”, ou seja motore, provém do verbo 

latino «mover» mais o prefixo «e-» para dar «mover para»”, sugerindo que a 

tendência para agir está implícita em todas as emoções.  

As emoções têm um papel fundamental na tomada de decisão dos 

jogadores. Segundo Denigot (2004:27), “decidir é certamente reflectir, 

comparar, antecipar, escolher, mas é muito mais do que isso, do que o 

resultado exclusivo do intelecto, como tantos quiseram provar”. Também 

Loewenstein (2003) sugere que as pessoas tomam decisões baseadas nas 

suas emoções e racionalizam-nas cognitivamente depois do facto consumado.  

Relativamente à relação entre emoções e as aprendizagens, Jensen 

(2002:142) salienta que, as emoções influenciam poderosamente as 

aprendizagens e que “as emoções comprometem o significado e prevêem a 

futura aprendizagem porque envolvem os nossos objectivos, crenças, 

preconceitos e expectativas”. Freitas (2004:23) acrescenta que “ o sistema de 

produção de prazer permite avaliar comportamentos. É como se o cérebro 

dissesse – isto foi bom, vamos recordá-lo e repeti-lo”. 

Tal como Lampard (in Dias, 2005:13) refere “sou bom a motivar-me e 

sou o meu pior crítico. Se recordo determinado encontro, é mais fácil lembrar-

me de um passe mal efectuado do que algo de bom”. Parece de facto, que as 

emoções ajudam a seleccionar e a direccionar as informações importantes, 
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associando-lhes a estados positivos ou negativos, para que possamos 

compreender e responder ao mundo. 

Damásio (2000) acredita que as emoções facilitam o processo de 

decisão, afirmando mesmo que quando essa decisão está associada ou 

provoca emoções agradáveis é mais facilmente requerida do que outras 

associadas a emoções desagradáveis. Por exemplo, se um jogador falhar 

consecutivamente determinada acção de jogo, provocando emoções negativas, 

é provável que, com o tempo, essa acção deixe de fazer parte das suas 

decisões preferenciais, isto é, quando confrontado com situações semelhantes, 

ele decidirá de forma diferente, procurando obter sucesso e consequentemente 

emoções mais agradáveis. De facto, parece que os estados emocionais 

influenciam a construção de significados que depois vão ter implicações nas 

decisões tomadas (Jensen, 2002) podendo mesmo acelerar o processo de 

tomada de decisão (Dias, 2005). 

Cada emoção representa uma diferente predisposição para a acção; 

cada uma delas direcciona a acção. Acções que já resultaram bem são 

repetidas para enfrentar o mesmo tipo de problema. (Goleman, 2002). 

Por isso, podemos dizer que há uma hierarquização dos conhecimentos 

específicos que vamos adquirindo, pois cada conhecimento específico pode ter 

um maior ou menor valor. A divergência de individualização do conhecimento 

específico está dependente das experiências anteriores, das capacidades 

cognitivas, das perspectivas, dos sentimentos e emoções associados a esses 

momentos (Guilherme Oliveira, 2004).  

Neste sentido, só existem vantagens em treinar e estimular os jogadores 

de forma contextualizada, de acordo com um referencial, um projecto de jogo 

que é colectivo, proporcionando estados emocionais positivos para que os 

jogadores possam na altura do jogo agir conforme aquilo que aprenderam.  

O conhecimento que adquirimos de um objecto surge através  da 

relação deste com o organismo (Damásio 2000). Complementamos referindo 

que a relação que treinadores pretendem é que o jogador tenha uma 

“emocionalidade positiva” com o “jogar” de forma a dar mais valor a 

conhecimento específico relativamente ao projecto colectivo de jogo.   
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Os treinadores devem aproveitar e integrar as emoções, em vez de as 

excluir, perspectivando uma atribuição de significados positivos daquilo que 

pretendem que seja o «jogar» da equipa, evitando que no treino exista 

ambiente neutro. Pensamos que só assim se desenvolvem conhecimentos 

específicos - positivos - acerca de uma determinada forma de jogar. 

 

2.2.2. A pertinência dos “marcadores somáticos” 

 

Considerando, então, as emoções como um aspecto fundamental 

durante o processo de aprendizagem, concordamos com Damásio (2003) 

quando propõe o condicionamento como forma de obter a relação perfeita 

entre as emoções e comportamentos pretendidos. Tal ideia implica aceitar que 

os organismos complexos aprendem a modelar a execução das emoções de 

acordo com as circunstâncias individuais (Damásio 2003). Ou seja, o 

organismo ao vivenciar diversas experiências, umas de castigo e outras de 

recompensa, leva-os a inibirem-se ou explorarem os seus limites. (Damásio 

2003). A recompensa referida reforça o comportamento desejado e no futuro a 

tomada de decisão referente à situação é despoletada rapidamente (Jensen, 

2002). 

 Os factos atrás salientados levaram Damásio (2003) a formular a 

hipótese do “marcador somático”. Segundo o mesmo autor quando tomamos 

uma decisão, cujo resultado é positivo ou negativo, ocorre sempre uma 

sensação corporal (somática) agradável ou desagradável que “marca” uma 

imagem, daí a denominação de “marcador somático”. Damásio (2003) refere 

que os marcadores somáticos estão intimamente relacionados com o uso dos 

sentimentos gerados a partir das emoções secundárias, uma vez que é através 

dos sentimentos que as emoções actuam na mente (Damásio, 2003) O 

marcador somático apresenta-se, então, como “um sistema de qualificação 

automática de previsões, que actua, quer se queira quer não, com vista à 

avaliação de cenários extremamente diversos do futuro que antecipamos” 

(Damásio, 2003:183). Portanto, durante o processo de aprendizagem os 
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marcadores somáticos parecem influenciar decisivamente as tomadas de 

decisão. 

 Relembremos que os marcadores somáticos dependem da 

aprendizagem/treino, em que se associa os comportamentos dos 

jogadores/equipa à produção de estados do corpo agradável ou desagradável 

e relacionados com determinados cenários que condicionam as decisões 

futuras. 

 Esta actividade neural é eminentemente não-consciente e aumenta 

provavelmente a precisão e a eficiência do jogar, visto que o numero de 

possibilidades que os jogadores podem inspeccionar é imenso e portanto, 

“colaboram no processo de filtragem desta grande riqueza de pormenor – com 

efeito, reduzem a necessidade de filtragem ao permitirem uma detecção 

automática das componentes mais relevantes de um dado cenário” (Damásio 

1994:187). 

 Ao convergir a atenção para o resultado a que a acção pode conduzir, 

actua como um sinal de alarme automático. O sinal que pode rejeitar 

imediatamente o rumo da acção, levando o jogador/equipa a escolher outras 

alternativas, quando é desagradável, ou incentivar e promover a continuidade 

dos processos eferentes de acção, quando a acção se prevê positiva ou 

agradável. 

 Para que jogadores e treinadores tenham um orientador das suas 

acções é necessário existir um projecto que define o que pode ser positivo ou 

negativo e para isso é importantíssimo, ou mesmo vital existir um modelo de 

jogo. 

 

2.2.3. Imagens mentais… Padrões de jogo referentes a um modelo 

de jogo  

 

  

Damásio (2000) entende que as emoções podem potenciar a 

manifestação das imagens mentais ao referir que qualquer imagem percebida 

ou recordada é acompanhada por uma reacção do aparelho emocional, que 
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pode representar o estado do nosso corpo – reacções emocionais em relação 

ao objecto imaginado – no momento de apreensão dessa imagem. Para o 

mesmo autor, o resultado de todo o processo é um estado de maior alerta, uma 

maior qualidade de processamento de imagem, pois “as emoções podem, 

efectivamente, alterar o modo como pensamos, as nossas recordações e a 

nossa percepção do mundo. As emoções fortes, por exemplo, podem 

desencadear uma actividade neuronal que interfere com a capacidade de 

processar a informação que nos chega” (Hotz, 2000:27). 

Guilherme Oliveira (2004) acrescenta o conceito de “imagens mentais” à 

problemática dos conhecimentos específicos, ao defender que como a 

qualidade de desempenho está dependente dos conhecimentos específicos 

referentes a um “jogar” dos jogadores e das equipas, e consequentemente das 

respectivas diferentes formas de expressão, o processo de ensino-

aprendizagem/treino deverá ter como objectivo principal a melhoria desses 

conhecimentos específicos, isto é, das imagens mentais criadas.  

Segundo Guilherme Oliveira (2004:76), “actualmente, o conceito mais 

ajustado para evidenciar o formato de conhecimento é imagem mental”. Em 

consonância com esta perspectiva, Damásio (1994) refere que o corpo e o 

cérebro, sendo indissociáveis, para além de darem respostas externas, 

observáveis, geram, também, respostas internas (imagens). O mesmo autor 

alega ainda que o conhecimento factual, que é necessário para o raciocínio e 

para a tomada de decisão, chega à mente sob a forma de imagens, sendo 

também ele acedido sob a forma de imagens em muitos locais do cérebro, 

sendo que, em larga medida, o pensamento é feito de imagens. 

Damásio (2000) quando se refere à palavra imagem, entende-a como 

imagem mental ou padrão mental. O termo «imagem» não se refere porém, 

apenas às imagens visuais, nem tão pouco a objectos estáticos. A palavra 

«imagem» refere-se a todas as representações decorrentes das diferentes 

modalidades sensoriais – visual, auditiva, olfactiva, gustativa e 

somatossensorial. Portanto, está intimamente relacionado com qualquer 

experiência vivenciada ou “sentida” por cada indivíduo na interacção com o 

meio. 
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No seguimento desta ideia, Damásio (2000:362) salienta que “o 

processo a que chamamos mente (…) é o fluxo contínuo de imagens, muitas 

das quais se tornam logicamente integradas”. O pensamento é uma palavra 

aceitável para significar esse fluxo de imagens. Podemos complementar 

dizendo que, o pensamento do jogador, no decorrer do jogo, é um exemplo 

desse «fluxo de imagens». 

Segundo Damásio (2000), a construção de padrões mentais, baseia-se 

na selecção momentânea dos neurónios e circuitos utilizados na interacção 

organismo (jogador) - objecto (jogar).  

Adoptando uma perspectiva semelhante, Guilherme Oliveira (2004) 

considera que o conhecimento especifico do jogador emerge do padrão de 

complexidade criado pelas interacções dos diversos intervenientes, inseridos 

nas relações de sinergia e de oposição que caracteriza uma natureza das 

dinâmicas de treino e de jogo. Nesse sentido, o conceito de imagem mental 

parece ser o que melhor se adapta a esta necessidade de interacção entre o 

jogo e jogador. A relação que o jogador tem com os colegas, com os 

adversários, com o Modelo de Jogo da equipa3, com o jogo, surge em função 

das imagens mentais já existentes, que cria e recria. Essas imagens mentais 

têm o formato de pensamentos, de conhecimentos, conscientes e não 

conscientes, de memórias, de emoções, de sentimentos, que 

permanentemente interagem entre si e o meio, criando e recriando novas 

imagens, através de acções, de comportamentos ou de pensamentos. 

Damásio (2000) defende também que as imagens nos permitem 

seleccionar os reportórios de acção anteriormente disponíveis e optimizar a 

execução escolhida. Desta forma, podemos automaticamente rever 

mentalmente as imagens que representam as diferentes opções de acção, os 

diferentes cenários e os diferentes resultados da acção, seleccionando as 

acções mais adequadas e rejeitando as que o não são. 

                                                
3 O modelo de jogo é um complexo de referências individuais/colectivas que são os princípios de jogo 

concebidos pelo treinador (Amieiro et al., 2006). Este tema será abordado no ponto 2.2.4 
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Neste contexto, Tavares (2003:13) refere que num processo de treino 

baseado na Especificidade4, “esta selecção de imagens estará favorecida pois 

privilegia a antecipação do futuro, sendo este já um factor de rapidez, uma vez 

que os princípios definidos serão continuamente exercitados ao longo do 

tempo”. Também Frade (2004) aponta a importância da antecipação (que este 

autor denomina por “Feedforward”) que é favorecida pela Especificidade do 

processo de treino e pela experiência do jogador, se constituir como factor 

essencial no processo de decisão.  

Nesta perspectiva é fundamental que, os padrões neurais 

(conhecimentos específicos) que os jogadores constroem a partir do objecto 

externo – Jogo – e os padrões neurais (conhecimentos específicos), 

reconstruídos a partir do interior dos seus cérebros através da memória, sejam 

“da mesma família”. Isto é, devemos fazer com que haja similaridade entre as 

imagens, através do conceito de especificidade. Esta similaridade, parece ser 

conseguida através da vivência de situações de exercícios similares às 

situações pretendidas para o «jogar». 

Nesta sequência, Damásio (2003) aprofunda referindo que os padrões 

neurais e as imagens mentais que criamos dos objectos e acontecimentos 

exteriores ao cérebro, são criações do cérebro, estreitamente relacionadas com 

o contexto que leva a essa criação. 

A importância das imagens é de tal ordem que Guilherme Oliveira 

(2004:88) diz “serem elas as responsáveis por tudo aquilo que se pensa e que 

se faz”. 

Neste sentido parece importante levar a equipa a vivenciar o que se 

pretende que ela faça. Ao visualizar a “paisagem do jogar”, possibilita-se a 

construção de padrões neurais nos jogadores. Trata-se de um objecto 

abstracto (o jogo do treinador) no mundo visível (o jogo), mas que terá que ser 

concretizado no cérebro dos seus jogadores (o jogo dos jogadores). A 

representação mental nos jogadores surge como premissa primária no 

desenvolver do processo. A paisagem global deve ser uma preocupação, 

                                                
4 A palavra Especificidade aparece com “E” maiúsculo de forma a diferenciar a especificidade relativa à 

modalidade e a Especificidade relacionada com o modelo de jogo da equipa. 
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primeiro mais global e depois mais pormenorizado e mais concretizado em 

relação a determinados aspectos para que os exercícios passem a ter 

significado coerente com os estímulos exercidos (Frade, 2004). 

 

 2.2.4. O Modelo de jogo como modelizador de um “mapa único”  
 

                  Um reconhecimento: toda a acção-de-jogo contém incerteza.  

                                           Uma necessidade: realizar estratégias de comportamento,                     

                                                                                                       como arte de agir em condições aleatórias e adversas 

                   (Frade, 1985) 

 

No que diz respeito, à definição de um modelo de jogo, esta pressupõe 

de acordo com Frade (2004) um desenvolvimento de princípios que possam 

levar à construção daquilo que pretendemos. Trata-se então da construção de 

algo inicialmente pensado e relacionado com a concepção de jogo que o 

treinador tem, antevendo-se o futuro, mas tendo também em consideração 

diversos aspectos relevantes, tais como: o meio sócio-cultural; a “matéria-

prima” que se dispõe; as condições materiais; o entendimento do jogo por parte 

dos jogadores dessa equipa, entre muitos outros. A concepção de jogo que os 

jogadores possuem é um aspecto que Carvalhal (2001) também considera 

importante e o qual deverá ser contemplado no processo de modelação, uma 

vez que o seu esquecimento, a sua ignorância acarretará certamente 

problemas na construção da forma de «jogar» pretendida. 

O modelo de jogo é a articulação de tudo, do consciente e do 

subconsciente. Ele proporciona uma base concebível que permite canalizar a 

tomada de consciência, por parte de todos os jogadores, sobre os seus direitos 

e deveres, fundamentalmente no que diz respeito aos seus 

comportamentos/conhecimentos. Por outras palavras, subordinar as acções 

individuais às colectivas, através de uma distribuição coerente dos seus 

comportamentos/conhecimentos, de forma a assegurar a coordenação e 

cooperação destes, que consubstancia o aumento da rentabilidade e da 

eficiência da equipa.  

 Como já referimos anteriormente, os comportamentos/conhecimentos 

dos jogadores devem surgir balizados por um modelo de jogo e pela auto-
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hetero interpretação que os jogadores fazem desse projecto de jogo colectivo. 

É, por isso importante, que o entendimento individual seja congruente com o 

entendimento da equipa, para se criar uma lógica comum.  

Reconhecendo que as situações de jogo envolvem dados variáveis que 

não são antecipáveis, não conhecidos à priori, então, a significação pessoal 

deve convergir para uma lógica interna de funcionamento (Garganta & Cunha e 

Silva, 2000). Deste modo, a forma como percebemos o ambiente vai modelar a 

base de interpretação dos jogadores. 

Por isso, segundo Frade (1985), é imprescindível a existência de uma 

concepção, uma filosofia de forma a “dar” um sentido, um horizonte ao 

processo de treino e jogo. 

Guilherme Oliveira (2001:3) é ainda mais contundente ao afirmar-nos 

que o treinador deverá ter “o mais rapidamente possível um conhecimento dos 

seus jogadores ao nível do entendimento e do conhecimento que eles têm do 

jogo, assim como, as capacidades e as características especificas de cada um 

(…). Treinar jogadores cuja concepção de jogo se identifica com o treinador 

não é a mesma coisa que treinar jogadores cuja concepção de entendimento 

do jogo seja diferente” (Guilherme Oliveira, 2004:151). 

Gomes acrescenta (2006:33) que “o modelo de jogo e os seus princípios 

procuram uma percepção comum dos factos do jogo concorrendo para uma 

organização comportamental ou seja, que as decisões dos jogadores se 

inscrevam num contexto Específico Colectivo”.  

Para Moigne (1994) modelar um sistema complexo é elaborar e 

conceber, é organizar. Uma concepção é uma organização, organizada e 

organizante. Um modelo não se pode reduzir a um esquema organizado por 

maior que seja a sua qualidade. Necessitamos construí-lo e lê-lo na sua 

potencialidade organizadora; ele tem que ser organizante, se pretende dar 

conta da complexidade apercebida (a essencial impressibilidade). 

A construção de um modelo tem como objectivo raciocinar o «jogar» 

com a finalidade de intervir e analisar esse «jogar». É o projecto do 

modelizador (treinador) que, ao procurar interpretar as percepções que se 

constrói do fenómeno, vai dar-lhe sentido, torná-lo inteligível, “compreendê-lo 
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projectivamente”. Este projecto torna-se o ponto de partida relativamente à qual 

a representação será significativa. Esse projecto que modela o jogar deve ser o 

modelo de jogo. 

O treinador como principal responsável de todo o processo de treino, 

assume a função de construir um modelo de jogo para a sua equipa, 

elaborando os princípios, sub-princípios e sub-princípios dos sub-princípios que 

deseja ver respeitados pelos seus jogadores. Desta forma, o modelo de jogo, 

decorrendo dos constrangimentos estruturais, funcionais e regulamentares 

colocados pela natureza do próprio jogo, reflecte a nível ofensivo, defensivo e 

das transições entre os dois momentos, um reportório de comportamentos 

típicos, regras de acção e de gestão do jogo (Tavares, 2003).  

Amieiro et al. (2006:187) acrescenta “que é ao nível do plano de 

princípios, da identificação de uma matriz de jogo, que o jogo é «cientificável» 

(…) se não fosse assim as equipas não eram identificáveis pelo seu padrão de 

jogo e nós conhecemo-las e distinguimo-las em função disso mesmo, da sua 

identidade, da sua singularidade dos seus princípios de jogo”. 

Como já referimos anteriormente, as experiências vão condicionar os 

conhecimentos que adquirimos, organizando-os e estruturando-os e quanto 

maior for o conhecimento específico sobre determinado contexto, melhor o 

desempenho. Então, podemos concluir que, se o processo de treino tiver 

sempre como guião o modelo de jogo adoptado, originando experiências 

específicas positivas, vai permitir um desenvolvimento, melhorando o 

desempenho tanto colectivo como individual. 

Contudo, o modelo de jogo deve ser um referencial, que pode ser sujeito 

a alterações, ou seja, podemos construí-lo, desconstruí-lo, reconstruí-lo 

(Castelo, 1994), mas que deve estar constantemente a ser visualizado, 

mantendo-se o futuro como elemento causal do comportamento (Frade, 1985). 

O modelo de jogo, como refere Frade (2004), nunca está acabado 

porque o processo ao acontecer vai fornecer indicadores de modo a serem 

interpretados por quem o gere, no sentido de o ir gerindo para estimular a uma 

melhor qualidade. 
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2.3. O “jogar” que só existe tendo em conta as suas interacções 

 
“O que nos ocupa aqui não tem que ver com a justaposição 

de «factores disciplinarmente isolados, mas com a interacção destes 

no seio de um sistema global homo, constituído precisamente por 

essas próprias interacções”. 

       (Morin, 1990) 

 

A evolução do futebol tem sido marcada pela crescente preocupação 

com o processo de treino uma vez que é fundamental para o rendimento dos 

jogadores e equipa. No entanto, o modo como esta preocupação é realizada 

não é uniforme e por isso, existem várias tendências de treino que se 

distinguem uma das outras. 

Tradicionalmente, pensa-se o futebol de forma simplificadora, 

desintegrando o “todo” (o jogar), mas verificamos que, ao separar as partes, 

perdemos algo essencial que é a interacção inerente ao «jogar», entre as 

partes constituintes do todo. 

Frade (2004) reconhece que o Futebol é um jogo de dinâmicas cuja 

invariante estrutural é a interacção. Partindo desta perspectiva, o «jogar» é 

uma totalidade que resulta das interacções dos jogadores, e por isso, não deve 

ser interpretado como um somatório de acontecimentos aleatórios porque se 

inscreve num contexto colectivo.  

Através desta premissa, a tomada de decisão não é abstracta, porque 

tem repercussões no contexto onde se inscreve. A decisão do jogador não se 

reduz a si mesma, tem influência na dinâmica das relações com os seus 

colegas, adversários, e portanto, no contexto da dinâmica colectiva, ou seja, no 

jogo (Gomes, 2006). 

Embora a metodologia do treino sempre teime em referir que o ser 

humano – o jogador – não é um bocado de cada dimensão, reina no espírito de 

muitos treinadores, que o desenvolvimento dos seus jogadores ou da sua 

equipa é o resultado lógico do somatório da prática, sistematicamente repetida, 

de exercícios de treino que potencializam de forma compartimentada as 

referidas dimensões (Castelo, 2000). 
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Faria (2006:33) no seguimento desta linha de pensamento, refere que 

“existe quem coloque os jogadores a correr com bola à frente dos pés e há 

quem defina posses de bola para pôr os jogadores a correr. Isto sim é treino 

físico com bola, porque os objectivos são efectivamente físicos. O que fazemos 

é distinto disto tudo (…) A adaptação fisiológica é subjacente a exercícios 

específicos ao modelo de José Mourinho, a adaptação é específica porque 

cada exercício é elaborado no sentido dos comportamentos que o treinador 

pretende e os comportamentos são prioridade máxima”. 

Tal como refere Moigne (1994), quanto mais se pretende clarificar 

disjuntando conceitos imbricados, mais se empobrece a inteligibilidade do 

conhecimento construída pela interacção deliberada desses conceitos, “o todo 

está na parte que está no todo” (Morin, 1990).  

Nesta perspectiva é importante que o modelo de jogo integre essa 

interacção, ou seja, os comportamentos dos jogadores devem ser coerentes 

nos vários momentos do jogo. Por exemplo se uma equipa em organização 

defensiva perspectiva um jogo de marcação individual, e no momento de 

transição defesa-ataque, perspectiva uma transição em segurança para posse 

de bola, o que acontece é que no jogo vai haver incompatibilidade, pois quando 

os jogadores ganharem a bola, não vão ter espaços para tirar a bola em 

segurança, porque neste momento vão estar muito perto dos adversários, 

como consequência da marcação individual. 

O modelo de jogo deve ser inteligível e coerente, para que possa 

permitir uma interiorização dos comportamentos/conhecimentos por parte dos 

jogadores, percebendo o todo, ou seja os vários momentos de jogo, e não cada 

parte aleatoriamente. 
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2.3.1. Agimos antes de termos consciência das nossas acções 

      

“ Chuto melhor com a parte de fora do pé. É um hábito, não uma questão de teimosia 

(…) Sai-me naturalmente. É uma coisa que já vem comigo desde sempre” 

               Ricardo Quaresma (2005) 

 

Através daquelas que se constituem como as descobertas mais recentes 

do campo da neurobiologia, levanta-se uma importante questão de contornos 

marcantes para o futebol. Segundo vários estudos de Damásio (1994, 

2000,2003) apontam para o facto de que a acção é originária de pressupostos 

subconscientes, ou seja, antes que a acção, consciente ou não consciente, se 

verifique, já o cérebro iniciou o processamento com vista à sua concretização. 

Aprofundando, o cérebro cria imagens enquanto comportamento 

reflexivo e podem assumir duas configurações: conscientes e não conscientes. 

As conscientes são uma minoria das imagens criadas ao passo que as não 

conscientes são maioritárias e embora assumam uma importância muito 

grande na relação com o mundo, não se tem consciência delas ou quando se 

tem é após a sua manifestação, isto é, o cérebro é capaz de despoletar 

respostas sem que a consciência tenha qualquer interferência (Damásio, 

1994). 

Segundo Jacob & Lafargue (2005) as acções e pensamentos derivam de 

processos que decorrem em primeira instância ao nível do subconsciente, ou 

seja, antes de se decidir ou ter vontade de actuar, o cérebro já preparou e 

direccionou o caminho dessas decisões e vontades, tendo em consideração 

experiências passadas, conhecimento específico e as emoções que a elas 

estão associadas (Damásio, 2000). Se antes que os jogadores tenham 

percepção do programa de acção, esses mecanismos já acontecem uns mseg. 

prévios, que influência pode exercer o processo de treino sobre essas mesmas 

respostas? Se as respostas derivam de uma matriz subconsciente como 

assegurar que as respostas dos jogadores sejam compatíveis com as que o 

treinador pretende ver? Sobre esta temática Guilherme Oliveira (2004:84) 

refere que “o imbricar das ideias a nível subconsciente é por isto, determinante 

na probabilidade de se possuir uma identidade colectiva que se revê na 
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oportunidade de se ter três/quatro jogadores a pensar na mesma coisa ao 

mesmo tempo”. 

Os processos inconscientes oriundos da aquisição de hábitos resultam 

num factor de economia do cérebro e prontidão para a resposta. “Como a 

esfera fundamental do saber fazer é de domínio não consciente e o hábito é 

um saber fazer que se adquire na acção, o treinar – a aprendizagem pela 

repetição -  é um processo de construção do ser capaz de jogar em que o 

saber adquirido é dominantemente património do não consciente” (Amieiro et  

al., 2006:129). O que se pretende no treino é que a repetição sistemática dos 

princípios organizadores de jogo, ou situações que sejam da mesma família, 

possibilitem a emergência de padrões de jogo reconhecíveis pelos jogadores e 

promovam a transferência e organização do conhecimento em imagens 

mentais adaptadas do foro não consciente. 

Se um entendimento muito mais que motor é cerebral daquilo que se 

está a fazer e daquilo que está por trás do que se está a fazer, conclui-se desta 

forma que, o órgão privilegiado da aprendizagem é muito antes do que o 

músculo, o cérebro, pois o jogo antes de ser manifestação física, é uma 

preocupação táctica, uma incidência perceptiva e decisional. 

 

2.3.2. Processo de ensino aprendizagem/treino que dá ênfase a um 

Saber-sobre-saber fazer 

“Quem está habituado a pensar não costuma ser dócil, mas 

acaba por se tornar apto tacticamente. E quando o jogo pedir algo 

extraordinário, saberá responder a mando da intuição, sem olhar para 

o banco com os olhos vazios para que o treinador lhe empreste um 

pedaço de cérebro” 

  Valdano (1998:91) 

 

Guilherme Oliveira (2004) salienta que o momento de treino é 

considerado um momento de aprendizagem. Entenda-se, que este conceito de 

aprendizagem se refere a determinados comportamentos que se pretende para 

a equipa, ou seja, os princípios de acção dos jogadores na concretização de 

um jogo. 



  Revisão da Literatura 

 25 

O ensino é considerado o processo que está relacionado com a 

transmissão de conhecimentos. Para que esse processo tenha significado, é 

necessário a existência de uma entidade que interioriza, assimila e reestrutura 

esses conhecimentos (Godinho, Barreiros et al., 2002). No caso do futebol, 

essa entidade são os jogadores. Deve-se ter em consideração que, tanto quem 

ensina como quem aprende, são agentes activos no processo condicionando-o. 

Nesta linha, Mourinho (in Amieiro et al., 2006:158) sugere que “não é 

fácil passar da teoria à prática, sobretudo com jogadores de top, que não 

aceitam o que lhes é dito apenas pela autoridade de quem o diz. É preciso 

provar-lhes que estamos certos. Comigo, o trabalho táctico não é apenas um 

trabalho onde de um lado está o emissor e do outro o receptor. Eu chamo-lhe 

«descoberta guiada», ou seja, os jogadores vão descobrindo as coisas a partir 

de pistas que lhes vou dando. Para isso, construo situação de treino que os 

levem por um determinado caminho. Eles começam a sentir isso, falamos, 

discutimos e chegamos a conclusões. Muitas vezes, páro o treino e pergunto-

lhes o que estão a sentir. Respondem, por exemplo, que sentem o defesa 

direito muito longe do defesa central. «Está bem, vamos então aproximar os 

dois defesas e ver como funciona.» E experimentamos uma, duas, três vezes, 

até lhes voltar a perguntar como se sentem. É assim, até todos, em conjunto, 

chegarmos a uma conclusão”. 

Pensamos que o ensino e aprendizagem são processos diferentes, mas 

que devem ser tratados em simultâneo, uma vez que fazem parte de uma 

dialéctica permanente entre quem ensina e quem aprende. O processo de 

ensino-aprendizagem motora, está directamente relacionado com a aquisição 

das habilidades motoras e os conhecimentos declarativos e processuais, que 

lhe estão associados (Tani, 2002). 

A aprendizagem e exercitação de conhecimentos específicos faz com 

que a sua realização através de comportamentos, solicite cada vez menos 

recursos ao cérebro através da adaptabilidade. E é esse o objectivo do treino, 

ou seja, criar e desenvolver a adaptação dos jogadores no desenvolvimento de 

um jogar e portanto de uma organização Colectiva específica.  
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Como já referimos anteriormente, os conhecimentos declarativos e 

processuais, devem estar interligados a um projecto colectivo de jogo, de forma 

a constituir um conhecimento específico que irá levar o jogador a uma 

proficiência nas acções de jogo. 

Frade (2004) refere que “quando se está a treinar para criar uma 

adaptação o processo acontece ao nível do saber-fazer. Para adquirir um 

princípio, o mesmo treinador, refere que o treino terá de ser “aquisitivo”, isto é, 

o tempo de acção em termos de propensão tem que fazer aparecer uma 

grande percentagem de determinadas coisas”. 

Ainda referente ao lado aquisitivo do treino, podemos referir que, a 

mudança ou a estabilidade de comportamentos, são um produto de 

aprendizagem. Esta aprendizagem, envolve o corpo e o cérebro, logo, esta 

aprendizagem que os jogadores/equipa ganham no treino aquisitivo é 

analisada, conservada, reutilizada e programada no cérebro. Surgem assim 

adaptações fisiológicas do corpo, mas sempre por arrastamento e subjacentes 

ao táctico (Resende, 2002). 

Os trabalhos de Garganta (1994) e Guilherme Oliveira (2004) enfatizam 

que, os modelos de ensino dos jogos desportivos colectivos que mais 

desenvolvem as capacidades e os conhecimentos específicos dos jogadores, 

são os que se orientam pela dimensão táctica. Tal acontece, em virtude desses 

modelos promoverem a interacção permanente entre o jogo e os jogadores, 

entre a compreensão e a acção e entre os conhecimentos e novos patamares 

de desenvolvimento do jogo. 

  

2.3.3. A modelação dos exercícios  

 
     “Cada exercício utilizado deve reproduzir fielmente a necessidade  

expressa de parcial ou integralmente reflectir o sistema de  

relações individuais e colectivas das modalidades  

respectivas”  

(Araújo, 1987 in Faria 1999:26) 

 

 A organização dos exercícios é determinante para conseguir o 

desenvolvimento da ideia de jogo, para desenvolver a aquisição de 
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conhecimentos referentes ao nosso projecto de jogo, permitindo um código de 

interpretação comum a todos os que se envolvem no processo. 

 Castelo (2000 in Tavares 2003:29) adverte para a ideia de, “se o 

exercício proposto não for específico em função das necessidades dos 

jogadores e da equipa, de certeza absoluta que se problematiza de forma 

irredutível toda a aprendizagem, desenvolvimento ou aperfeiçoamento dos 

jogadores, podendo inclusive piorar a capacidade evidenciada por estes”. 

 Guilherme Oliveira (2003:XVIII) refere que “é necessário ter presente 

que não treinamos exercícios, treinamos princípios de um Modelo de jogo. 

Qualquer exercício tem de ter princípios que têm uma lógica de aparecer e nós 

treinamos esses princípios. Os exercícios são a forma de nós conseguirmos 

que esses princípios surjam”. 

 No nosso entendimento e, sendo o processo algo singular, este prende-

se com a relação de que tudo o que acontece deve estar em constante 

interacção com o Modelo de Jogo da equipa e, consequentemente com o 

conceito de Especificidade.  

 Como salienta Ferreira (2004), só faz sentido no treino escolher os 

exercícios cujos conteúdos potenciem “o jogo da equipa”, criando rotinas e 

comportamentos tácticos fundamentais. Por exemplo, se a equipa tem como 

princípio de jogo no momento defensivo defender à zona, não pode em 

nenhum momento do treino, equacionar um exercício onde mesmo estando a 

operacionalizar outros princípios, permitir que no momento defensivo os 

jogadores defendam homem-a-homem. Esta situação iria originar o 

desenvolvimento de conhecimentos/imagens desadequadas permitindo 

consequentemente comportamentos desadequados. 

Neste ponto é importante salientarmos o papel do treinador na 

estruturação dos exercícios ao longo do processo e fundamentalmente na sua 

intervenção durante a sua realização. Por vezes, os exercícios estão 

completamente adequados ao Modelo de Jogo, mas devido à não intervenção 

ou intervenção inadequada, eles podem tornar-se desajustados (Guilherme 

Oliveira, 2004), não levando à aquisição dos conhecimentos específicos 

pretendidos. 
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É necessário estruturar a forma como o treinador intervém nos 

exercícios, pois o processo de treino é também como Frade (2004) refere, uma 

“Fenomenotécnica”. Esta expressão surge no sentido de salientar a 

importância do papel do treinador como criador e gestor, e como inventor em 

todos os momentos da realização do processo. 

É fundamental que no exercício onde pretendemos desenvolver certo 

tipo de comportamentos eles aconteçam com grande frequência porque senão 

não existem condições para aprenderem ou melhorarem. Neste exemplo, se 

queremos melhorar a organização defensiva, a situação tem de exigir que eles 

se confrontem muitas vezes com esse problema para o resolverem e assim, 

podermos modelar os comportamentos dos jogadores. Não tem lógica fazer 

uma situação onde uma equipa esteja a maior parte do tempo em organização 

ofensiva. Temos de ajustar a situação de modo a acontecer o que 

pretendemos. 

Neste sentido, é importante salientar que para que o treinador possa agir 

de forma emocional, os comportamentos têm de estar presentes para que as 

imagens mentais sejam criadas, a partir duma acção realizada pelo jogador.  

É vital neste ponto referir que podemos incidir nestes mesmos objectivo 

sem que esteja a equipa toda, ou seja, podendo dividir as acções por sectores. 

Deduzimos facilmente que a densidade de comportamentos e a própria 

exigência é diferente se fizermos com a equipa toda ou se fizermos apenas 

com a linha da defesa. Com o mesmo propósito podemos incidir mais numa 

situação sectorial do que colectiva porque a densidade dos comportamentos 

que queremos aprender, melhorar e ajustar é muito superior. Em consequência 

desta configuração, verificamos que existe adaptação dos jogadores na 

concretização do objectivo. E como as exigências (pela densidade 

comportamental) são diferentes, então, as repercussões do exercício também 

são diferentes. 

Tendo o treinador um papel importante no desenrolar dos exercícios, 

funcionando como catalisador positivo ou negativo da sua Especificidade, 

também é importante salientar que a configuração estrutural e funcional dos 

exercícios é fundamental para se poder cumprir com a Especificidade dos 
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exercícios relativamente ao jogo (Guilherme Oliveira, 2004). Nem todos os 

exercícios são adequados para que determinados comportamentos atingidos e 

conhecimentos/ imagens mentais sejam adquiridas. Existem exercícios que 

diferem apenas na distribuição dos jogadores pelo campo levando a que os 

conhecimentos sejam ou não adequados. 

É importante salientar que os jogadores em função do objectivo do 

exercício, conferem um dado sentido à situação onde apercebem o que é que 

devem fazer nos diversos contextos para melhorar o seu desempenho. 

Consequentemente, a intencionalidade que gera a linguagem comum, 

direcciona os comportamentos e portanto, a adaptação refere-se ao nível de 

todo o corpo e mente inclusive. Este é um aspecto central porque o 

comportamento envolve uma intencionalidade, ou seja, sempre que nos 

movimentamos temos um motivo ou uma razão subjacente (Gomes, 2006). 

Então não devemos perspectivar exercícios onde acontecem 

comportamentos que não estão de acordo com o Modelo de jogo, para não 

criar dúvida nos jogadores.  

Parece ainda pertinente salientar que um dos principais objectivos dos 

exercícios, que está relacionado com o processo de ensino aprendizagem, é a 

criação de hábitos/automatismo. 

Jacob & Lafargue (2005), defendem que muitas das acções e decisões 

que tomamos, são o resultado de processos subconscientes que ocorrem no 

cérebro, uma vez que o cérebro se prepara para concretizar os movimentos 

antes de sentir conscientemente vontade de o fazer. Para que consigamos 

direccionar os movimentos dos jogadores em jogo, é necessário experenciá-los 

antecipadamente, transformando-os em hábitos. 

Aqui retornamos à questão da densidade pois se queremos 

ensinar/treinar determinada(s) acções, comportamento(s) ou relação de 

comportamentos de forma a se transformarem em imagens 

mentais/conhecimentos específicos, é necessário criar exercícios em que 

esses comportamentos sejam requisitados com uma grande densidade, 

permitindo que, posteriormente em jogo, a situação seja reconhecida 
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inconscientemente e este tenha capacidade para agir rápida e eficazmente. 

(Guilherme Oliveira, 2004). 

Desta forma, os exercícios são o meio pelo qual todo o processo de 

aquisição de conhecimentos ganha consistência e coerência. 

 

2.3.4. A interacção entre o momento de aprendizagem e o momento 

de realizar a acção em jogo 

 
“Não se deve pensar apenas nos jogos, até porque os sábios 

sempre deixaram bem claro que os grandes jogadores 

não se fazem só nos jogos, mas sim nos treinos. Os 

jogos são o espelho do que se faz durante a semana. 

Tem de ser igual ou se, possível melhor” 
     (Helton 2006:6) 

 

Este entendimento que tem sido evidenciado do relacionamento entre 

organismo (jogador) e o objecto (modelo de jogo), salienta a importância do 

impacto mental das referências e do momento onde ocorre a apreensão desse 

objecto. 

Segundo Jensen (2002), todas as experiências de vida são 

contextualizadas, sendo que a aprendizagem é associada a visões, sons, 

odores, localizações, toques e emoções correspondentes. 

Podemos então constatar que, tanto aquilo que sentimos quando 

aprendemos, bem como o contexto em que estamos inseridos, ficam 

associados às aprendizagens. Este aspecto salienta a importância do espaço 

físico onde ocorre o processo de aprendizagem, desde o início até ao fim da 

época.  

O treinador, deverá assim utilizar espaços coerentes com o seu Modelo 

de jogo, de modo a que os jogadores fiquem com uma percepção mais correcta 

das referências espaciais inerentes à sua forma de jogar. Neste sentido, torna-

se fundamental exercitar princípios, sub-princípios e sub-princípios dos sub-

princípios dos diferentes momentos do jogo em diferentes zonas do campo. 

É importante percebermos, como a construção de conhecimentos 

específicos mais esclarecidos do modelo de jogo que se pretende implementar, 
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é fundamental no processo de aprendizagem e, segundo Damásio (2000), 

quanto mais experiências ou vivências passarmos com coisas relativas a um 

objecto (Modelo de jogo e os sues princípios), mais facilmente percebemos que 

podemos actuar sobre esse objecto, já que certas regiões do cérebro (córtices 

ventromedianos pré-frontais, amígdala e tronco cerebral) têm mais facilidade 

em aceder e responder à imagem desse objecto. 

Segundo Guilherme Oliveira (in Tavares, 2003), um comportamento que 

no jogo acontece algumas vezes, no treino tem que acontecer muitas. Se 

pretendemos que esse comportamento aconteça permanentemente em jogo, 

durante os 90 minutos, temos de o exercitar se calhar milhares de minutos no 

treino. 

Neste sentido, devemos desde o primeiro dia, transmitir e consolidar os 

conhecimentos específicos referentes a um Modelo de jogo e procurar que os 

jogadores os interiorizem de forma activa. Este processo deve ter em conta o 

contexto onde as aprendizagens são adquiridas, pois esse contexto será 

fundamental na qualidade e adaptabilidade de conhecimentos adquiridos. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Caracterização da amostra 

 

A amostra foi constituída por uma entrevista realizada ao treinador 

Carlos Carvalhal, treinador principal do Sport Clube de Braga. 

 

3.2. Metodologia de investigação 

 

 A parte teórica deste trabalho sustentou-se numa pesquisa bibliográfica 

e documental, de forma a seleccionar a informação pertinente para o estudo da 

problemática, por nós seleccionada. 

 Ao nível prático, a metodologia utilizada na recolha dos dados consistiu 

numa entrevista semi-directiva ao treinador em causa, com base numa série de 

questões guia, que foram registadas num computador portátil Acer, através do 

programa “Audacity”. É importante salientar que a maior parte das questões 

eram abertas, de modo a que o entrevistado pudesse expor os seus pontos de 

vista de uma forma clara e pessoal. Posteriormente as entrevistas foram 

transcritas para o programa Microsoft Word do Windows XP Media Center 

Edition, com a devida autorização e conhecimento do interveniente em causa. 

   

3.3. Recolha de dados   

 

 A entrevista realizada ao treinador Carlos Carvalhal teve lugar no dia 07 

de Novembro de 2006, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

 

3.4 Limitações 

 

Consideramos como limitação deste estudo o facto de, inicialmente, 

termos definido como objectivo, efectuar um estudo de caso, de dois 

microciclos do Sport Clube de Braga tendo sido obtida resposta negativa 
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apenas em Outubro ficando assim o estudo limitado apenas à realização da 

entrevista ao treinador Carlos Carvalhal. 

É de salientar que, a entrevista ao treinador Carlos Carvalhal ocorreu 

numa altura algo controversa uma vez que, um dia após a realização da 

mesma, este deixou o comando técnico do Sport Clube Braga. 

Seguidamente, devido à integração do treinador Carlos Carvalhal no 

Sport Clube Beira-Mar, tentamos efectuar o mesmo estudo de caso neste 

clube, mas mais uma vez acontece uma “chicotada psicológica”, que nos 

limitou novamente o estudo. 

Neste caso, optamos complementar a apresentação e discussão da 

entrevista com vários autores de forma a enriquecer o material que se obteve 

na entrevista, que foi pouco devido àquilo que referimos anteriormente. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA ENTREVISTA 

 

Depois de ser realizada a revisão da literatura, entrevista e análise da 

entrevista, podemos constatar a importância do conhecimento no desempenho 

dos jogadores e para que esse desempenho seja máximo há alguns temas que 

devem ser elucidados. Para isso, estruturamos esta análise de forma a 

sintetizar aquilo que achamos crucial evidenciar. 

 

4.1. Conhecimento específico fundamental para atingir uma 

proficiência do desempenho 

 

Começamos por analisar o entendimento que Carvalhal (anexo 1) 

apresenta acerca do conhecimento específico, e neste sentido Carvalhal 

considera importante existir um conhecimento específico por parte dos 

jogadores para que possam ter um bom desempenho no jogo.  

Na sua opinião, o Futebol é um «jogo de inteligência» daí afirmar que a 

acção tem primeiro uma orientação mental. Damásio (2003:213) refere que 

“não há qualquer dúvida de que a mente humana é especial (…) especial na 

velocidade e facilidade com que manipula e integra os conhecimentos que 

permitem a solução de um problema”. 

Mas afinal o que é conhecimento específico? Para Carvalhal (anexo 1) 

“conhecimento específico dos jogadores no futebol (...) é os jogadores saberem 

o que fazer em cada momento, digamos que passa pelo que fazer em cada 

momento do jogo, tendo a bola, não tendo a bola, no momento em que a perco, 

no momento em que a ganho”.  

Como podemos constatar, Carvalhal (anexo 1) refere-se ao 

conhecimento específico como “o que fazer” em cada momento. Dentro deste 

pressuposto é fundamental que exista um guião que sirva de linha orientadora 

das acções dos jogadores e esse guião é o Modelo de jogo da equipa. Os 

jogadores devem movimentar-se em função de algo, em função de uma 

organização colectiva específica. 
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Carvalhal (anexo 1) complementa, dizendo que, “acima de tudo eu 

responderia o que fazer nestes momentos e nessa mesma identificação com a 

acção em função de qualquer coisa, isso acaba por ser conhecimento 

específico”. 

 Daí referirmos que o desempenho dos jogadores está dependente de 

um conjunto de interacções que decorre do respectivo conhecimento específico 

e se manifesta através do comportamento táctico.  

Segundo Carvalhal (anexo 1) os jogadores têm de saber o que fazer em 

cada momento, para poderem agir em função desses momentos. Daí a 

importância de um conhecimento declarativo específico no desempenho dos 

jogadores. Como já referimos, o “saber fazer” está relacionado com um 

conhecimento declarativo, com um conhecimento consciente. Guilherme 

Oliveira (2004) fala também da influência dos conhecimentos declarativos no 

conhecimento táctico-técnico individual. Este autor (2004:91) refere que “o 

conhecimento declarativo assume uma importância determinante para o 

jogador de futebol, tanto na interpretação da situação para posterior escolha da 

decisão, como na interpretação do resultado da decisão, já que é a partir das 

decisões e dos respectivos resultados que evidenciam que os jogadores 

solidificam, evoluem e/ou reformulam os seus conhecimentos”. 

É importante salientar que o conhecimento declarativo do «jogar», este 

“saber o que fazer” deve estar sempre presente, como refere Carvalhal noutra 

entrevista, (in Tavares 2003:38) “no primeiro dia, no primeiro treino foi apenas 

só uma hora de treino teórico-prático, uma e pouco, esclarecer aos jogadores o 

que é que nós pretendemos, (…) Parece-me a mim que os jogadores ficaram 

com uma ideia clara ouvindo, fazendo, questionando, ficaram com uma ideia 

clara daquilo que nós pretendemos para a equipa, logo no primeiro dia”. 

Os processos de ensino-aprendizagem e de treino, devem fomentar o 

aparecimento e desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos 

específicos, que o treinador pensa serem os mais indicados, e cuja relação 

deve ser permanente com o projecto de jogo da equipa, a fim de potenciar a 

actuação dos jogadores, ajudando no reconhecimento dos padrões de jogo 
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(princípios de jogo), como na escolha das decisões e também na redução do 

tempo de resposta consciente. 

 

4.2. A convergência de conhecimentos permite aos jogadores 

pensar no mesmo ao mesmo tempo 

 

Quando existe um projecto de jogo colectivo, ou seja, um Modelo de 

jogo, e quando o processo de treino tem sempre presente esta organização 

específica, vai facilitar aos jogadores convergir na sua percepção sobre o 

«jogar» da equipa. É importante que o entendimento individual seja congruente 

com o entendimento da equipa para se criar uma lógica comum, onde os factos 

do jogo são interpretados segundo a mesma perspectiva. 

Segundo Carvalhal (anexo 1) “numa equipa o que pretendemos é que 

hajam comportamentos concertados, porque uma equipa, não são 

comportamentos individuais”. Complementando esta ideia Carvalhal (anexo 1) 

refere que “comportamentos concertados pressupõe que todos, pelo menos 

isso é o grande, digamos que é a pedra filosofal de qualquer treinador é que 

faça com que os jogadores pensem em determinado momento do jogo, todos 

da mesma forma”.  

Deve-se criar uma representatividade comum do jogo que se pretende 

desenvolver, fazendo com que haja categorização dos dados significativos do 

contexto (Gomes, 2006). Assim, os factos do jogo adquirem um determinado 

valor e significado para os intervenientes, dependendo do projecto colectivo de 

jogo. Se o «jogar» de uma equipa se baseia numa transição defesa/ataque em 

profundidade, e se noutra equipa essa mesma transição se baseia numa 

transição defesa/ataque em segurança, então os comportamentos que 

queremos que os jogadores interiorizem vão ser diferentes, dando numa e 

noutra equipa mais valor a comportamentos diferentes. 

Além disso, é preciso ter em atenção a forma como os jogadores 

percepcionam esse projecto, havendo uma auto-hetero interpretação dos 

jogadores por parte do projecto de jogo colectivo, pois sabemos que o que os 

jogadores percepcionam, apesar da informação ser idêntica, pode ser diferente 
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(Guilherme Oliveira, 2004). Mas o que queremos é que essa interpretação seja 

a mais próxima possível. 

Por isso Carvalhal (anexo1) refere que “nós sabemos que o caminho é 

difícil, mas temos de caminhar nesse sentido, a identificação passará por 

termos os princípios tão bem definidos que em todos os momentos os 

jogadores estão a pensar da mesma forma”. 

 Para que estes comportamentos se manifestem como uma cultura é 

importante que estes princípios permitam que os jogadores e a equipa tenham 

sucesso na resolução dos seus problemas e, se tal não acontecer, a crença na 

ideia colectiva de jogo e nos seus princípios de acção não acontece. Assim 

sendo, o jogador deixa de acreditar numa lógica de funcionamento e portanto, 

os comportamentos individuais e colectivos não acontecerão (Gomes, 2006). 

 

4.3. O Hábito…a passagem do conhecimento declarativo para 

conhecimento processual  

 

No início deste trabalho referimos que a diminuição dos espaços, do 

tempo de percepção, execução e decisão, exigem do jogador uma outra atitude 

mental, mais pensamento táctico. Segundo Guilherme Oliveira (2004) as 

decisões que se tomam, de uma forma muito rápida sem se ter possibilidade 

de recorrer a processos conscientes, são as que se baseiam nos 

conhecimentos processuais específicos dos jogadores. 

Segundo Guilherme Oliveira (2004:98) “quando os padrões são 

transformados em hábitos, isto é, passam a ser reconhecidos não 

conscientemente e também mais rapidamente que os processos conscientes, o 

conhecimento declarativo é transformado em conhecimento processual e este 

assume uma importância muito grande na qualidade de desempenho”. 

Carvalhal (anexo 1) salienta que o jogador é normalmente um homem de 

hábitos, onde temos que fazer as acções, ou seja temos de exercitar para que 

os jogadores entendam aquilo que têm que fazer. Esta premissa é essencial 

pois é ela que permite a criação de hábitos. 
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Desta forma, os objectivos dos hábitos são fundamentalmente dois: face 

ao envolvimento, preparar o cérebro antecipadamente para os diferentes 

cenários possíveis, de forma a que a decisão tomada e a acção realizada seja 

muito rápida, sem necessidade dos processos conscientes que são muito 

morosos e, criar mecanismos para que o cérebro consiga reagir o mais 

rapidamente possível a determinada situação específica (Haggard, 2000; Libet, 

2000; McCrone, 2002 in Guilherme Oliveira 2004). 

Para que os comportamentos dos jogadores e equipa se inscrevam 

automaticamente no desenvolvimento do projecto de jogo da equipa é 

necessário criar hábitos. Através deles, os comportamentos surgem ao nível do 

inconsciente ou seja, resultam da capacidade de antecipação da resposta. 

Para reforçar melhor esta ideia, Baars (1988 in McCrone, 2002:45) afirma que 

“quase tudo o que fazemos, fazemos de forma inconsciente. Quando 

aprendemos algo pela primeira vez, sentimo-nos inseguros e temos 

consciência de muitos pormenores da acção”. No entanto, com a prática vamos 

fazê-lo de forma cada vez mais inconsciente. 

De acordo com esta lógica, Guilherme Oliveira (2004) refere que “de 

uma forma simples pode-se dizer que treinar é criar uma forma de jogar”. Esta 

abordagem preocupa-se com o desenvolvimento de determinados 

automatismos comportamentais dos jogadores, ou seja, que estes sejam 

capazes de agir espontaneamente na concretização dos princípios de jogo. 

Segundo Faria (2002 in Resende 2002:8), o “hábito é um saber fazer 

que se adquire na acção, ou seja, tu aprendes a fazer qualquer coisa a partir 

da acção que estás a realizar. E agora essa acção, que tu sabes, à partida, que 

o jogador sabe fazer, sabe jogar, mas o que se torna mais importante é orientar 

esse jogar para um determinado objectivo”. 

Carvalhal (anexo 1) diz que “o treino é identificação sobre qualquer coisa 

que nós pretendemos, qualquer coisa que com alguma previsibilidade vai 

acontecer no jogo (…) e interessa que o jogador, não só saiba fazer mas 

também saiba sobre o saber fazer”. 
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O orientador de todo o processo deve ser o modelo de jogo da equipa, e 

os seus princípios, sub-princípios e os sub-princípios dos sub-princípios, algo 

sobre o qual os jogadores devem construir os seus conhecimentos. 

 

4.4. Princípios de Jogo e articulação com os momentos de jogo 

 

Carvalhal (anexo 1) divide o jogo em momentos. Para Carvalhal 

(anexo1) o jogo divide-se em quatro momentos, o momento em que temos a 

bola (organização ofensiva), o momento em que perdermos a bola (transição 

ataque/defesa), o momento em que não temos a bola (organização defensiva), 

e o momento em que ganhamos a bola (transição defesa/ataque).  

Na opinião de Carvalhal (anexo1) existem momentos e não fases. O 

jogo é contínuo. Assim sendo fará mais sentido o termo momentos. 

Consideramos que no jogo não existe uma linearidade que esteja implícita, pois 

o jogo é um sistema caótico, de causalidade não linear. 

Neste sentido Guilherme Oliveira (2004:147) refere que “ao considerar 

que o jogo pode evidenciar quatro momentos, eles deixam de aparecer 

sequencialmente, a ordem de apresentação é arbitrária, como tal, tem mais 

lógica falar-se em momentos do jogo do que em fases”.  

 A organização colectiva nesses momentos deve reger-se por princípios, 

tal como Carvalhal (anexo 1) refere que “são os princípios que orientam a 

nossa acção”. As decisões dos jogadores perante qualquer acção de jogo, não 

pode acontecer de forma casual, mas sim, decorrer de princípios que, 

conjuntamente com determinadas regras de acção, irão conferir à equipa uma 

lógica interna de funcionamento. 

É necessário, contudo, existir uma lógica comum, ou seja, para que o 

modelo seja de maior qualidade, é necessário que exista uma Articulação entre 

esses princípios. O desenvolvimento do «jogar» deve compreender a 

organização comportamental nestes momentos.  

Na opinião de Carvalhal (anexo1) ninguém entra na fase de ataque, pára 

o jogo e entra na fase de transição ataque/defesa, pára o jogo e entra na fase 
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defensiva. No jogo existe uma inter-relação entre todos os momentos, daí fazer 

mais sentido o termo momentos. 

A relação entre os princípios nos vários momentos do jogo deve 

promover uma dinâmica de qualidade entre os jogadores. Procurando 

esclarecer esta ideia, pensemos no momento de transição defesa/ataque, que 

depende do modo como a equipa se organiza defensivamente, ou seja, se uma 

equipa em momento defensivo coloca todos os jogadores atrás da linha da 

bola, então terá mais dificuldades em realizar a transição com passe em 

profundidade, do que uma equipa que em momento defensivo tenha dois 

jogadores a dar apoios na frente. Face a isto, o modo como as equipas se 

organizam defensivamente condiciona o modo como transitam para o ataque. 

Por isso, na relação dos princípios que definem os vários momentos de jogo é 

fundamental criar uma dinâmica de qualidade. 

Sob este ponto de vista, consideramos fundamental a preocupação de 

estar bem presente, em todos os exercícios de treino, uma certa edificação de 

princípios e sub-princípios e sub-princípios dos sub-princípios do modelo de 

jogo, ou seja, estes (princípios) deverão estar uns sobre os outros, uns pelos 

outros e uns com os outros. 

 

4.5 Processo de ensino-aprendizagem um processo em constante 

re(construção) 

 

O modelo de jogo deve ser um ponto inicial de referência que pode ser 

sujeito a alterações, ou seja, podemos construí-lo, desconstruí-lo, reconstruí-lo. 

O modelo de jogo deve estar constantemente a ser visualizado, mantendo-se o 

futuro como elemento causal do comportamento (Frade, 2004). 

O «jogar» não é um fenómeno natural mas construído por um processo 

específico, ou seja, tendo como núcleo o desenvolvimento do modelo de jogo, 

onde a operacionalização deve centrar-se nos princípios referentes aos vários 

momentos de jogo (Frade, 2004). 

O modelo de jogo, e os seus princípios é que estruturam a 

operacionalização. O modelo de jogo é uma utopia, pois, queremos sempre 
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chegar lá mas como Carvalhal (anexo 1) refere, o processo está sempre em 

reconstrução, onde há determinados princípios que se perdem, há outros que 

se exponenciam e se calhar outros ficam enriquecidos, nunca se consegue lá 

chegar. 

Os jogadores são influenciados pelo processo de treino, devido aos 

conhecimentos que vão adquirindo relacionados com o modelo de jogo, e vão 

também influenciando o processo, tornando-o recíproco, tornando esta 

transmissão contínua, fazendo com que nunca se dê por finalizado, pois há 

sempre algo a melhorar, algo a corrigir. 

Uma das características do conhecimento é que ele não é estanque, 

pelo que está em constante reformulação, evolução ou regressão. No Futebol, 

esta característica é evidente em todos os jogadores, sendo os jogadores mais 

ou menos experientes, com mais ou menos qualidade. Os aspectos que 

provocam essas reformulações e evoluções são essencialmente a exercitação 

permanente, a criação de novas soluções, a transmissão e a evolução de 

novas ideias, a evolução do jogo colectivo, a interacção dos jogadores com 

diferentes interpretações do «jogar» e as adaptações a diferentes projectos de 

jogo. 

Numa analogia Carvalhal (anexo 1) diz que “em todos os jogos o castelo 

é desmoronado e depois nós temos que na semana seguinte reconstruí-lo, e 

quando nós pensamos que ele está de novo direito, que é o castelo que nós 

pretendíamos de repente, cai uma parede, caem duas paredes e nós temos 

que voltar a construir essas paredes, embora as traves mestras continuem lá, 

os alicerces continuem lá”. 

Como podemos constatar, o que é reconstruído são os sub-princípios e 

os sub-princípios dos sub-princípios e não os grandes princípios, pois de 

acordo com Carvalhal as traves mestras continuam lá, apenas as paredes são 

reconstruídas. 
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4.6. A Especificidade deve obedecer a um princípio fractal 

 

 Uma teoria que nos ajuda a compreender uma “ponta” deste sistema 

complexo que é o jogo de futebol é a teoria dos fractais que tenta entre outras 

questões, explicar a irregularidade do mundo, a irregularidade dos fenómenos 

visíveis, e também, conceder alguma previsibilidade àquilo que seria 

imprevisível. 

 Se pensarmos que os fractais são estruturas que falam por si como se 

falassem do todo porque têm constituição, ou seja, têm uma genética muito 

semelhante ao todo onde foram colhidas, podemos fazer um certa analogia 

entre os princípios definidos no modelo de jogo adoptado pelo treinador e os 

fractais porque estamos a referir-nos a princípios como partes de um todo. 

Quando falamos desses mesmos princípios estamos a falar do todo, ou seja, o 

modelo de jogo, aquilo a que se aspira que se realize, uma vez que esse 

mesmo modelo, exibe um padrão fractal a partir do momento em que esses 

princípios se tornam invariantes. 

 As equipas apresentam formas de manifestação do jogo diferentes umas 

das outras. Essa diferença é apresentada por padrões de comportamento 

colectivo e individual que, não são mais do que invariantes Específicas, que 

cada equipa constrói através do processo de ensino/aprendizagem. Essa 

construção é proporcionada pela interacção do conhecimento do treinador e 

dos conhecimentos específicos dos jogadores e pela interacção entre os 

diferentes jogadores. 

Segundo Carvalhal (anexo 1) o próprio jogador enriquece os princípios 

do modelo de jogo, fazendo o treinador pensar ainda mais além. Podemos 

referir que o processo é interactivo, não é só do treinador para os jogadores, 

mas também dos jogadores para o treinador. 

 Para Cunha e Silva (2003) os fractais relacionam-se, sobretudo com dois 

princípios, por um lado a identificação da irregularidade, e por, outro lado, de 

procura de alguma regularidade nesta irregularidade que é o que de certa 

forma nos interessa para o treino. Guilherme Oliveira (2004:130) partilha desta 

ideia, aprofundando que “a fractalidade dos processos de ensino/treino não 
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está dependente da quantidade de jogadores, do espaço de jogo, da 

complexidade da situação, está sim da intencionalidade da situação e da 

representatividade que esta possa ter com o jogo que o treinador pretende”.

 Desta forma, segundo Carvalhal (anexo 1) “o treino é identificação sobre 

qualquer coisa que nós pretendemos, qualquer coisa que com alguma 

previsibilidade vai acontecer no jogo ou qualquer coisa que nós queremos que 

aconteça no jogo”. 

 Para que tudo isto seja possível, é necessário que o treinador saiba 

muito bem aquilo que pretende da equipa e do jogo, que tenha ideias muito 

concretas relativamente às invariantes/padrões que pretende que a sua equipa 

e os respectivos jogadores manifestem. 

 Encarando o jogo de Futebol dentro desta perspectiva compreender-se-

á que, os processos de ensino e treino e a sua respectiva operacionalização, 

são aspectos fundamentais na criação de conhecimentos específicos dos 

jogadores, que lhes permitirão reconhecer e actuar sobre o jogo (Guilherme 

Oliveira 2004). 

 Frade (2004) refere “não é o treino que torna as coisas perfeitas, mas 

antes o perfeito treino que permite obter a perfeição”. Daqui depreendemos a 

necessidade do treino originar uma representação do real, solicitando aos 

jogadores (através dos exercícios) um conjunto de estímulos que reproduzam 

comportamentos desejados pelo treinador (especificidade). 

 O processo de treino fundamentado na Especificidade deve obedecer a 

um princípio fractal no sentido de conseguir que a equipa apresente 

determinadas invariantes, ou seja, que apresente determinadas regularidades 

definidas pelos princípios que se pretendem ver cumpridos. Assim, deve o 

treinador no treino, fractalisar os princípios de modo a conseguir uma 

articulação de sentido, ou seja, torná-los invariantes. Ressalvamos, com o 

intuito de não deixar dúvidas, que o que se deve fractalisar são os princípios e 

nunca as dimensões. 

Para melhor explicar o conceito de Especificidade, Carvalhal (2001:66) 

aponta este exemplo: “vou-me colocar no papel de defesa lateral de uma 

equipa em que a concepção do treinador não permite que eu suba no terreno, 
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e que após efectuar a recepção da bola terei de utilizar preferencialmente um 

passe directo para o ponta de lança. Para o treino ser específico vou ter que 

realizar acções mais ou menos complexas que façam com que eu recepcione 

bolas preferencialmente no pé. Agora a concepção de um outro treinador passa 

por eu ter de subir muito no terreno, procurando a linha de fundo para passar. 

Aqui, para o treino ser específico, eu teria que receber bolas no espaço ou 

fazer recepções de forma a prosseguir rapidamente com a bola”. 

Carvalhal (anexo 1) salienta que é importante que no treino tudo tenha a 

haver com tudo, ou seja, tudo tenha a haver com a nossa forma de jogar. Onde 

todo o tipo de acções, de exercícios, tudo o que fizermos tem a haver com a 

melhoria do nosso jogo, nem que para isso tenhamos de reduzir em termos 

grupais, sectoriais, individualidade inclusivamente e inclusivamente tirar a 

individualidade do jogo e criar alguma situação especifica para melhorar o 

nosso jogo. 

Como exemplo, imagine-se que um dos princípios de jogo da equipa é 

defender à zona. O treinador com o objectivo de treinar outro princípio, a 

circulação de bola, propunha um exercício de 6 contra 6 num espaço limitado. 

Instruía que a equipa que tivesse a bola a fizesse circular por todos os 

jogadores e em todo o espaço. A equipa que não a tivesse deveria dificultar o 

mais possível a acção dos adversários marcando-os homem a homem. Embora 

o principal objectivo seja os comportamentos da equipa em posse de bola, a 

equipa que defende está a ter comportamentos contrários àqueles que o 

Modelo de jogo requisita. Dessa forma, estão a ser criadas adaptações, 

conhecimentos inadequados relativamente ao que se pretende. 

 

4.7. A importância das emoções nas aprendizagens 

 

 Quando questionado acerca das emoções Carvalhal (anexo 1) salientou 

que as emoções são fundamentais, sendo por isso da opinião que as emoções 

podem trazer benefícios, desde que respeitem os princípios. 

 Carvalhal (anexo 1) complementa referindo que qualquer momento de 

aprendizagem, qualquer momento de ensino-aprendizagem carregado de 
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emoção, evidentemente que é captado pelo cérebro para que quando for 

necessário activar, essa acção vai ser mais fácil de accionar. Daí as emoções 

serem fundamentais. 

 Quando o sistema é confrontado com uma situação que já viveu 

anteriormente, a máquina do seu cérebro dá-lhe rapidamente um sinal de 

emoções ligadas àquele tipo de situação (Jensen, 2002). 

Neste sentido, na transmissão dos comportamentos inerentes aos 

princípios de jogo que se pretende implementar, parece ser determinante que o 

treinador intervenha (imbuído de emoção), de forma diferenciada (com 

incentivo ou rejeição), nos comportamentos dos jogadores coerentes ou não 

com esse Modelo de jogo. 

 Assim, em vez de tentarmos eliminar as emoções para podermos passar 

à implementação dos nossos princípios de jogo e consequentemente, à 

aprendizagem por parte dos jogadores, faz mais sentido aproveitá-las e 

integrá-las na nossa forma de trabalhar. 

 O treinador não pode ignorar nem desperdiçar este aspecto emocional 

na implementação das suas ideias de jogo, no sentido de potenciar a 

interiorização e a empatia do jogador com a mensagem que pretende 

transmitir, já que na memória dos homens, os sentimentos sempre tiveram 

mais força que as ideias (Lobo, 2006). 

 Reforçando este pressuposto, Damásio (2003), demonstra que o 

resultado da experiência condiciona as antecipações e decisões futuras através 

do que designa de “marcadores somáticos”. De acordo com este autor, através 

deles, existe o registo emocional das decisões, ou seja, os efeitos da decisão 

provocam determinadas emoções que podem ser positivas ou negativas e que 

vão ser associadas à decisão que originou. Desta forma, quando nos 

confrontamos com uma situação semelhante, a memória vai ajudar o cérebro, 

associando a decisão ao respectivo estado emocional, que pode ser positivo ou 

negativo. Face a isto, somos direccionados a repetir decisões e experiências 

que motivam os estados positivos e a evitar o que se associa aos estados 

negativos. Procura-se optimizar as decisões futuras em função do passado, 

regulando as escolhas para o que nos levou ao sucesso. 



  Apresentação e Discussão da Entrevista 

 47 

Carvalhal (anexo 1) salienta que devemos emocionalmente intervir sobre 

o erro, da mesma forma que emocionalmente devemos valorizar aquilo que 

está bem, só assim é que conseguimos direccionar isto para os 

comportamentos pretendidos e acima de tudo o que pretendemos são 

comportamentos, desempenho em função de algo. 

 Por isso são muitos os feedbacks com conteúdo emocional (marcadores 

somáticos negativos ou positivos) direccionados para o conteúdo de princípios 

de jogo. O treinador tem de saber intervir para que essa intervenção beneficie o 

«jogar» da equipa. 

 Segundo Guilherme (in Lopes 2005:64) muitas vezes quando sofremos 

um marcador somático negativo “mesmo de forma não consciente, passamos a 

focar a nossa atenção não naquilo que é essencial, para passar a focar a 

atenção noutras coisas que não são o importante e depois limita-nos”. 

 Por exemplo, se numa situação de treino, o treinador sempre que os 

jogadores tivessem um comportamento inapropriado com algum princípio de 

jogo da equipa, interviesse de forma a criar um marcador somático negativo, 

isso poderia ser incorrecto pois, o próprio treinador pode ser “marcado” 

negativamente. Se na mesma situação o treinador intervier e fizer com que seja 

o jogador a auto-reprimir-se, então, será ele a ser o marcador somático e mais 

facilmente deixará de ter esse comportamento. No caso de ser um marcador 

positivo isso também se verifica, pois os jogadores ao solucionarem o problema 

vão sentir-se mais realizados pois são eles que resolvem os problemas e não o 

treinador. 

A aquisição de determinados comportamentos por parte dos jogadores 

passa sobretudo pela exercitação, para haver a qualificação emotiva das 

respostas, o que vai potenciar determinadas decisões e eliminar outras. Mas 

isso exige a concretização dos comportamentos, ou seja, dos princípios de 

jogo. 

Na aprendizagem dos princípios, não é suficiente ter uma reacção 

automática, é necessário saber que se tem essa reacção, e poder a partir daí, 

construir conhecimentos e sintonizar essa reacção com determinados 

objectivos (princípios).  
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4.8. Intervenção «específica» do treinador no exercício 

 

 Em função do que já foi dito anteriormente não será difícil perceber que 

a necessidade de intervenção do treinador na aplicação do exercício decorre 

de uma necessidade lógica. Segundo Carvalhal (anexo 1) a intervenção do 

treinador na orientação do exercício é fundamental. Para Carvalhal (anexo 1) 

“dois exercícios iguais, com feedbacks diferentes, tornam o exercício 

completamente diferente. Quando eu digo dois exercícios com os mesmos 

jogadores, mesmo espaço, tempo, as condicionantes do próprio exercício, com 

feedbacks diferentes, dão uma direcção completamente diferente”. 

Poderemos dar um exemplo, num exercício de 3x1, em espaço reduzido, 

o exercício terá uma dinâmica diferente se os feedbacks forem direccionados 

para os jogadores que estão em posse de bola, do que se o treinador emitir 

feedbacks para o jogador que está a pressionar. Pensamos que, na primeira 

situação, durante o exercício, os jogadores irão exercitar durante mais tempo a 

posse de bola, enquanto que, na segunda situação, haverá mais perdas de 

bola, exercitando assim os momentos de transição. 

Através desta intervenção, a dinâmica do exercício adquire uma 

configuração direccionada para os comportamentos pretendidos e, por isso, 

assume-se como voz de comando, que ajuda a atingir objectivos e, portanto a 

qualidade comportamental dos jogadores. 

A importância deste aspecto é decisiva para dar um sentido aos 

acontecimentos do exercício, onde o treinador deve participar activamente 

através de uma intervenção Específica (Gomes, 2006). 

A actividade do treinador não acontece apenas durante o exercício. Para 

Guilherme Oliveira (2004), a intervenção deverá ocorrer em três momentos 

distintos. O primeiro momento acontece no momento antecedente à execução 

do exercício, explicando-o no sentido dos jogadores perceberem qual o seu 

contexto, quais os objectivos, quais os comportamentos e quais as implicações 

que esses comportamentos vão ter no desenvolvimento dos conhecimentos 

colectivos e individuais e na qualidade da prestação. O segundo momento 

acontece, durante a execução do exercício. E o terceiro momento de 
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intervenção, acontece no final do exercício, com o salientar dos aspectos 

positivos e negativos. 

 Carvalhal (anexo 1) também perspectiva a sua intervenção em três 

momentos onde “em primeiro lugar está a preparação do exercício. 

Previamente, o exercício tem que estar direccionado para alguma coisa, pode 

ter mais que um princípio de jogo, mas há sempre um ou outro que nós 

queremos enfatizar e é nesse que nós temos de intervir. Nós tentamos antes 

do exercício explicá-lo aos jogadores, aquilo que pretendemos em termos 

gerais são os comportamentos que nós queremos que aconteça naquele 

exercício, e depois na execução do exercício, digamos que sou extremamente 

rigoroso na nossa intervenção relativamente aos comportamentos apropriados 

e não apropriados em função daquilo que queremos. Depois, para além disso é 

fundamental, conversar com os jogadores, fazer quase que um rescaldo do 

exercício, aquilo que está bem, aquilo que está menos bem, enfatizar aquilo 

que se quer é muito importante”. 

Rink et al. (1996) em relação ao estudo dos feedbacks na 

aprendizagem, reforça a importância de uma intervenção no antes, durante e 

depois do exercício. Refere ainda que basta um destes momentos não se 

manifestar para condicionar todo o processo de aprendizagem. 

 Para podermos intervir temos de conhecer o objecto aprofundadamente, 

para que essa intervenção seja específica, e consolide conhecimentos 

adequados segundo o modelo de jogo. Como refere Guilherme Oliveira (2004) 

o conhecimento declarativo do treinador é importantíssimo. 

 O objectivo do treino é preparar os jogadores da equipa para resolverem 

autonomamente os problemas da competição, segundo o modelo de jogo. É 

por isso, que a intervenção do treinador deve assentar no desenvolvimento 

daquilo que Mourinho (in Amieiro et al., 2006) refere como «descoberta 

guiada». E, neste sentido, para que esse desenvolvimento seja conseguido, o 

treinador deverá ter um conhecimento declarativo aprofundado do «jogar» que 

pretende para a equipa, para o poder transmitir aos jogadores. 

 Essa transmissão é efectuada através de exercícios, daí a intervenção 

do treinador ser determinante sobretudo no “aqui e agora” para dar a conhecer 
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o sentido que confere aos acontecimentos, reforçando determinados aspectos 

e inibindo outros. 
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5. CONCLUSÕES 

  

 Depois de ter-se efectuado a análise e discussão da entrevista, e face 

aos objectivos delineados para o trabalho, pode retirar-se as conclusões de 

seguida expostas: 

 

 Importância do conhecimento específico: 

 

� O conhecimento específico foi reportado no presente estudo como 

fundamental para a proficiência no desempenho. 

 

� A forma como o conhecimento é aprendido e processado é 

fundamental no desempenho do jogador.  

 

� O desempenho dos jogadores está dependente de um conjunto de 

interacções que decorre do respectivo conhecimento específico e se manifesta 

através do comportamento táctico. 

 

� Um processo de aprendizagem que esteja estreitamente relacionado 

com o Modelo de jogo parece ser um dos aspectos mais relevantes para a 

aquisição de conhecimento Específico. 

 

 Influência da componente emocional: 

  

� O conhecimento que adquirimos de um objecto surge através da 

relação deste com o organismo. O que pretendemos é que os jogadores/equipa 

criem conhecimentos/imagens mentais positivas acerca dos comportamentos 

que o treinador aspira, em função do Modelo de jogo da equipa. 

 

� Podemos inferir, que a componente emocional têm um papel crucial 

no processo de aprendizagem e no direccionar dos conhecimentos específicos. 
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� Segundo os autores a presença de “marcadores somáticos”, 

condiciona as antecipações e decisões futuras. Onde somos direccionados a 

repetir decisões experiências que motivam os estados positivos e a evitar o que 

se associa aos estados negativos. 

 

 Processo de treino na aquisição de conhecimentos específicos: 

 

� Para que os comportamentos dos jogadores e equipa se inscrevam 

automaticamente no desenvolvimento do Modelo de Jogo da equipa é 

necessário criar hábitos, e através deles os comportamentos surgem ao nível 

do inconsciente. 

 

� A organização dos exercícios é determinante para conseguir o 

desenvolvimento do modelo de jogo, para desenvolver a aquisição de 

conhecimentos específicos, permitindo um código de interpretação comum a 

todos os jogadores. 

 

� A Intervenção do treinador influência a direcção dos conhecimentos 

dos jogadores, e deve ser efectuada em função dos objectivos pretendidos, o 

treinador deve participar através de uma intervenção Específica.
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6. SUGESTÕES PARA FUTUROS ESTUDOS 

 

Durante a concretização deste trabalho as nossas dúvidas foram sendo 

esclarecidas, mas “novas” problemáticas foram surgindo. Acreditamos que o 

problema de muitas realidades não reside na concepção das de ideias de um 

«jogar», mas sim na sua concretização, na forma como este é e pode ser 

operacionalizado. Desta forma, consideramos pertinente deixar sugestões em 

aberto e que possam suscitar algum interesse para futuros trabalhos: 

 

1.) Analisar a realidade de uma equipa de top, realizando um estudo de 

caso, relacionando as ideias do modelo de jogo do treinador e constatar como 

o processo de ensino/aprendizagem dá ênfase à aquisição dos conhecimentos 

específicos a esse modelo de jogo.  

 

2.) Analisar e caracterizar que tipo de metodologia facilita a aquisição de 

conhecimentos específicos por parte dos jogadores, para que se identifiquem e 

se concretizem totalmente no «jogar» manifestado. 

 

3.) Identificar e comparar realidades distintas: entre treinadores que 

operacionalizam as Ideias de Jogo a partir de um “periodização Táctica” e 

treinadores que as operacionalizam através do “Treino integrado”, verificando 

qual dos estilos proporciona uma aquisição de conhecimento Específico e a 

sistematização do «jogar» de forma mais eficaz e optimizada. 
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ENTREVISTA A CARLOS CARVALHAL 

 

 

Treinador do S.C.Braga 

 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

07 de Novembro de 2006 

 

 

Tiago Silva (T.S.) – O que é que entende por conhecimento 

específico dos jogadores no futebol? 

 

Carlos Carvalhal (C.C.) – Conhecimento específico dos jogadores no 

futebol, é quase que eu diria que é os jogadores saberem o que fazer em cada 

momento, digamos que passa pelo que fazer em cada momento do jogo, tendo 

a bola, não tendo a bola, no momento em que a perco, no momento em que a 

ganho. Acima de tudo eu responderia o que fazer nestes momentos e nessa 

mesma identificação com a acção em função de qualquer coisa, isso acaba por 

ser conhecimento específico. 

 

T.S. – Considera importante o conhecimento específico no 

desempenho do jogador dentro de um projecto de jogo colectivo? 

 

C.C. – Claro, o futebol é um jogo de inteligência, e partindo desse 

pressuposto a acção tem primeiro uma orientação mental. Nós temos que 

saber o que fazer em cada momento, para agir em função desses momentos. 

Nós participamos activamente no jogo, e quando eu digo activo, estamos 

sempre a participar activamente, tendo a bola não tendo a bola, no momento 

em que a recuperamos, no momento em que a perdemos. 
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T.S. – De que forma no treino operacionaliza “o que fazer”? Procura 

nos exercícios ter sempre presente “o que fazer”? 

 

C.C. – Na operacionalização não chega nós fazermos uma descrição ou 

uma descriminação dos comportamentos. O jogador, o ser humano, 

normalmente é um animal de hábitos, temos que o fazer, temos que fazer a 

acção para que as pessoas entendam aquilo que nós temos que fazer, 

evidentemente que se nós, nos respeitarmos, nos orientamos por princípios, 

por princípios de jogo, e o que é que são princípios de jogo, são no fundo 

linhas orientadoras em função de alguma coisa que acontece no jogo, nós 

temos que agir em função desse momento, o treino visa exactamente essa 

mesma identificação. O treino é identificação sobre qualquer coisa que nós 

pretendemos, qualquer coisa que com alguma previsibilidade vai acontecer no 

jogo ou qualquer coisa que nos queremos que aconteça no jogo e nesse 

sentido, o esquema mental, ou melhor o direccionamento do treino é dado por 

nós e interessa que o jogador, não só saiba fazer mas também saiba sobre o 

saber fazer, porque isso é muito importante. 

 

T.S. – Passa então por haver um Modelo de Jogo que leva a essa 

convergência de conhecimentos dos próprios jogadores? 

 

C.C – Só poderá passar por aí, o meu jogador só poderá interpretar e 

fazer qualquer coisa em função de, se eu lhe transmitir qualquer coisa também. 

E no fundo o que é uma equipa? Numa equipa o que nós pretendemos é que 

hajam comportamentos concertados, porque é uma equipa, não são 

comportamentos individuais. Comportamentos concertados pressupõe que 

todos, pelo menos isso é o grande, digamos que é a pedra filosofal de qualquer 

treinador é que faça com que os jogadores pensem em determinado momento 

do jogo, todos da mesma forma, isso é que é identificação. O treino específico 

visa exactamente isso, em cada momento haver comportamentos concertados 

com os colegas, não interessa que sejam comportamentos automáticos, mas 

sim comportamentos. E o que são comportamentos, são linhas orientadoras 

para que no momento em que tenho a bola no momento em que a perco, no 

momento em que a ganho, ou no momento em que não tenho a bola tenha 



Anexos 

 

 iii

comportamentos individuais e colectivos de acordo com uma ideia e essa ideia 

passa através de princípios. São os princípios que orientam a nossa acção, e 

para que os princípios sejam operacionalizados, evidentemente têm que ser 

exercitados de acordo com essas ideias. É o único caminho. 

 

T.S. – Está de acordo com a frase que Jorge Valdano referiu “que o 

Futebol são 2,3,4,5 jogadores pensarem a mesma coisa ao mesmo 

tempo”? 

 

C.C – Exactamente, eu até diria mais, que a pedra filosofal de qualquer 

treinador é conseguir que toda a equipa pense da mesma forma em todos os 

momentos, isso seria excelente. Nós sabemos que é uma situação difícil, mas 

temos de caminhar nesse sentido, a identificação passará por termos os 

princípios tão bem definidos que em todos os momentos os jogadores estão a 

pensar da mesma forma.  

 

 T.S. – Considera o processo de treino como um processo de 

ensino-aprendizagem?  

 

 C.C. – Sim 

 

 T.S. – Na literatura considera-se o conhecimento como algo que se 

reformula e evolui. Considera que o processo se vai renovando? 

 

 C.C. – Tanto se renova, que nós próprios vamos valorizar aquilo que nós 

previamente tínhamos definido. O conhecimento que nós temos, aquilo que nós 

queremos com o principio, pela execução dos jogadores, muitas vezes o 

próprio jogador enriquece os nossos princípios e fazem-nos pensar ainda mais 

além, portanto digamos que é interactivo, não é não é só do treinador para os 

jogadores, mas também dos jogadores para o treinador. 

 T.S. – Pensa então que o modelo de jogo é uma utopia? 

 

 C.C. – Sim, nós nunca conseguimos lá chegar, e quando pensamos que 

o caminho, ou melhor, para chegarmos a qualquer coisa, há determinados 
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princípios que se perdem, há outros que se exponenciam e se calhar outros 

ficam enriquecidos. E quando nós chegamos a meio do processo se calhar 

temos uma ideia, embora em traços gerais idêntica, àquela que nós partimos 

para o processo, mas se calhar há elementos que enriqueceram muito aquilo 

que nós previamente tínhamos pensado, como acontece também o contrário, 

devido às fragilidades, ou outra situação que nos faz redefinir o caminho e se 

calhar pensar que para chegar a qualquer coisa demorará mais tempo.  

 

T.S. – Semanalmente o processo é reconstruído? 

 

C.C. – Em todos os jogos o castelo é desmoronado e depois nós temos 

que na semana seguinte reconstruí-lo, e quando nós pensamos que ele está de 

novo direito, que é o castelo que nós pretendíamos de repente, cai uma 

parede, caem duas paredes e nós temos que voltar a construir essas paredes, 

embora as traves mestras continuem lá, os alicerces continuem lá. 

 

 T.S. – Considera as emoções importantes no processo de treino, ou 

tenta procurar que o processo de treino seja um campo neutro, sem 

emoções? 

 

 C.C. – Não, as emoções são fundamentais. Qualquer momento de 

aprendizagem, qualquer momento de ensino-aprendizagem carregado de 

emoção, evidentemente que o cérebro capta esse momento de uma forma, que 

depois quando for necessário activar, essa acção vai ser mais fácil de accionar, 

portanto a emoção é fundamental. 

 

 

T.S. – Qual a importância de perspectivar o processo de treino, 

tendo em conta uma organização fractal? 

 

 C.C. – Bem…não podemos perder o sentido do todo, é fundamental, ou 

seja, nós somos capazes de treinar, inclusivamente a individualidade sem 

perder o sentido do todo. Inclusivamente conseguimos trazer o jogador para 

fora do jogo de futebol, para fora do treino da bola, inclusivamente não perder o 
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sentido do todo, aquilo que para nós é mais importante, é que tudo tenha a 

haver com tudo, ou seja, tudo tenha a haver com a nossa forma de jogar, todo 

o tipo de acções, de exercícios tudo o que fizermos tem a haver com a 

melhoria do nosso jogo, nem que para isso tenhamos de reduzir em termos 

grupais, sectoriais, individualidade inclusivamente e inclusivamente tirar a 

individualidade do jogo e criar alguma situação especifica para melhorar o 

nosso jogo. 

 

T.S. – Referiu à pouco a palavra momentos, na literatura há quem 

divida o jogo em momentos e quem o divida em fases, como as 

caracteriza e qual considera estar mais adaptada à realidade do futebol? 

 

C.C. – Há uma coisa que existe sempre que é a realidade, existem as 

teorias que explicam a realidade, e depois existem terminologias que vão 

aparecendo. Normalmente estas terminologias aparecem para simplificar, não 

para complicar. Na minha óptica existem momentos não fases, porque fases 

tem um início e têm um fim, uma fase acaba e depois começa outra fase, e os 

momentos são contínuos, não há desfasamento entre uma parte e outra, 

portanto como o jogo é continuo, não há fases, ninguém entra na fase de 

ataque, pára o jogo e entra na fase de transição defensiva, pára o jogo e entra 

na fase defensiva, não, isto é um momento contínuo, nesse sentido penso que 

faz mais sentido o termo momento. 

 

 T.S. – Qual a importância da relação entre os exercícios propostos 

com o Modelo de jogo e a respectiva especificidade? 

 

 C.C. – Os exercícios só fazem sentido se forem específicos. Na minha 

opinião, tirando os exercícios compensatórios que são necessários, algum 

outro exercício que muitas vezes são precisos para relaxamento ou para, 

digamos relaxamento do sistema nervoso central, que são exercícios lúdicos 

importantes. De resto os exercícios, ou seja, aquilo que fazemos sempre é 

tentar direccionar os exercícios para o modelo de jogo adoptado. Eu não 

consigo conceber um treino sem especificidade, sem a melhoria de qualquer 

coisa relativamente ao nosso Modelo, para mim isso não é treino. 
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 T.S. – Qual a importância da intervenção do treinador no exercício, 

de forma a direccioná-lo para aquilo que pretende? 

 

 C.C. – É importantíssimo. Dois exercícios iguais, com feedbacks 

diferentes, tornam o exercício completamente diferente. Quando eu digo dois 

exercícios com os mesmos jogadores, mesmo espaço, tempo, as 

condicionantes do próprio exercício, com feedbacks diferentes, dão um 

direcionamento completamente diferente. É muito importante a intervenção do 

treinador, em corrigir aquilo que está mal, em enfatizar aquilo que está bem, e 

os feedbacks são fundamentais no direccionamento do exercício. Um exercício 

que pretende qualquer coisa, que nós queremos enfatizar determinado tipo de 

coisas e há um comportamento, embora o exercício esteja a ser mais ou 

menos bem executado, e houver comportamentos inadequados, nunca 

devemos deixá-lo passar em claro, devemos intervir, parar, corrigir. Devemos 

emocionalmente intervir sobre o erro, da mesma forma que emocionalmente 

devemos valorizar aquilo que está bem, só assim é que nós conseguimos 

direccionar isto para os comportamentos pretendidos e acima de tudo nós o 

que pretendemos é comportamentos é desempenho em função de. Portanto é 

fundamental que isso aconteça. 

 

 T.S. – Podia dar um exemplo de como estrutura a sua intervenção 

no exercício? 

 

  C.C. – Em primeiro lugar está a preparação do exercício. Previamente, 

o exercício tem que estar direccionado para alguma coisa, pode ter mais que 

um princípio de jogo, mas há sempre um ou outro que nós queremos enfatizar 

e é esse que nós temos de intervir. Nós tentamos antes do exercício explicá-lo 

aos jogadores, aquilo que pretendemos em termos gerais são os 

comportamentos que nós queremos que aconteça naquele exercício, e depois 

na execução do exercício, digamos que sou extremamente rigoroso na nossa 

intervenção relativamente aos comportamentos apropriados e não apropriados 

em função daquilo que queremos. Depois, para além disso é fundamental, 

conversar com os jogadores, fazer quase que um rescaldo do exercício, aquilo 
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que está bem, aquilo que está menos bem, enfatizar aquilo que se quer é muito 

importante. 

 

 


