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RESUMO 

 

O jogo caracteriza-se por um cenário imprevisível, aleatório e ambíguo, 

em que o desconhecimento das Ideias de Jogo ou as ausências referenciais 

dos jogadores constituem uma ameaça acrescida à eficácia do treino e à forma 

de jogar de uma equipa. O treino visa criar um contexto de acção semelhante 

para todos os jogadores a partir da aquisição e organização do conhecimento 

que se prende com o «jogar» pretendido, portanto, que se quer Específico. As 

pesquisas realizadas têm dado pouco ênfase aos modos de operacionalizar 

esse conhecimento Específico. Esta temática será a nossa preocupação. 

O presente estudo é um trabalho de natureza conceptual. A ideia central 

deste trabalho é enunciar e caracterizar a «descoberta guiada» como processo 

de transmissão das Ideias de Jogo e de operacionalização do «jogar». A 

metodologia empregue para a concretização deste trabalho consistiu, 

primeiramente, na realização de uma revisão da literatura relativa à 

problemática em questão e, posteriormente, na realização de um estudo de 

caso que resultou da observação de dois microciclos semanais de treino, da 

equipa sénior do Sporting Clube de Espinho, e da realização e análise de uma 

entrevista ao treinador principal da equipa. Os principais objectivos do trabalho 

são testemunhar o processo de ensino-aprendizagem/treino utilizado pelo 

treinador em questão e verificar se o processo de operacionalização das Ideias 

de Jogo e do «jogar» é através da, ou se assemelha à, «descoberta guiada». 

 Com o intuito de aprofundar e esclarecer as premissas que compõem a 

revisão da literatura procedeu-se à análise e discussão dos resultados. Numa 

perspectiva reflexiva e crítica, consideramos que o treinador observado, 

embora partilhe da maior parte dos princípios da «descoberta guiada», entenda 

do que se trata e apresente uma forma de operacionalizar algo semelhante a 

ela, detectam-se momentos no decorrer da sua operacionalização das Ideias 

de Jogo que nos permitem indicar algumas divergências com este processo. 

 

Palavras chave: FUTEBOL – IDEIAS DE JOGO – ABORDAGEM SISTÉMICA – 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO – MODELO DE JOGO – «DESCOBERTA GUIADA». 
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1. INTRODUÇÃO 

Primeiramente, identifico o estudo como um texto expositivo-

argumentativo interdisciplinar, expositivo porque se expõem ideias sustentadas 

em vários autores e argumentativo no sentido de as reflectir e discutir 

relacionando-as com conhecimentos e ideias de outras áreas. 

O contexto deste trabalho reporta-se a um fenómeno de mundialização, 

o jogo de Futebol, que entendo numa perspectiva global e sistémica, em que a 

investigação se pretende a partir de um reduzir às partes sem empobrecer o 

todo. Tal como Azkargorta (2004), entendo o jogo como o funcionamento do 

corpo humano, isto é, o que se considera mais importante cuidar: o fígado, os 

pulmões, os rins, o cérebro ou o coração? Não se encontra resposta possível 

porque o fracasso de qualquer um destes órgãos pode levar à morte, e que 

forma de morrer é mais importante? Por analogia, qualquer dimensão do jogo 

(táctica, técnica, física e psicológica) não assume maior relevância por si só 

para o optimizar, mas apenas se articuladas num todo indivisível e inseparável.  

O presente trabalho pretende, primeiro, através da revisão bibliográfica, 

apontar aspectos que entendemos serem os fundamentos das Ideias de Jogo e 

do «jogar» que se pretendem para a equipa. E, posteriormente, a partir de um 

estudo de caso, apresentar e caracterizar a «descoberta guiada» como estilo 

de ensino ou de operacionalização das Ideias de Jogo e do «jogar» 

A ideia central deste trabalho é evidenciar que as Ideias de Jogo e o 

«jogar» desejados podem ser operacionalizadas pela «descoberta guiada». 

Com o estudo de caso, a intenção é observar como o treinador operacionaliza 

as Ideias de Jogo e o «jogar» da equipa e constatar se esse processo é, ou se 

assemelha à «descoberta guiada». 

O trabalho está estruturado em oito pontos. O primeiro, a “Introdução” 

apresenta a pertinência do tema do estudo, a estrutura e os principais 

objectivos. No segundo, encontra-se a “Revisão Bibliográfica” fragmentada em 

quatro partes. Na 1ª parte, proclama-se a necessidade de se consciencializar 

com a realidade em que se vai actuar, o jogo de Futebol, no sentido de se 

adquirir o conhecimento a partir da complexidade do jogo e do 

desconhecimento das ideias de jogo. Na 2ª parte, concebe-se a realidade 
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como algo que se transforma a partir da idealização e modelização da mesma. 

Modela-se a realidade a partir da criação de um Modelo de Jogo, subordinado 

a várias características, na tentativa de se alcançar um conhecimento 

Específico. Na 3ª parte, apontamos a comunicação, a contextualização e a 

Especificidade como princípios metodológicos que permitem ao treinador 

interpretar a realidade à medida que prepara as suas ideias de jogo. Na 4ª 

parte, apresenta-se a «descoberta guiada» como o processo que permite a 

concretização das ideias de jogo e do «jogar» pretendidos, à medida que se 

vivencia a realidade em que se trabalha. No terceiro ponto, designado de 

“Material e Métodos”, são definidos os objectivos e apresentados o estudo de 

caso e a metodologia adoptada. No quarto, a “Análise e Discussão dos 

Resultados”, discute-se e caracteriza-se o objecto de estudo. No quinto ponto 

apresentam-se as conclusões. No sexto e sétimo pontos as considerações e 

recomendações finais, respectivamente, e por fim as referências bibliográficas. 

Na realização do estudo, partimos da premissa que não existe um único 

Futebol e, naturalmente, que não existem dois treinadores que preconizem 

duas formas de jogar iguais. A expressão «jogar» é entendida como a forma de 

uma equipa se comportar no jogo apresentando características que permitirão 

detectar singularidade, identidade própria e uma cultura de jogo, demarcando-a 

de outros «jogares» existentes. O «jogar» deve ser entendido como algo a 

construir, que surge a partir de uma idealização do treinador, mas que conta 

com a adequação à realidade e com o acrescento de algo vindo dos jogadores. 

Se o treinador é quem idealiza essa forma de jogar é a ele que cabe a sua 

operacionalização para que a interpretação e assimilação, dos jogadores, seja 

plena e se concretize num «jogar» regular e de “qualidade”. Na mesma medida 

em que existem várias formas de jogar existem várias maneiras de treinar ou 

de operacionalizar esse «jogar». A «descoberta guiada» é, precisamente, uma 

delas, uma parte (o processo) enquanto meio para se atingir o todo (o «jogar») 

enquanto fim. Ao contemplar a «descoberta guiada» como um meio para atingir 

um fim é evidente que está antecedida de algo e aponta no caminho de algo. 

Sendo o treinar a sistematização do que se quer concretizar, considero que o 

algo a que precede terá de ser o mesmo algo a que futura – o Modelo de Jogo.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. CONSCIENCIALIZAÇÃO DA REALIDADE COMO FASE PRELIMINAR DAS 

IDEIAS 

 

 Este ponto consiste na procura de esclarecimentos para a ordem 

inerente à desordem aparente que observamos à nossa volta quando nos 

confrontamos com uma realidade que é o jogo de Futebol. 

Mediante a confusão e ambiguidade eminentes no jogo juntamente com 

o desconhecimento, por parte dos jogadores, do que é pretendido pelo 

treinador e de quais são as suas ideias de jogo, pretende-se enunciar a 

necessidade em se adquirir um conhecimento Específico e organizado. Este 

conhecimento vai proporcionar a oportunidade de saber como agir em 

ambientes desconhecidos, de imprevisibilidade, de aleatoriedade e de 

desordem e vai ao encontro da ordem que tem de existir.  

No fundo, pretende-se caracterizar e identificar o que de real tem o jogo 

no sentido de nos permitir constatar a necessidade de se organizar o 

conhecimento através da concepção das ideias de jogo. 

 

2.1.1. O CARÁCTER CAÓTICO DO JOGO 

 

“No jogo de Futebol, em muitos casos, a ordem parece nascer do caos” 

(Garganta & Cunha e Silva, 2000: 6) 

 

2.1.1.1. O que é o Caos? 

 

O caos não assume uma condição negativa, pois, este: “(…) não 

significa confusão total, ausência completa de forma, desordem geral, total falta 

de princípios e de leis que governem o comportamento (…) tem a ver com uma 

abordagem ordenada da desordem, com a forma como a desordem e a ordem 

estão interligadas e coexistem, e também com o papel que a desordem 

desempenha na criação da ordem” (Stacey, 1995: 448). Segundo este autor o 

caos é a ordem (modelo) dentro da desordem (comportamento ao acaso). 



Revisão da Literatura – Consciencialização da realidade como fase preliminar das ideias 

Paulo Sousa 4

 

2.1.1.2. O jogo de Futebol: de um sistema caótico a um universo de 

possibilidades 

 

O jogo de Futebol apresenta-se como um sistema caótico ao surgir da 

aleatoriedade, da imprevisibilidade dos acontecimentos e da sua sensibilidade 

às “condições iniciais” (Cunha e Silva, 1995, 2003; Garganta, 1997; Garganta & 

Cunha e Silva, 2000). 

O jogo de Futebol ao ser entendido como um sistema caótico transmite-

nos a incapacidade de o quantificar com rigor absoluto de forma a caracterizá-

lo. Esta incapacidade revela-se pela impossibilidade de fazermos previsões 

relativamente à sua evolução e resultado, já que para tal seria necessário 

dominarmos uma excessiva quantidade de informação, como: características 

dos jogadores; características das duas equipas; dados relativos à motivação e 

pressão (por jogar em casa ou fora); e dados relativos à natureza e dimensões 

do campo (Cunha e Silva, 2002, 2003). Mesmo assim, pudemos dizer que o 

jogo apresenta padrões de acção que se repetem no tempo denominados de 

invariantes ou de regularidades (Cunha e Silva, 1995; Stacey, 1995). Uma 

característica que manifesta um “padrão escondido” (Guilherme Oliveira, 2004), 

denominado de “auto-semelhança” (Stacey, 1995). 

Ao consideramos caótico o jogo de Futebol reportamo-nos a Stacey 

(1995) para dizer que nos devemos centrar numa descrição qualitativa dos 

padrões de comportamento de forma a detectar uma regularidade dentro da 

variedade de acontecimentos do jogo. Esta intenção engrandece-se quando 

Cunha e Silva (2002) afirma que o jogo, apesar de ser diferente, decorre dentro 

daquilo a que se chama um padrão de funcionamento tornando-se sempre 

parecido. O autor completa referindo que o jogo de Futebol está sujeito a um 

conjunto de contingências como o estado físico dos jogadores, as regras do 

jogo, o jogar em casa ou fora, que permitirão dizer que o jogo apesar de correr 

sempre de forma diferente corre sempre de forma parecida (Cunha e Silva, 

2002, 2003). 
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Representando-se sistemas caóticos como o jogo de Futebol num 

espaço de fase1 (espaço mental) é possível verificar que eles passam a exibir 

comportamentos com alguma regularidade, ou seja, que apesar de serem 

diferentes caem num universo de possibilidades (Cunha e Silva, 2002, 2003). 

 

2.1.1.3. A imprevisibilidade, a aleatoriedade do jogo e a sensibilidade às 

condições iniciais 

 

O jogo de Futebol caracteriza-se pelo acaso e pelas suas próprias 

regras, sendo que “um acontecimento casual pode mudar o curso do jogo, 

lançando-o numa nova direcção” (Garganta & Cunha e Silva, 2000: 5). Assim, 

como refere Garganta (1997), na aparência simples de um jogo de Futebol está 

escondido um fenómeno complexo, consequente da elevada imprevisibilidade 

e aleatoriedade dos factos de jogo.  

O jogo representa-se como uma «sequência de sequências» onde os 

jogadores se encontram em condições de inventar “novos jogos” durante o jogo 

através de estratégias pessoais e colectivas, tentando resolver eficazmente as 

situações de jogo (Garganta & Cunha e Silva, 2000). A par deste 

acontecimento cria-se uma margem de imprevisibilidade correspondente às 

atitudes, às dificuldades e às decisões tomadas em cada momento (Bacconi & 

Marella, 1995, cit. por Garganta & Cunha e Silva, 2000). 

Enunciam-se três características que dão corpo ao carácter caótico do 

jogo de Futebol e que pretendemos destacar: a aleatoriedade, a 

imprevisibilidade e a extrema sensibilidade às condições iniciais (Cunha e 

Silva, 1995; Garganta, 1997; Garganta & Cunha e Silva, 2000). Assim, numa 

boa abordagem a estas três características, Guilherme Oliveira (2004) refere 

que a aleatoriedade se manifesta na ocorrência das situações sem uma lógica 

sequencial, surgindo de forma arbitrária, isto é, apresentando-se de forma não 

linear. A respeito da imprevisibilidade, menciona que esta acontece porque o 

jogo levanta problemas que podem ser resolvidos através de diferentes 

                                                
1 Espaço de fase é um espaço não topológico que tem tantas dimensões, quantas as variáveis 
do sistema. Num ponto desse espaço e num determinado momento podemos obter toda a 
informação do sistema (Cunha e Silva, 1995). 
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soluções, dependendo dos conhecimentos específicos que se tem, da própria 

interpretação que o jogador faz da situação e dos modelos de referência 

colectivo e individual que construiu. No que concerne à sensibilidade às 

condições iniciais, Guilherme Oliveira (2004) afirma que a sensibilidade a tais 

se relaciona com as ocorrências que surgem durante o jogo e com as acções 

realizadas pelos jogadores. No entendimento desta sensibilidade às condições 

iniciais, também Oliveira, Amieiro, Resende & Barreto (2006) dão o seu 

contributo, afirmando que qualquer acontecimento que ocorra durante o 

processo tem implicações nos acontecimentos que se seguem podendo 

modificar ou alterar a sequência, a lógica e o resultado do processo.  

 

2.1.1.4. Análise conclusiva do carácter caótico do jogo 

 

Um «sistema caótico determinista» apresenta padrões de acção que se 

repetem no tempo, denominados de invariantes ou regularidades, revelando 

uma ordem organizante (Oliveira; Amieiro; Resende & Barreto, 2006).  

Num sistema caótico irrompem-se padrões que denunciam o 

comportamento caótico à pequena escala, mas que denunciam à grande 

escala uma certa regularidade (Garganta & Silva e Cunha, 2000). Assim, o jogo 

de Futebol, enquanto sistema caótico, indica-nos que no meio do caos 

aparente é possível sustentar regularidades organizacionais, isto é, modelar e 

padronizar uma dada forma de jogar (Oliveira; Amieiro; Resende & Barreto, 

2006). 

Sucintamente, baseando-nos em Guilherme Oliveira (2004), percebemos 

que dentro da imprevisibilidade que existe no jogo, o treinador e a equipa, 

através de processos de ensino e de treino, pretendem criar previsibilidades 

que sejam reconhecidas, que consigam interagir com as imprevisibilidades e 

que se relacionem com os constantes estados de equilíbrio e de desequilíbrio 

ou longe-do-equilíbrio2 característicos destes sistemas. E é um facto que as 

equipas de Futebol, ao jogarem na fronteira entre o caos e a ordem, parecem 

                                                
2 Os estados de equilíbrio caracterizam-se por momentos em que o comportamento do sistema 
é estável. O estado longe-do-equilíbrio é instável, pois regras simples e pequenas alterações 
dependentes do acaso podem gerar alterações importantes (Stacey, 1995). 
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operar em estados de não-equilíbrio, ao imporem a sua forma de jogar (pelos 

tipos de passes, espaços de circulação da bola e ritmo do jogo) podendo 

desenvolver-se mecanismos de auto-organização3 a partir da aleatoriedade 

que se vive no jogo (Garganta & Cunha e Silva, 2000). 

Por fim, corroboramos uma afirmação de Garganta (2002) quando refere 

que num envolvimento randómico, como o jogo de Futebol, a predição, a 

explicação e a compreensão do jogo não seriam possíveis se não existissem 

padrões nos quais se pudesse basear e referenciar. Até a própria essência do 

jogo reclama uma necessidade de se identificarem padrões de jogo que estão 

referenciados ao comportamento dos jogadores e das equipas (McGarry & 

Franks, 1994, cit. por Resende, 2002). 

 

2.1.2. «AUSÊNCIA REFERENCIAL»  

 

“O desconhecido não é apenas o mundo exterior, é sobretudo nós próprios” 

(Morin, 2003: 161) 

 

2.1.2.1. Desconhecimento das ideias de jogo… um estado inicial 

 

Acreditamos que os jogadores se podem deparar, numa fase inicial da 

época ou no contacto com um novo treinador, com uma ausência de 

referências, tanto de âmbito individual como colectivo. Esta ausência de 

referências e eventual desconhecimento podem ser apontados face às ideias 

de jogo pretendidas pelo treinador ou como agir em diferentes momentos de 

jogo mediante as ideias pretendidas, na tentativa de combater a desordem, a 

aleatoriedade e a imprevisibilidade características do jogo.  

De modo algum, partimos do pressuposto que o jogador de Futebol é 

uma «tábua rasa» desprovido de conhecimento. Pelo contrário, tal como 

qualquer ser humano o jogador adquire informação através das suas 

experiências e situações vividas sendo alojadas como conhecimento na sua 

                                                
3 A auto-organização é um processo em que os componentes comunicam espontaneamente 
entre si e cooperam subitamente num comportamento comum, coordenado (Stacey, 1995). 
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memória. O desconhecimento a que nos referimos aqui trata-se 

exclusivamente de um desconhecimento perante as ideias do que se pretende.  

Não obstante, destacamos uma afirmação de Dias (2005) quando 

considera que os seres humanos embora iguais, são diferentes, pois 

apresentam atitudes distintas, o que lhes permite fazer aprendizagens 

diferenciadas e ter percepções próprias face aos mesmos estímulos, 

percepcionando a informação de forma dissemelhante. Nesta linha de 

pensamento, encontra-se Guilherme Oliveira (2004: 90) ao referir: “Jogadores 

diferentes perante situações idênticas solucionam e executam de forma 

divergente. Também jogadores diferentes confrontados com as mesmas ideias, 

do treinador e da equipa, têm interpretações distintas, originadas pelos 

conhecimentos já formados pelas experiências que ocorreram ao longo das 

respectivas vidas e pelas emoções associadas a todos estes processos”. 

Também Garganta & Cunha e Silva (2000) defendem que cada jogador pode 

perceber o jogo e as suas configurações em função das aquisições anteriores e 

do estado presente. 

Assim, pressupõe-se a necessidade de compreender o jogo pela 

captação dos elementos que o configuram na sua complexidade. No entanto, 

para compreender o jogo, o jogador deve ser capaz de organizar os seus 

comportamentos, a sua acção, em função de um projecto (Menaut, 1974, cit. 

por Garganta, 2002). Um “projecto” que envolve ideias, pois, relativamente ao 

jogo salientam-se “as ideias que sustentam um projecto, uma manifestação 

colectiva de Futebol” (Guilherme Oliveira, 2004: 4). As ideias juntamente com 

outras premissas (capacidades, características e conhecimentos dos 

jogadores, realidade e cultura da equipa, organizações estruturais e funcionais, 

etc.) darão corpo a um Modelo de Jogo. Portanto, aliando o nosso pensamento 

ao de Menaut (1974, cit. por Garganta, 2002), serão estas ideias que invocarão 

uma necessidade de organizar o conhecimento e permitirão a sistematização 

dos comportamentos, levando os jogadores a agir na complexidade do jogo. 

Segundo Garganta & Pinto (1998) a relação de cooperação/oposição 

constante no jogo de Futebol, manifesta a realização de acções individuais, de 

grupo e colectivas, específicas e congruentes com os objectivos em cada 
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momento do jogo, segundo regras de acção e princípios de gestão bem 

definidos. Para os mesmos autores, o jogo de Futebol ao ser jogado com 

elevada qualidade requer o desenvolvimento de um pensamento táctico 

operacional, para responder à imprevisibilidade das situações de jogo.  

Recordamo-nos de ler Dias (2005), na página anterior, ao mencionar 

que os seres humanos podem perceber a informação de forma dissemelhante 

perante os mesmos estímulos. Mas, o mesmo autor (2005: 8) completa esse 

seu raciocínio ao dizer que “os indivíduos não fazem as mesmas escolhas das 

mensagens a menos que não lhes sejam dadas alternativas para tal”.  

Assim, consideramos fundamental os treinadores proporcionarem aos 

seus jogadores alternativas para desenvolverem um “pensamento táctico 

operacional” e para que ocorram as “mesmas escolhas”. Acreditamos que são 

estas alternativas que permitirão um entendimento do jogo de Futebol, tanto no 

plano do jogador como do treinador. Este entendimento deve realizar-se a 

partir da emergência duma constelação conceptual construída a partir do 

compromisso estabelecido (as regras, os princípios) e a inovação (Garganta & 

Cunha e Silva, 2000). O que entendemos por “constelação conceptual” é a 

emergência de um Modelo de Jogo4 composto por regras e princípios de jogo 

que permitirão superar o desconhecimento. Para que o desconhecimento das 

ideias e a «ausência referencial» se superem transcendendo-se em qualidade 

de jogo será importante, como defende Guilherme Oliveira (2004), os jogadores 

serem capazes de percepcionar, interpretar e concretizar em jogo as ideias 

decorrentes do Modelo de Jogo.  

Em conclusão, não será propriamente indigesto ou considerado 

adulteração da mente de um «leigo» referir que as referências (individuais e 

colectivas), que permitem o conhecimento das ideias de jogo, estão bem 

evidentes aquando a concepção do Modelo de Jogo. 

 

 

 

                                                
4 O modelo de jogo é um complexo de referências individuais/colectivas que são os princípios 
de jogo concebidos pelo treinador (Oliveira; Amieiro; Resende & Barreto, 2006). Estes termos 
serão abordados no ponto 2.2. desta revisão. 
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2.1.3. A ESSÊNCIA DO CONHECIMENTO… UMA NECESSIDADE!  

 

“O conhecimento como forma de antecipação da realidade nunca deixou de apoquentar e, ao 

mesmo tempo, interessar os homens.” 

(Dias, 2005:15) 

 

De acordo com Morin (2003) e Ribeiro (1998) o conhecimento emerge 

do desconhecimento e da confusão. Este facto permite-nos dizer que a partir 

da desordem, da aleatoriedade, da imprevisibilidade características do jogo e a 

partir do desconhecimento das ideias de jogo surge a necessidade de conhecer 

o que e como fazer nos diferentes momentos do jogo, mediante a forma de 

jogar que se pretende atingir.  

Neste entendimento, está-se a relacionar o conhecimento com o jogo de 

Futebol e, a partir de uma afirmação de Morin (2003) a respeito do 

conhecimento, podemos perceber que esta relação emerge na tentativa de se 

tomar consciência do erro, da ignorância e da cegueira que progridem ao 

mesmo tempo que o nosso conhecimento, na tentativa de se reconhecer e 

aprender a complexidade do real (entenda-se do jogo). Felizmente “a nudez 

das coisas é-nos dada pelo conhecimento que temos delas. O conhecimento 

tira a «roupa» da ignorância e das ideias feitas” (Dias, 2005: 15). 

Segundo Guilherme Oliveira (2004), num jogo de Futebol, os jogadores 

são permanentemente confrontados com um conjunto de problemas, em que 

uma resolução eficaz depende dos conhecimentos específicos e da interacção 

das experiências e das vivências dos diferentes jogadores. Os conhecimentos 

que o jogador dispõe permitem-lhe orientar-se, prioritariamente, para certas 

sequências de acção em detrimento de outras (Tavares, 1993). O jogo de 

Futebol apresenta-se, então, como uma construção activa que decorre da 

afirmação e actualização das escolhas e decisões dos jogadores, realizadas 

num ambiente de diversos constrangimentos e possibilidades (Faria, 1999). 

O conhecimento é um processo que está permanentemente aberto às 

evoluções e alterações do pensamento (Guilherme Oliveira, 2004). Assim, 

considera-se o conhecimento algo que está permanentemente a crescer e a 

ser reformulado, que não é estanque.  
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Acreditamos que a capacidade de treinar e jogar implicam o 

desenvolvimento de alguns saberes: um saber-fazer e um conhecimento sobre 

o saber-fazer (Garganta, 2004), ou como refere Frade (1989, cit. por Guilherme 

Oliveira, 2004): um saber fazer e um saber sobre o saber fazer. Relativamente 

ao saber sobre o saber fazer, Guilherme Oliveira (2004) menciona-nos que 

abrange dois tipos de conhecimento. Um conhecimento mais abrangente, 

referenciado como cultura táctica do jogo e um mais específico, relacionado 

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

mesmo autor, refere-se ao saber fazer quando se tem conhecimentos e 

capacidades para executar com êxito determinada acção. 

O conhecimento, portanto, surge como uma necessidade primária para 

um melhor entendimento e acção no jogo, tal que Faria (1999) assume como 

fundamental os jogadores apresentarem um conhecimento das componentes 

do futebol, que será melhor quanto maior for a sua «cultura táctica». A «cultura 

táctica» é definida por Frade (1990, cit. por Faria, 1999) como um guia de 

escolhas de acção, face às circunstâncias aleatórias e imprevisíveis do jogo, 

referenciado ao conjunto de valores e percepções que decorrem dos modelos e 

princípios de jogo que escolhemos. 

 

2.1.3.1. A organização do conhecimento… 

 

Seguidamente, abordaremos de forma sucinta como o conhecimento 

está e pode ser organizado e o formato específico que apresenta. 

Baseando-nos no trabalho desenvolvido por Guilherme Oliveira (2004), 

interessa destacar a importância da memória, a interacção entre conhecimento 

declarativo e processual e a relevância das emoções nas aprendizagens e na 

aquisição do conhecimento.  

 

2.1.3.1.1. …depende da Memória  

 

A memória pode ser vista como a capacidade de se recordar e como um 

conjunto de recordações (Cambier, 2004). Também se pode entendê-la como a 
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aquisição, o armazenamento e a evocação de informações (Izquierdo et al., 

2003, cit. por Guilherme Oliveira, 2004). 

De entre os diferentes tipos de memória enunciados na tese de 

Guilherme Oliveira (2004) e tendo, também, como referência Cambier (2004), 

interessa distinguir dois tipos: memória explícita (ou declarativa, que permite a 

aprendizagem de como é o mundo, através da linguagem) de memória implícita 

(ou processual, que permite a aprendizagem de como fazer as coisas). A 

explícita associa-se às experiências dos indivíduos e à recordação dos 

acontecimentos e das coisas (Schachter, 1987, cit. por Guilherme Oliveira, 

2004), dividindo-se em memória episódica que contextualiza os 

acontecimentos tal como foram vividos e memória semântica que engloba 

aquilo que sabemos, tendo esquecido quando e como o aprendemos, segundo 

Cambier (2004). A implícita relaciona-se com os procedimentos, com as acções 

que se realizam perante as situações (Schachter, 1987, cit. por Guilherme 

Oliveira, 2004), condicionando todas as acções que fazemos sem pensarmos 

(Cambier, 2004). As duas memórias manifestam-se simultaneamente, sendo 

que através da repetição sistemática a memória explícita pode transformar-se 

em memória implícita (Guilherme Oliveira, 2004). 

Por fim, o processo que conduz à recuperação da memória, ou seja, a 

forma como acedemos à informação memorizada é considerado, também, 

relevante (Guilherme Oliveira, 2004). Este processo está altamente dependente 

do estado, tempo e contexto em que decorre (Nava 2003, cit. por Guilherme 

Oliveira, 2004). Deste modo, os processos de ensino-aprendizagem e de treino 

devem ser processos de transmissão e experimentação em que haja interesse 

e atenção por parte dos intervenientes (Changeux, 2001; Caldas, 2003, cit. por 

Guilherme Oliveira, 2004) promovendo a recuperação da memória dentro de 

um tempo, espaço e contexto similares (Guilherme Oliveira, 2004).  

 

2.1.3.1.2. …depende do tipo de conhecimento: Declarativo ou Processual 

 

As investigações realizadas na tentativa de distinguir os vários tipos de 

conhecimento fizeram emergir, a par da memória explícita (ou declarativa) e 
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implícita (ou processual), conceitos como conhecimento declarativo e 

conhecimento processual. Inicialmente, estes conceitos surgem associados 

aos processos de aprendizagem com o objectivo de diferenciar o seu produto 

(Guilherme Oliveira, 2004).  

Na sua tese, Guilherme Oliveira (2004), baseando-se em diversos 

autores, conclui que o conhecimento declarativo pode ser expresso ou 

declarado através da verbalização, pode ser explicado ou transmitido por 

palavras. Este conhecimento está relacionado com as informações, os factos, 

os conceitos, os conhecimentos específicos existentes e, também, com a 

memória explícita (Guilherme Oliveira, 2004). Acerca do conhecimento 

processual, Guilherme Oliveira (2004), sustentando-se em vários autores, 

refere que este conhecimento não consegue ser transmitido por palavras, 

apenas por acções, está relacionado com o como executar a acção para 

resolver determinada situação e está relacionado com a memória implícita. 

Guilherme Oliveira (2004) refere que existe uma interacção permanente 

entre os dois conhecimentos e que estes interagem na melhoria um do outro. 

 

2.1.3.1.3. …depende das Emoções 

 

 O conceituado neurobiologista António Damásio (2003: 71) refere que 

“as emoções são um meio natural de avaliar o ambiente que nos rodeia e 

reagir de forma adaptativa.” Assim, Guilherme Oliveira (2004), comprimindo as 

afirmações de diversos autores consultados, refere que as emoções estão 

relacionadas com as percepções que fazemos do mundo, com as tomadas de 

decisão, com os raciocínios, com as aprendizagens, com os processos de 

memorização, com as interacções sociais e com os conhecimentos adquiridos.  

 Um aspecto importante está relacionado “com o sentir a emoção, ou 

seja, o processo do organismo a experienciar, a manifestar e a transformar em 

imagem mental, tornando-a assim consciente e transformando-a num 

sentimento” (Damásio, 2000, cit. por Guilherme Oliveira, 2004: 69). É um 

processo fundamental que vai ter implicações nas aprendizagens, nas tomadas 

de decisão, nos conhecimentos e nas memórias (Guilherme Oliveira, 2004). 
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A emoção consiste numa reacção automática que permite responder a 

certos objectos e certas situações (Damásio, 2003b) e os sentimentos são uma 

percepção, não passiva, do corpo a funcionar de uma determinada maneira, 

são as manifestações mentais do equilíbrio e da harmonia, da desarmonia ou 

do desacordo (Damásio, 2003c).  

Damásio (2003c), ao estudar vários casos de doenças neurológicas, 

proferiu que alguns doentes incapazes de sentir certos sentimentos eram, 

ainda, capazes de exprimir as emoções que lhes correspondem. Este facto 

indica que a emoção precede o sentimento, ou seja, que “temos primeiro 

emoções e sentimentos depois” (Damásio, 2003c: 22). Em outro artigo, 

Damásio (2003b) reforça esta ideia ao afirmar que quando pensamos no 

sentimento há uma precedência necessária da emoção. 

Segundo Damásio (2003b) para se ter uma emoção não é preciso ter um 

sentimento, para se ter uma emoção o que é preciso é ter um objecto. O autor 

exemplifica-nos, dizendo que quando um sujeito experimenta a sensação de 

mal-estar ao ver um carro na sua direcção não está a ter sentimento nenhum, 

está unicamente a responder de uma forma fisiológica a uma imagem que 

constrói esse objecto. Por outro lado, será possível os sentimentos terem lugar 

sem emoção? De acordo com Damásio (2003b): não, já que isso seria apenas 

possível se vivêssemos como ratos ou esquilos num mundo extremamente 

simples, mas como vivemos num mundo extremamente complexo os 

sentimentos surgem com a possibilidade de se transpor da regulação 

automática para a regulação deliberada, para a consciência, isto é, de se saber 

que se tem essa reacção, podendo a partir daí construir conhecimentos. Freitas 

(2005) refere que no «jogar»5, dada a sua complexidade, não é suficiente ter 

apenas emoções, é também necessário ter sentimentos. 

De acordo com Oliveira, Amieiro, Resende & Barreto (2006), aludindo-se 

a Damásio (1994), num jogo de Futebol caracterizado por situações em que 

reina alguma incerteza e contingência, em que um conhecimento puramente 

teórico não é suficiente sendo necessário tomar uma decisão de onde surgirá 

uma acção com um resultado positivo ou negativo, é-nos dada uma ajuda 
                                                
5 Este termo prende-se com um certo tipo de jogo que se constrói e não com o Jogo (com letra 
grande), coisa que já existe (Frade, 2004a). Será abordado a partir do ponto 2.2. da revisão. 
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preciosa pelo corpo através dos marcadores-somáticos6. Uma vez mais, com o 

contributo de Damásio (1994) Oliveira, Amieiro, Resende & Barreto (2006) 

referem que os marcadores-somáticos, pela aprendizagem e vivenciação de 

experiências, são associados às consequências de determinadas acções 

condicionando as futuras tomadas de decisão em cenários semelhantes.  

 As emoções parecem assumir importância nas aprendizagens e no 

recordar dessas aprendizagens. Damásio (2000, cit. por Guilherme Oliveira, 

2004) salienta que, no momento das aprendizagens, determinados estados 

emocionais reforçam o recordar de factos. Assim, durante as aprendizagens, 

quando existem estados emocionais associados, os jogadores procuram os 

sentimentos agradáveis (de prazer) afastando os desagradáveis (de tristeza) 

para o desenvolvimento do Modelo de Jogo (Guilherme Oliveira, 2004).  

Em suma, acreditamos que há uma relação emocional na vivenciação 

das aprendizagens, devendo o treinador associar-lhes emoções e sentimentos 

que facilitem a tomada de decisão dos jogadores, não podendo ele ignorar o 

aspecto emocional e dos sentimentos na implementação das ideias de jogo. 

 

2.1.3.1.4. …encontra-se no cérebro sob o formato de Imagens Mentais 

 

Damásio (1994: 112) refere que “O conhecimento factual necessário 

para o raciocínio e para a tomada de decisões chega à mente sob a forma de 

imagens”. É a partir daí que Guilherme Oliveira (2004) refere que o conceito 

mais ajustado para evidenciar o formato do conhecimento é a imagem mental.  

As imagens mentais são criações produzidas pelo cérebro, originadas 

pela interacção do organismo com o mundo (Damásio, 1994, 2003a). Segundo 

este autor, está presente uma relação destas com as experiências, as 

memórias e o conhecimento. As imagens mentais são responsáveis pelos 

pensamentos, acções e comportamentos (Damásio, 1994). Contudo, as 

imagens mentais criadas não são representações reais da realidade, mas 

criações pessoais dessa realidade (Damásio, 1994, 2003a). Daí que Guilherme 

                                                
6
 Damásio (1994) refere que quando tomamos uma decisão surge dela uma sensação corporal, 

que pode ser agradável ou desagradável, marcando uma imagem que denominou de marcador 
somático 
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Oliveira (2004: 79) refira: “aquilo que é o presente para cada um, depende não 

só desse momento, mas também de todas as experiências, memórias e 

conhecimentos adquiridos ao longo da sua vida”. 

Damásio (1994) refere que a criação de imagens mentais é um 

comportamento permanentemente cerebral, podendo elas assumirem-se 

conscientes (minoritárias) ou não conscientes (maioritárias).  

 

2.1.4. NOTAS FINAIS DA 1ª PARTE: 

 

Baseando-nos em Morin (2003) caracterizamos o jogo de Futebol por 

uma complexidade associada a uma mescla de ordem e desordem que, em 

contacto com o acaso, compreende incertezas, indeterminações e fenómenos 

aleatórios. 

Segundo Garganta & Gréhaigne (1999), numa partida de Futebol o 

quadro do jogo é organizado e conhecido, mas o seu conteúdo é sempre 

surpreendente, imprevisível, incerto e aleatório, não sendo possível 

estandardizar as sequências de acções. No entanto, as acções dos jogadores 

da mesma equipa tendem a ser convergentes, podendo ser «categorizáveis», 

no sentido de se satisfazer objectivos comuns (Garganta & Gréhaigne, 1999). 

Assim, cabe ao treinador criar uma cultura semelhante para todos os 

jogadores, aproximando as ideias deles às ideias de jogo que quer desenvolver 

(Freitas, 2004), no sentido de se satisfazer objectivos comuns e adquirir um 

conhecimento Específico. A aquisição de conhecimento, nomeadamente do 

saber-fazer e do saber sobre esse saber fazer, permitirá melhorar o 

entendimento e a acção no jogo, possibilitará responder ao conteúdo 

imprevisível, variável e aleatório do jogo, e permitirá apaziguar o conflito de 

ideias e a ausência referencial e promover o entendimento acerca do «jogar». 

O treinador, prevendo os conflitos de ideias, deverá contribuir para a 

aquisição de um conhecimento Específico comum nos jogadores, ao permitir-

lhes, através da exercitação, obter a representação mental (por imagens) do 

contexto global (Modelo de Jogo) e das partes (princípios) que o compõem, em 

coerência com o que pretende para o jogo (o «jogar»). 
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2.2. MODELIZAÇÃO DA REALIDADE MEDIANTE A CONCEPÇÃO DAS IDEIAS DE 

JOGO 

 

Este ponto elucida-nos para a necessidade de concepção e 

consciencialização das ideias de jogo7 como referências individuais/colectivas. 

A palavra ideia, sinónimo de representação mental, pensamento, 

projecto e noção, vê-se conectada com a ciência da sua formação, a ideologia. 

Esta corresponde a um sistema de ideias que pautam as condutas individuais e 

colectivas, e a um quadro de valores e crenças partilhado por um grupo, que 

respondem funcionalmente aos seus desejos e necessidades, constituindo uma 

espécie de código normativo e inspirador das suas condutas (Dias, 2005).  

Independentemente das palavras que se usem ou dos fins a que se 

destinem estará sempre subjacente a ideia de sistema como algo articulado 

para atingir determinado fim (Dias, 2005). Analisando os sistemas, a partir de 

uma lógica que analise o jogo de Futebol na sua complexidade e globalidade, 

rapidamente nos sentimos seduzidos pela criação, organização e modelização 

das nossas ideias de jogo, traduzidas na construção de um Modelo de Jogo. 

Neste processo de modelação, importa sublinhar que “a necessidade de muita 

flexibilidade por parte do modelador trata-se de uma arte e não de uma técnica 

estabelecida” (Durand, 1992: 69). 

 Para terminar, não adianta identificar um processo de ensino-

aprendizagem/treino que evoca uma permanente interacção com a 

Especificidade existente e articulada no Modelo de Jogo criado, sem que haja a 

tomada de consciência dos principais centros de decisão, isto é, os jogadores. 

 

2.2.1. O CONHECIMENTO DECLARATIVO DO TREINADOR 

 

 O conhecimento declarativo8 do treinador, em termos gerais, é 

constituído pelas ideias, interpretações e comportamentos de jogo que o 

treinador pretende que aconteçam, colectiva e individualmente, no jogo 

(Guilherme Oliveira, 2004). Portanto, como refere o autor, o conhecimento 
                                                
7
 A ideia de jogo é um aspecto determinante na organização de uma equipa de futebol. É 

fundamental o treinador sistematizar mentalmente as suas ideias (Guilherme Oliveira, 2003). 
8 Que pode ser exprimido pela verbalização, isto é, explicado ou transmitido por palavras. 
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declarativo do treinador é a definição e o direccionamento dos padrões de jogo 

que se anseiam evidenciados pela equipa. Facilmente deduzimos que qualquer 

treinador apresenta, ou pelo menos deverá apresentar, ideias de jogo como 

referências do «jogar» que pretende construir e revelar.  

 Os conhecimentos declarativos por si só não são suficientes para 

fornecer qualidade aos processos de ensino-aprendizagem e de treino e para 

intensificar o desenvolvimento e a evolução dos “tão desejados” conhecimentos 

específicos do jogador de Futebol (Guilherme Oliveira, 2004), que 

potencializam e organizam uma forma de jogar. O mesmo autor complementa 

que para tal ocorrer é necessário a conjugação com conhecimentos 

processuais9 que permitam ao treinador operacionalizar as ideias que tem e 

que pretende que aconteçam no jogo. 

 Em suma, ao treinador, lidando com uma eventual divergência que surge 

inevitavelmente quando se inicia um processo de ensino-aprendizagem/treino, 

como no caso dos jogadores que já têm conhecimentos específicos do jogo 

individualizados10 anteriormente adquiridos, compete-lhe criar, desenvolver e 

transmitir um corpo de conhecimentos específicos, que se baseiam nas ideias 

de jogo e que permitem a construção de um projecto colectivo de jogo 

(Guilherme Oliveira, 2004), isto é, um Modelo de Jogo. 

 

2.2.2. A ABORDAGEM SISTÉMICA 

 

“A abordagem sistémica tem como objectivo analisar um fenómeno na sua globalidade.” 

(Guilherme Oliveira, 2004: 125) 

 

A abordagem sistémica11 situa-se em posição oposta à abordagem 

analítica tradicional e emergiu, nos anos 50, a partir de três movimentos 

precursores: o estruturalismo; a cibernética; e a teoria da informação. Surge da 

designação «teoria geral dos sistemas» (de Bertalanffy) quando esta foi 
                                                
9 O conhecimento que não se consegue transmitir por palavras, mas apenas por acções. 
10 Estes tipos de conhecimentos referem-se a conhecimentos adquiridos por experiências, a 
que os jogadores foram submetidos ao longo da vida, determinando a sua decisão e actuação 
de uma forma específica perante uma situação (Guilherme Oliveira, 2004). 
11 A sistémica, caracterizando o sistema como tal, visa precisar as fronteiras, as relações 
internas e externas, as estruturas e as leis ou propriedades emergentes (Durand, 1992). 
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alargada aos domínios das ciências humanas e sociais (Durand, 1992) e 

enquadra-se numa perspectiva contra o reducionismo12 (Gil, 1993). 

Naturalmente ao falarmos de abordagem sistémica estamos a falar de 

análise de sistemas13. No contexto do Futebol, quando nos referimos aos 

jogadores, às equipas e ao próprio jogo de Futebol é o mesmo que estar a falar 

de sistemas, abertos, dinâmicos e complexos (Castelo, 1994; Garganta, 1997; 

Garganta & Gréhaigne, 1999; Guilherme Oliveira, 2004). 

Face à necessidade de reunir e organizar os conhecimentos enquanto 

totalidades, a partir do reconhecimento da complexidade do jogo de Futebol 

(Garganta & Gréhaigne, 1999), emerge a abordagem sistémica. Esta 

abordagem permite analisar um fenómeno, como o jogo de Futebol, na sua 

globalidade, ao permitir perceber as suas interacções, os conhecimentos que 

promove e como são organizados, direccionados e desenvolvidos para nos 

ajudar a perceber a sua dinâmica e complexidade (Guilherme Oliveira, 2004). 

Cremos que esta lógica sistémica, que se constitui como uma importante 

referência para o nosso tema, conforta-nos o pensamento ao acreditarmos que 

a construção de uma equipa bem como o processo de treino do Futebol 

poderão ser direccionados através de uma estratégia de modelação da 

realidade que permita uma interacção permanente das diferentes dimensões, 

as dimensões táctica, técnica, física e psicológica. Perante esta abordagem, 

não se está a falar de verdade e erro, mas estamos perante um pensamento 

que inspira confiança e dá sentido. 

 

2.2.2.1. A Modelação Sistémica… uma solução de globalidade! 

 

A Modelação ambiciona a compreensão de um objecto (o jogo), de um 

fenómeno (Durand, 1992) ou a compreensão dos sistemas complexos (Le 

Moigne, 1994), como é o jogo de Futebol. Defendemos, então, que a 

modelação implica “a simplificação, como uma arte e não como um método: 
                                                
12 A estratégia do reducionismo caracteriza-se pelo pensamento das partes sem harmonia 
preestabelecida e das conexões sem hierarquia. Esta estratégia procura decompor um sistema 
nos seus elementos sem ter em conta as suas interacções (Gil, 1993). 
13 A noção de sistema exprime a noção de um todo não redutível às suas partes constitutivas e 
a noção de um complexo de interacções entre o sistema e o meio (Durand, 1992 & Morin, 
2003), constituindo um todo sinérgico e orientado para determinados fins (Dias, 2005). 



Revisão da Literatura – Modelização da realidade mediante a concepção das Ideias de Jogo 

Paulo Sousa 20 

sempre necessária, mas sempre por inventar em função das circunstâncias. A 

modelação já não pode ser uma maneira de proceder generalizadora, 

abstracta, mas exige uma familiaridade concreta com o problema” (Gil, 1993: 

109), o mesmo se dirá com o próprio jogo de Futebol. 

Como já referimos, a abordagem sistémica analisa um fenómeno na sua 

globalidade, numa estratégia de modelação da realidade ela faz emergir a 

modelação sistémica14 (Bertrand & Guillement, 1988, cit. por Garganta & 

Gréhaigne, 1999) no sentido de tratar fenómenos complexos, como o jogo de 

Futebol, sem ser necessário decompô-los analiticamente (Le Moigne, 1994). 

Isto é, para interpretar e modelar o jogo não necessitamos de reduzi-lo em 

aspectos de ordem táctica, técnica, física ou psicológica (Faria, 1999) 

isoladamente, ao invés, devemos respeitar uma coordenação sistémica.  

A modelação sistémica assenta em quatro conceitos fundamentais: 

interacção, globalidade, organização e complexidade (Durand, 1992). Assim, 

Garganta & Gréhaigne (1999: 9) apontam a modelação sistémica como útil 

para defrontar os fenómenos complexos como o jogo de Futebol, já que 

referem que “estamos na presença de um processo: interactivo, porque os 

jogadores actuam numa relação de reciprocidade”; global, porque o valor das 

equipas é maior ou menor do que a soma dos valores individuais dos seus 

jogadores; complexo, devido à abundância de relações entre os elementos em 

jogo; e organizado visto que “a sua estrutura e funcionalidade se configuram a 

partir de relações de cooperação e de oposição, estabelecidas no respeito por 

princípios e regras e em função de finalidades e objectivos”. 

Por fim, a modelação sistémica justifica-se por uma axiomática 

(evidência imediata) à qual o modelador (treinador) deve continuamente referir-

se se não quer modelar analiticamente, cortando e destruindo a complexidade 

(Le Moigne, 1994) do jogo. A modelação sistémica pode ser entendida como a 

conjunção finalidade-contexto, onde se representa por conjunção o acto e não 

a coisa, o processo e não o resultado (Le Moigne, 1994). 

                                                
14

 A modelação sistémica assenta na noção de semelhança ou isomorfia consistindo em reunir 
conjuntos de informações num quadro de referência, em determinar o objectivo do sistema, em 
definir os limites, em identificar os elementos importantes e as suas interacções (Bertrand & 
Guillemet, 1988; Ouellet, 1987, cit. por Garganta & Gréhaigne, 1999). 
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2.2.3. O MODELO DE JOGO CRIADO… UM «PRESENTE» CAPAZ DE INTERPRETAR A 

REALIDADE E UM «FUTURO» ENQUANTO ELEMENTO CAUSAL DOS COMPORTAMENTOS 

 

“Acho que o segredo principal é, primeiro que tudo, a definição de um modelo de jogo.” 

(Mourinho, 2003a) 

“(…) uma vez que é a partir dele que tudo se gere, se desenvolve, se organiza e se cria.” 

(Guilherme Oliveira, 2004: 152) 

 

A noção de modelo é de ampla aplicação. Do ponto de vista 

epistemológico, pode ser considerado como uma representação simplificada de 

uma realidade concreta para a tornar inteligível, é frequentemente um ponto 

intermédio na busca do saber (Durand, 1992). Neste contexto, se pretendemos 

construir a inteligibilidade de um sistema complexo, como o jogo de Futebol, 

devemos modelá-lo (Leal & Quinta, 2001, cit. por Leandro, 2003), 

essencialmente na busca de um “saber sobre um saber fazer” (Frade, 2004a). 

Entendendo o Modelo como um ensaio, uma aproximação que 

representa os aspectos fundamentais de uma ou várias situações (Castelo, 

1996) de uma realidade (o jogo), podemos referir, especificamente, que o 

Modelo de Jogo15 pode ser entendido como uma ideia, uma conjectura de jogo 

constituída por princípios, sub-princípios, sub-princípios dos sub-princípios dos 

diferentes momentos do jogo16, que se articulam entre si manifestando uma 

identidade (Guilherme Oliveira, 2003a). No fundo, representa-se como um 

complexo de referências colectivas e individuais (Oliveira; Amieiro; Resende & 

Barreto, 2006) para o jogador e equipa, contrapondo a «ausência referencial». 

O Modelo de Jogo deve, também, considerar as características morfo-

funcionais e sócio culturais dos atletas (Pinto & Garganta, 1989) bem como as 

qualidades e o perfil dos jogadores (Queiroz, 2003a), isto é, evidenciar e 

potenciar o melhor das características e capacidades do jogador e da equipa, 

fazendo desaparecer as suas deficiências e incapacidades (Guilherme Oliveira, 

2003a, 2004). Para o Modelo de Jogo se tornar mais rico proclama-se a 

                                                
15 Não se confunda Modelo de Jogo com Sistema de Jogo. Este último deve ser entendido 
como a organização estrutural da equipa, ou seja, a disposição que os jogadores e a equipa 
assumem no jogo (Guilherme Oliveira, 2003), por exemplo o sistema de jogo: 1-4-3-3. 
16 Existem quatro momentos de jogo: a organização ofensiva; a organização defensiva; a 
transição ataque/defesa; e a transição defesa/ataque (Guilherme Oliveira, 2003a, 2004). 
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necessidade de estar permanentemente aberto aos acrescentos individuais e 

colectivos, transparecendo uma contínua construção e tornando o modelo final 

sempre inatingível (Guilherme Oliveira, 2003a; Oliveira; Amieiro; Resende & 

Barreto, 2004), isto é, assegurando uma forma não estanque. Assim, o Modelo 

de Jogo, como objectivo final representado no «jogar» que pretendemos que a 

equipa manifeste, deve estar sujeito a alterações ou adaptações, podendo ser 

construído, desconstruído e reconstruído (Castelo, 1994). Portanto, o Modelo 

de Jogo depende de um sistema de relações articulado com uma determinada 

forma de jogar baseada numa estrutura específica (Carvalhal, 2002). 

O Modelo de Jogo apresenta-se como imprescindível na construção de 

um processo de ensino-aprendizagem/treino e na concretização da concepção 

de jogo, uma vez que será o orientador de toda a operacionalização desse 

processo (Guilherme Oliveira, 2004). Como tal, nesse processo deve existir 

algo de futuro, aquilo que pretendemos que venha a acontecer (Carvalhal, 

2002), devendo, portanto, o Modelo de Jogo ser considerado como o elemento 

causal de todos os comportamentos (Frade, 2004a) dos jogadores e da equipa. 

Assim, não basta desenvolver o Modelo de Jogo de hoje, bem pelo contrário, é 

preciso prever o futuro (Castelo, 1996; Guilherme Oliveira, 1991), portanto 

aspira-se à capacidade de construir o presente em função do futuro (o «jogar»). 

 

2.2.3.1. Princípios de Jogo: os padrões de comportamento colectivo e 

individual, as «invariantes Específicas» e as «partes» que estão no «todo» 

  

O Modelo de Jogo reflecte um reportório de comportamentos típicos, 

regras de acção e de gestão do jogo, os denominados princípios de jogo, que 

orientam o jogador nas diferentes situações ou momentos de jogo (Garganta, 

1996, 1998).  

Os princípios de jogo podem ser decompostos em sub-princípios e estes 

em sub-princípios dos sub-princípios, independentemente da escala (máxima 

ou mínima) que possam atingir deverão sempre representar o todo (Modelo de 

Jogo), manifestando-se como as invariâncias, as características ou as partes 

do Modelo (Guilherme Oliveira, 2004).  
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De uma forma simples, os princípios e sub-princípios de jogo são os 

padrões de comportamento (táctico-técnico) que os treinadores desejam que 

os seus jogadores e equipas revelem nos diferentes momentos do jogo 

(Guilherme Oliveira, 2003a, 2003b, 2004; Pereira, 2003). São referências de 

acção, ou referências comportamentais, que levam os jogadores a jogarem em 

equipa (Oliveira; Amieiro; Resende & Barreto, 2006). Os comportamentos ou 

padrões de comportamento dos jogadores e da equipa devem incentivar a 

comportamentos criativos, mas só se enquadrados nos padrões de 

comportamento desejados (Guilherme Oliveira, 2003a). 

Por fim, para destacar a importância dos princípios de jogo enquanto 

«invariâncias específicas17» (regularidades que dizem respeito à Especificidade 

da equipa e seu Modelo de Jogo) destacamos uma frase de Mourinho (cit. por 

Lourenço, 2003: 121): “…os princípios de jogo são muito mais importantes do 

que aquilo que cada um pensa para si próprio em termos desse jogo.” 

 

2.2.3.2 Alcançar uma Identidade de jogo… um primado do Modelo de Jogo 

 

Pensamos que quando um treinador prepara uma equipa, baseando-se 

e acreditando nas suas ideias de jogo adoptadas no Modelo de Jogo mediante 

a realidade vigente, visa alcançar e cimentar uma identidade colectiva.  

Num contexto prático, para sustentarmos esta nossa afirmação 

decidimos apresentar os testemunhos de três treinadores nacionais: Carlos 

Brito (2005) “A equipa tem de ter princípios de jogo, uma identidade.”; Jesualdo 

Ferreira (2005) “Temos neste momento uma equipa com determinado padrão, 

que mantém de princípio a fim.”; José Peseiro (2005) “A equipa não se afastar 

da sua identidade é a característica essencial.” Também Mourinho (cit. por 

Oliveira; Amieiro; Resende & Barreto, 2006: 191) refere: “a melhor equipa é 

aquela que joga como equipa (…) e jogar como equipa é ter organização, ter 

determinadas regularidades que fazem com que, nos quatro momentos do 

jogo, todos os jogadores pensem em função da mesma coisa ao mesmo 

tempo”, contemplando um “Eu da equipa” (Guilherme Oliveira, 1991). 
                                                
17 Invariâncias Específicas são os padrões de comportamento colectivo/individual que 
sustentam diferentes formas de manifestação de jogo das equipas (Guilherme Oliveira, 2004). 
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Assim, quanto maior for a identificação dos jogadores com o que se 

pretende, melhor se identificará aquilo que irá acontecer e mais facilmente um 

número significativo de jogadores pensará em função da mesma intenção 

(comportamento ou padrão de comportamento) ao mesmo tempo (Oliveira; 

Amieiro; Resende & Barreto, 2006), atingindo-se uma organização de jogo ou 

aproximando-se da matriz do «jogar» desejado. Daí que, Guilherme Oliveira 

(2003a, 2004) refira que os comportamentos e padrões de comportamento (os 

princípios de jogo) quando articulados entre si evidenciam uma identidade de 

equipa, caracterizada por uma organização funcional18.  

A identificação com uma matriz de jogo torna o próprio jogo mais 

previsível, pois, se assim não fosse as equipas não eram identificáveis pelo seu 

padrão de jogo e, ao que se sabe, as equipas são conhecidas e distinguidas 

em função da sua identidade e da singularidade dos seus princípios de jogo 

(Oliveira; Amieiro; Resende & Barreto, 2006). A interacção dos princípios de 

jogo, como resultado da dinâmica do processo, isto é, da vivenciação 

hierarquizada dos seus princípios de jogo (Amieiro, 2005a; Oliveira; Amieiro; 

Resende & Barreto, 2006) é que vai, através da auto-organização por eles 

criada, promover uma homogeneidade interna capaz de evidenciar a identidade 

da equipa (Guilherme Oliveira, 2004), ou seja, o referencial comum a todos os 

jogadores que faz crescer a cultura táctica e o “saber sobre um saber fazer”. 

Por fim, falar de identidade de jogo é falar de comportamentos e hábitos, 

que requerem tempo de aprendizagem e dos quais não nos podemos desfazer 

da noite para o dia (Amieiro, 2005b), fortalecendo a organização funcional. 

 

2.2.4. A «ORGANIZAÇÃO FRACTAL» 

 

 “A organização fractal não é só um dado morfológico, é também um dado funcional” 

(Cunha e Silva, 1995: 198) 

 

                                                
18 A organização funcional revela-se pela identidade da equipa, ou a forma de manifestação do 
Modelo de Jogo, que está dependente das interacções entre a concepção de jogo do treinador, 
dos princípios e sub-princípios do Modelo, da intervenção activa dos jogadores e das diferentes 
estruturas que o Modelo assume (Guilherme Oliveira, 2004). 
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Naturalmente, partamos da noção de fractal. O fractal (ou fragmento) é 

uma estrutura que, contendo uma variabilidade enorme, representa uma parte 

invariante (ou regular) de um sistema caótico, que pela sua forma e função 

apresenta uma genética muito semelhante ao todo onde foi colhido (Cunha e 

Silva, 2003; Guilherme Oliveira, 2004; Stacey, 1995). Assim, ao estilhaçar um 

sistema caótico em subsistemas, podemos encontrar em todos eles, 

independentemente da escala, a representatividade do todo ou a auto-

semelhança com o todo (Oliveira; Amieiro; Resende & Barreto, 2006).  

  

2.2.4.1. A «Organização Fractal» do processo de treino, em que tudo o 

que se fragmenta deve ser representativo da Especificidade da equipa, 

promove o desenvolvimento do conhecimento Específico do jogador  

 

Seguindo esta linha de pensamento, “a organização fractal do processo 

ensino-aprendizagem/treino surge da necessidade didáctico-metodológica de 

se fracturar o jogo e o processo, para mais facilmente se poder intervir. 

Relativamente ao jogo, a decomposição acontece ao nível dos diferentes 

momentos de jogo, dos respectivos comportamentos ou princípios que lhes 

estão associados e das diferentes escalas que podem assumir. No que 

concerne ao processo, a fractalização incide na operacionalização, tanto na 

criação como no direccionamento. Desta forma, a organização fractal pretende 

criar, nos diferentes aspectos que se podem decompor, uma homotetia interna 

que permita, em qualquer escala, identificar as singularidades da equipa” 

(Guilherme Oliveira, 2004: 146). Para justificar estas afirmações Guilherme 

Oliveira (2004) apresenta quatro fractalidades que passamos a ter em conta. 

A primeira diz respeito aos Diferentes Momentos do Jogo, já que eles 

“devem permitir, em todas as circunstâncias, a identificação da singularidade 

do todo (…) manifestar as invariâncias que caracterizam os respectivos 

momentos (…) e serem representativos da forma de jogar da equipa” 

(Guilherme Oliveira, 2004: 148), isto é, sempre em função do Modelo de Jogo. 

A segunda fractalidade, precisamente o Modelo de Jogo Adoptado, 

explica que “a organização fractal do Modelo de Jogo é o que vai garantir a 
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articulação de sentido de todo o processo em todos os momentos, porque o 

Modelo de Jogo por si deve ser o conjunto das invariâncias pretendidas para o 

jogo” (Guilherme Oliveira, 2004: 150). 

A terceira, Um entendimento de Especificidade, assume-se como o elo 

de ligação e de sentido entre a organização e a gestão do processo de treino 

(Guilherme Oliveira, 2004). Assumindo a organização fractal, “a Especificidade 

deve estar sempre presente e deve ser representativa do Modelo de Jogo 

criado. A Especificidade, em todas as escalas possíveis, terá de ser sempre 

uma invariante/constante do processo” (Guilherme Oliveira, 2004: 157).  

A quarta remete-se à Modelação dos Exercícios. Os exercícios são o 

principal meio que promove a operacionalização do treino, devendo estar em 

sintonia completa com o Modelo de Jogo da equipa e o conceito de 

Especificidade (Guilherme Oliveira, 2004). Os exercícios criados e propostos à 

equipa, que fazem parte do processo de ensino/treino, devem contemplar a 

singularidade do todo e representar a Especificidade do jogo da equipa, 

evidenciando o «jogar» que se pretende (Guilherme Oliveira, 2004). 

Parece-nos possível existir uma organização fractal de todo o processo 

de treino no sentido de se obter invariâncias fractais e uma auto-semelhança, 

tanto ao nível dos padrões de comportamento (colectivos, sectoriais, inter-

sectoriais, individuais e respectivas interacções), como ao nível da produção do 

processo (o padrão semanal, diário e de exercícios propostos) (Oliveira; 

Amieiro; Resende & Barreto, 2006; Guilherme Oliveira, 2004). Estes padrões 

devem ser entendidos como fractais, em que o todo está nas partes que estão 

no todo. E mais, “a conjugação destes padrões vai promover os conhecimentos 

específicos e Específicos19 que vão permitir que a variabilidade e aleatoriedade 

do jogo, isto é, que o carácter caótico do jogo seja organizado, reconhecido e 

transformado o mais possível nas invariâncias/padrões Específicos da equipa” 

(Guilherme Oliveira, 2004: 130).  

Em suma, perante as Ideias de Jogo as fractalidades têm de estar 

sempre presentes evitando perder-se o sentido do todo, que se traduz na 

singularidade e Especificidade do «jogar» da equipa.  
                                                
19 Por conhecimento Específico (de letra maiúscula) entende-se o conhecimento respeitante ao 
Modelo de Jogo e princípios de jogo que o treinador pretende que a equipa manifeste.  
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2.2.5. A TOMADA DE CONSCIÊNCIA… NA BUSCA DE UMA IDENTIDADE DE JOGO…  

 

2.2.5.1. Quando o jogador atinge a «consciência de si»… 

 

Num contexto prático, fundamentando-nos em depoimentos de Faria 

(2003), Guilherme Oliveira (2003b), Pereira (2003) e Vale (2003), afirmamos 

que é preponderante a necessidade dos jogadores se identificarem com o 

Modelo de Jogo criado, pois só com a sua receptividade, percepção e tomada 

de consciência do que se pretende, é que se irá potencializar o treino e 

provavelmente chegar-se a uma identidade de jogo colectiva. 

Guilherme Oliveira (2004) manifesta-se de forma directa a esta temática, 

referindo que há uma necessidade de entendimento e de interpretação do 

Modelo de Jogo, que exige a sua consciencialização. Assim, o conhecimento 

Específico, relacionado com a auto e hetero-interpretação do Modelo de Jogo, 

decorre da interpretação que os jogadores fazem das ideias que o treinador 

pretende transmitir (Guilherme Oliveira, 2004).  

É importante não se confundir conhecimento com consciência, são dois 

fenómenos distintos (Sartre, 1994). Segundo este autor, o conhecimento, ou 

para que se conheça, implica necessariamente ter a consciência de conhecer. 

Pois, “o conhecimento que não fosse consciência dele mesmo como 

conhecimento seria (…) um erro ou um não-conhecimento” (Sartre, 1994: 98). 

Assim, partindo do pressuposto que toda a consciência é consciência de 

qualquer coisa, quando dizemos que conhecemos que duvidamos é necessário 

termos consciência de conhecer que se duvida (Sartre, 1994). E isto significa 

“que o objecto [por exemplo: o Modelo de Jogo] não está na consciência a 

título de conteúdo [contido nela], mas que ele está fora dela como algo 

intencionalmente visado [tido como fim]” (Sartre, 1994: 99). Portanto, a 

consciência é pura e simplesmente consciência do objecto, implicando uma 

«consciência de si», e se há uma consciência de si, o «si mesmo» é o objecto 

(o «jogar») para o «eu» (jogador/equipa) que conhece (Sartre, 1994). 
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2.2.5.2. Quando o jogador atinge o «sentimento de si»… 

 

Os autores Oliveira, Amieiro, Resende & Barreto (2006) numa análise a 

uma parte da obra “O Sentimento de Si” de Damásio chegam a um conjunto de 

conclusões que nos auxiliam na importância e pertinência deste ponto.  

A conclusão mais pertinente é a relevância que apontam à relação do 

organismo com o objecto, através da qual este causará uma modificação no 

organismo, estando na base de um sentimento particular (a capacidade de 

sentir o que está acontecer em nós) que é a consciência. Os nomeados 

autores explicam que a consciência ou a construção de conhecimento relativa 

a uma forma de jogar, “só vai emergindo ao longo da vivenciação hierarquizada 

dos princípios de jogo”, porque “só ai é que a verdadeira relação entre o 

organismo [o jogador/equipa] e o objecto [o Modelo/princípios de Jogo] se 

estabelece e só aí acontecem as modificações específicas no organismo pela 

sua relação com o objecto” (Oliveira; Amieiro; Resende & Barreto, 2006: 212). 

Facilmente, se constata que a simples informação daquilo que se 

pretende não altera comportamentos, é necessário um corpo na acção, um 

corpo em relação com o objecto (Oliveira; Amieiro; Resende & Barreto, 2006) 

para que o conhecimento relativo ao «jogar» desejado, idealizado no Modelo 

de Jogo, se assuma. Ao verificar-se, apenas, a simples informação do que se 

pretende, certifica-se que a consciência criada pelo jogador, relativamente às 

suas funções no seio da equipa, às ideias do treinador e ao «jogar», se situa 

muito aquém da consciência específica necessária (Oliveira; Amieiro; Resende 

& Barreto, 2006). De acordo com estes autores, a consciência específica só 

emerge com o corpo do jogador a actuar no tempo e no espaço específicos, o 

que pressupõe a exigência de uma Especificidade em sintonia com o «jogar» 

que se pretende, nos exercícios criados e propostos no treino. 

 Por fim, apelando apenas à consciência do «jogar» que se pretende, a 

tal consciência específica, é que os jogadores adquirirão os conhecimentos 

Específicos relativos ao Modelo de Jogo e atingirão um «sentimento de si» a 

actuar. Estes conhecimentos Específicos ilustrar-se-ão nos padrões de 

comportamento integrados e integrantes da identidade de jogo. 
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2.2.5.3. Quando o jogador atinge «sentimentos conscientes»… 

 

Acreditamos que a nossa percepção, o nosso pensamento e actuação 

apresentam sempre uma carga emocional, ou seja, como refere Pöppel (1989) 

que os conteúdos da nossa consciência não são isentos de emoções. No 

sentido de clarificar esta crença, fundamentamo-nos em citações de dois 

autores de renome: António Damásio (2003b) e Ernst Pöppel (1989), que 

suscitam interesse nesta passagem. 

Damásio (2003b: 39) refere que “os sentimentos confundem-se com o 

princípio da consciência”. Eles confundem-se no sentido de se saber que se 

tem uma reacção automática, que permite responder a certos objectos e 

situações, e poder a partir daí construir conhecimentos, sintonizando essa 

reacção com determinados objectivos (Damásio, 2003b). Como exemplo 

prático desta «confusão», apresentamos um acontecimento real enunciado por 

Mourinho (cit. por Lourenço, 2003: 25): “Muitas vezes parava o treino e 

perguntava-lhes o que é que eles sentiam em determinado momento. 

Respondiam-me por exemplo, que sentiam o defesa direito muito longe do 

defesa central. Ok, vamos então aproximar os dois defesas e ver como 

funciona. E experimentávamos uma, duas, três vezes, até lhes voltar a 

perguntar como se sentiam. Era assim até todos, em conjunto, chegarmos a 

uma conclusão.” Neste acontecimento, o treinador confronta os jogadores com 

o que estão a sentir em determinado momento, impondo-lhes uma “reacção 

automática”, de modo a consciencializá-los com uma necessidade diferente da 

presente, ou seja, com os tais “conhecimentos” Específicos que lhes permitam 

responder a certas “situações”, aproximando-os do «jogar» pretendido, isto é, 

dos “determinados objectivos”, assemelhando-se ao contexto que Damásio 

(2003b) se refere na frase anterior.  

A ideia inicial é realçada com uma afirmação de Pöppel (1989: 143) 

quando refere que “para que eu tenha consciência de algo, tenho de mostrar 

interesse, e isso já implica uma atitude emocional”. Portanto, os jogadores ao 

participarem na manifestação do treinador demonstram interesse pessoal e 

portanto um sentimento que se assemelha a consciência do que se quer. 
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2.2.6. NOTAS FINAIS DA 2ª PARTE: 

 

A concepção de jogo do treinador e o Modelo de Jogo são aspectos 

semelhantes, mas existem algumas distinções: 1º) a fase de organização das 

ideias (a concepção) é que vai proporcionar a criação do modelo que permitirá 

a operacionalização dessa concepção (Faria, 2003; Guilherme Oliveira, 2003b, 

2004; Vale, 2003) e 2º) a concepção de jogo é relativa ao jogo que se 

considera ideal e o Modelo de Jogo criado está condicionado à realidade com 

que se trabalha (Guilherme Oliveira, 2003b; Pereira, 2003; Queiroz, 2003a) 

porque pressupõe a interacção das ideias do treinador com as dos jogadores. 

Organizando o nosso pensamento, juntamente com a necessidade de 

compreendermos a lógica do jogo e entendermos o fenómeno complexo que é, 

constatamos a importância que assume a delineação de princípios que 

orientem a equipa em todos os momentos do jogo, culminando na construção 

do Modelo de Jogo. Assim, segundo Castelo (1996) a planificação conceptual 

(entenda-se Modelo de Jogo) estabelece e objectiva as linhas gerais 

orientadoras, isto é, os pontos de partida indicadores do «caminho» para uma 

organização eficiente da equipa, aquilo que Guilherme Oliveira (2004) 

denomina de organização funcional, a identidade de jogo individual/colectiva. 

Uma «nova óptica» dos fenómenos surge, indicando-nos que “para 

abordar o complexo [o jogo de Futebol] há que se abrir mão do mecanicismo 

reducionista para construir colectivamente a ciência transdisciplinar” (Guerrini, 

2003: 11), permitindo-nos ter uma visão do complexo a partir de uma 

abordagem integrativa e transdisciplinar (entenda-se a abordagem/modelação 

sistémica, que alguns, no contexto específico, denominam de «Periodização 

Táctica»: Faria, 1999; Frade, 2004a; Oliveira, 2002; Resende, 2002). 

Por fim, acreditamos que para além de um processo de ensino-

aprendizagem/treino com Organização Fractal e além de se definir princípios 

de jogo articulados que implicam padrões comportamentais interrelacionados, 

no sentido de se desenvolver o conhecimento Específico nos jogadores, é 

essencial que o jogador se relacione com o «jogar» tomando consciência dele 

e se sinta parte integrante da organização funcional. 
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2.3. INTERPRETAÇÃO DA REALIDADE EM FUNÇÃO DA PREPARAÇÃO DAS IDEIAS 

DE JOGO 

 

Uma analogia entre um artigo de Guerrini (2003) e o contexto que 

abarca o nosso trabalho, o Futebol, permitiu-nos dar ênfase às suas palavras 

quando refere que as mudanças no mundo científico (entenda-se Futebol) 

ainda não foram digeridas pelos profissionais da ciência (entenda-se pelos 

treinadores de Futebol) que se negam a quebrar o status quo em que foram 

treinados e se acomodaram. As mudanças a que o autor se refere 

despontaram-se das Teorias Sistémica e do Caos e da Geometria Fractal 

apresentando novos métodos de análise e um novo olhar (Guerrini, 2003), o 

«olhar sistémico», já enaltecido neste documento. 

Actualmente, ainda, são muitos os treinadores que sentem a mudança 

como dolorosa, sendo mais fácil aceitar ideias antigas como máximas e mais 

cómodo permanecer numa análise reducionista (Guerrini, 2003). Também o 

filósofo José Gil (2005a: 6) refere que nós, portugueses, temos “Medo da 

mudança, medo do futuro, medo do julgamento dos outros, medo de não 

sermos capazes.” Portanto, treinadores defensores desta perspectiva estão a 

valorizar uma realidade que não depende do observador (Guerrini, 2003). 

Todavia, acreditamos na «nova visão», no não convencional ou sistémico e na 

possibilidade de modelizar a realidade, considerando a realidade como algo 

susceptível de interpretação e de construção pelo próprio treinador. 

A realidade interpretada e construída por parte do treinador de acordo 

com uma perspectiva sistémica, global, incentiva-nos a abrir o campo racional 

a uma doutrina transdisciplinar, isto é, que misture e interaja com diferentes 

conhecimentos e áreas e, se associe a um conjunto de princípios 

metodológicos como a comunicação, a contextualização e a Especificidade 

permitindo sustentar a abordagem do «Todo» não redutível às suas «partes». 

Pessoalmente, consideramos de extrema importância que se Explique, 

comunicando, que se Demonstre, por exercícios contextualizados e se Oriente, 

em função de uma Especificidade. Portanto, dominar na perfeição estes 

requisitos não faz do treinador apenas eficaz mas, competente.  
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2.3.1. A COMUNICAÇÃO COMO PRINCÍPIO METODOLÓGICO 

 

“Saber passar a mensagem é fundamental para o êxito dos jogadores e das equipas” 

(Boloni, 2001: 12) 

 

Ser treinador, no processo de ensino-aprendizagem/treino, passa 

invariavelmente pelo domínio de uma competência, a de saber transmitir a sua 

«mensagem20». Esta competência passa pelo conhecimento da matéria de 

treino e pela capacidade do treinador comunicar com os jogadores (Pacheco, 

2005), nomeadamente no que enfatiza enquanto objectivos a serem 

alcançados (Mesquita, 2003). Talvez por isso, Mourinho (2003b) defenda que o 

diálogo estabelecido com os jogadores é importante mas, com consciência 

plena daquilo que se pretende atingir. Ou seja, é um diálogo que está 

controlado e direccionado de uma determinada forma. 

Segundo Mesquita (1997), durante o processo de comunicação com os 

jogadores/equipa, o treinador deve melhorar a sua comunicação verbal e não 

verbal, estimular a sua capacidade de saber ouvir os jogadores e desenvolver a 

comunicação audiovisual (como apoio à «mensagem» que quer transmitir).  

A arte de saber comunicar influenciará decisivamente a prestação do 

jogador/equipa com vista a um objectivo comum (Pacheco, 2005), o «jogar». 

Mas, este objectivo comum só é comum quando o processo de comunicação 

pressupõe a existência de canais de comunicação abertos, que permitam aos 

jogadores exprimirem livremente as suas ideias e pensamentos junto do 

treinador, para que se crie o desejado envolvimento de todos (Pacheco, 2005) 

e para que o objectivo se torne, devidamente, comum. Nesta linha de 

pensamento, apresentamos duas ideias de Ribeiro (1998) que se perpetuam 

como fundamentais, quando afirma que comunicar é gerar acção em comum e 

que quem controla uma conversa não é quem fala, mas quem ouve.  

Na realização do exercício, a instrução surge como uma função do 

treinador no processo de comunicação com os jogadores. Assim, os processos 

de explicação e demonstração dos exercícios fornecem informações relativas 

                                                
20

 Decidimos colocar entre aspas por não ser uma mensagem abstracta, mas uma mensagem, 
independentemente do momento que ocorra, sempre contextualizada e em função do «jogar». 
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às acções tácticas (o «jogar») do jogador (Tavares, 1998), surgindo como 

estratégias do treinador para comunicar, já que permitem a informação dos 

conteúdos e a visualização das acções dos exercícios. Durante a instrução, a 

quantidade de informação transmitida pelos treinadores deve constituir ponto 

de indagação, pois, segundo Tavares (1998), atendendo à capacidade limitada 

dos jogadores no processamento da informação, a transmissão de demasiada 

informação pode contribuir para cometer erros. Assim, na intervenção do 

treinador é a qualidade de informação que faz a diferença (Mesquita, 2003). 

 

2.3.1.1. Elogiar e motivar são estratégias de comunicação 

 

O treinador deve adoptar o elogio como um comportamento decorrente 

na sua comunicação com os jogadores, associado ao enaltecimento do 

empenho demonstrado pelo jogador no comprometimento da tarefa (Mesquita, 

2003). Importa reter que não basta elogiar para garantir positivamente o 

incremento das aprendizagens, pois o elogio quando rotineiro, abstracto ou 

desprovido de significado e de apropriação ao momento pode sustentar uma 

prática fictícia (Mesquita, 2003).  

Pacheco (2005: 120), também, refere que “a grande virtude da 

comunicação dos treinadores está na forma como motivam os jogadores para o 

treino e competição”, devendo ser positivos a transmitir as suas informações. 

No entanto, defendemos que motivar não implica necessariamente elogiar ou 

ser positivo. Assim, recordamos um momento protagonizado por Mourinho na 

sua passagem pelo F.C. Porto quando perdeu 3-0 com o Belenenses, a 8 de 

Março de 2002: “Foi muito duro o que lhes disse (…) e, se necessário, que 

deixaria de contar com aqueles jogadores que, por mim, até poderiam ir 

embora naquele momento. Chamei-lhes a atenção para a vergonha que aquele 

jogo tinha sido (…) No fundo, ‘rebentei’ (…) Eles ouviram-me em silêncio e 

fiquei com a sensação que interiorizaram a ideia…” (Mourinho, cit. por 

Lourenço, 2003: 111). Interrogamo-nos, porquê? Porque os jogadores se 

encontravam num estado de insegurança, e neste estado deixam de acreditar 

nas suas próprias capacidades, sentindo-se fragilizados e entregando-se às 
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mãos de quem consideram ter mais poder (o treinador) (Dias, 2005). A verdade 

é que o F.C. Porto não mais voltaria a perder para a 1ª Liga nessa época 

(Lourenço, 2003) restando ainda jogar 8 partidas. 

 

2.3.1.2. Exigência de coerência no discurso e crença no que se defende 

 

O autor Dias (2005: 44) refere que “o ser humano tem dificuldade em 

lidar, por muito tempo, com as incoerências de informação”. Exemplificando, 

que quando um individuo pensa uma coisa e depois faz outra entra no campo 

da incoerência e que, se esta persistir, dá-se um desconforto psicológico. 

Frade (2004b) e Guilherme Oliveira (2003c) defendem que fundamental 

é ser-se coerente com a metodologia em relação à concepção e ao processo.  

Segundo Oliveira, Amieiro, Resende & Barreto (2006), Mourinho ganha 

porque procura obsessivamente a operacionalização do seu «jogar» e porque 

respeita esse imperativo do «treinar» e do «jogar», isto é, a coerência. Os 

mesmos autores, num artigo publicado em 2005, mencionam que a coerência é 

uma vantagem de Mourinho face a outros treinadores, uma vez que “quando 

vai para um clube, define um Modelo de Jogo e acredita nele até às últimas 

consequências. É-lhe sempre fiel.” Concomitantemente, Mourinho (cit. por 

Oliveira; Amieiro; Resende & Barreto, 2006: 190) refere que “a coerência é 

fundamental e dificilmente se atinge quando só se conhecem as coisas pela 

rama ou se parte do princípio de que não é nada de novo ou de difícil 

execução”.  

Por fim, no seguimento do referido, Morin (2003: 168) afirma que “ser 

autor, é assumir as suas ideias para o melhor e para o pior”. Neste contexto, 

digamos que o treinador deve, incondicional e invariavelmente, defender e 

acreditar nas suas ideias, tanto quando ganha como, principalmente, quando 

perde, sempre no alcance do que todos os treinadores pretendem para as suas 

equipas: ter uma identidade própria. Caso isso não aconteça e se torne 

incoerente, o treinador, assumirá uma desqualificação da «mensagem» e a 

desconfirmação enquanto pessoa credível perante os seus jogadores. 
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2.3.1.3. Treinador enquanto gestor do «aqui e agora» 

 

 Iniciamos este ponto com um pressuposto de Manuel Sérgio (2004: 20) 

citando Ortega y Gasset referindo que “eu sou eu e a minha circunstância.” 

Este dizer defende que eu só sou eu na medida em que tudo estiver em mim.  

Neste sentido, concordamos que para o treinador ser eficaz não chega 

dominar consistentemente as técnicas de comunicação e os comportamentos 

de instrução mas, é necessário ser capaz de observar, analisar e sintetizar o 

seu comportamento em função das necessidades requeridas pela situação de 

momento (Douge & Hastie, 1993, cit. por Mesquita, 2003).  

A intervenção (comunicação e instrução) do treinador ao nível do «aqui e 

agora» torna-se fundamental ao longo de todo o processo de treino (Oliveira; 

Amieiro; Resende & Barreto, 2006). Comprovando, Frade (2004b) refere que a 

configuração física do exercício está aquém da dinâmica levada a cabo pelos 

jogadores, por isso, é a intervenção do treinador no exercício, como catalizador 

do «aqui e agora» que surge em cada momento, que se torna imprescindível. 

 

2.3.2. A CONTEXTUALIZAÇÃO DOS EXERCÍCIOS COMO PRINCÍPIO METODOLÓGICO 

 

“A contextualização é o primado.” 

(Carvalhal, 2002) 

  

Apropriando-nos de uma afirmação de Faria (2005: 21): “há pessoas 

[treinadores] com ideias, mas há quem treine mal e quem treine bem”, 

deduzimos que mais do que uma questão de concepção é uma questão de 

operacionalização das ideias, contextualizada. Daí que o mesmo Mourinho (cit. 

por Oliveira; Amieiro; Resende & Barreto, 2006: 178) refira que “a partir da 

minha ideia de jogo [a concepção] e da sua operacionalização, consigo atingir 

os outros objectivos, todos. Contextualizando todas as minhas preocupações.” 

Reflectindo sobre o que se leu no assunto da comunicação arriscamo-

nos a dizer que as palavras que compõem a «mensagem» podem ser fortes, 

sábias, persuasivas e até interessantes, no entanto, não são tudo para que um 

processo de comunicação seja eficiente. Os exercícios contextualizados com o 
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«jogar» podem assumir-se como o complemento activo do acto de comunicar 

com os jogadores e a equipa. 

Neste contexto, o que entendemos por Contextualização? 

O «jogar» é o mesmo que o «todo» em que as «partes» são os 

princípios de jogo desse «jogar» desejado. Logo, quando falamos em 

contextualizar é o mesmo que dizer que o que se deve trabalhar diariamente 

nos treinos são os princípios de jogo e as articulações entre esses princípios, 

com a certeza de que a sua vivenciação exacerbada implica o desenvolvimento 

do «jogar» (Frade, 2004a; Oliveira; Amieiro; Resende & Barreto, 2005, 2006).  

Os autores Amieiro (2004), Oliveira, Amieiro, Resende & Barreto (2006) 

recorrem a Mourinho para defenderem que o Futebol é globalidade e afirmarem 

que se deve treinar o «jogar» com todas as dimensões (táctica, técnica, física e 

psicológica) em constante interacção. Complementam que não as concebe de 

forma isolada porque isso seria descontextualizá-las do «jogar» que se 

pretende. O próprio Mourinho (2004b) defende a globalização do trabalho e a 

não separação dessas dimensões. Falar-se em contextualização é falar-se em 

capacidades motoras (força, resistência e velocidade), em dimensões (táctica, 

técnica, física e psicológica), em padrão semanal de treinos, em recuperação 

(física e mental), em exercícios, entre outros, subordinados à vivenciação e 

aquisição hierarquizada21 dos princípios de jogo que o «jogar» requisita. 

Neste contexto, o que entendemos por Exercício? 

Os exercícios são entendidos como o principal meio pelo qual se 

promove a operacionalização do treino, ganhando consistência e coerência, e 

têm como objectivo criar hábitos/automatismos (Guilherme Oliveira, 2004), já 

que o hábito é um saber fazer que se adquire na acção (Frade, 2004a). 

Os autores Oliveira, Amieiro, Resende & Barreto (2006: 142) definem 

exercício como “uma determinada configuração geométrica (física) e simbólica 

[quando se sabe com que fim se está a realizá-lo] que condiciona/ fomenta um 

determinado acontecer relacionado com o todo que se deseja (o «jogar»)”, 

Assim, compreendemos Frade (2004b) quando entende o exercício como uma 

configuração que condiciona um determinado existir. 
                                                
21

 Hierarquizada, pois deve haver uma incidência repetida no treinar de todos os princípios do 
«jogar», de todos, mas cada um a seu tempo (Oliveira; Amieiro; Resende & Barreto, 2006). 
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Neste contexto, o que entendemos por Contextualização dos exercícios? 

A contextualização dos exercícios será a forma de enquadrar todos os 

exercícios (as partes) com o «jogar» (o todo) que se quer, reforçando o dizer 

de Morin (2003: 109): “o todo está na parte que está no todo”. Assim, a própria 

estrutura acontecimental do «treinar» tem de reflectir a natureza da estrutura 

acontecimental do «jogar», daí que se o jogo é não linear os exercícios de 

treino devem também ser não lineares, isto é, se o jogo apresenta uma 

aleatoriedade e uma imprevisibilidade constante o treino também as deve 

promover (Oliveira; Amieiro; Resende & Barreto, 2006). Mourinho (cit. por 

Oliveira; Amieiro; Resende & Barreto, 2006: 94) apresenta-nos um exemplo do 

princípio da contextualização dos exercícios: “em vez de desenvolvermos a 

«força» de uma forma isolada ou descontextualizada, fazemo-lo antes através 

de exercícios com determinadas características, jogando com o espaço, o 

tempo, o número de jogadores e as regras que lhes colocamos. Desta forma, 

estamos sem dúvida a desenvolver também algo aparentado com «força», mas 

num contexto muito mais específico”, através de um exercício táctico-técnico. 

Nesta análise, compete-nos referir outro princípio metodológico do treino 

– o princípio das Propensões – face ao destaque dado por diversos autores no 

seu entendimento de exercício (Carvalhal, 2002; Frade, 2004a, 2004b; 

Guilherme Oliveira, 2004; Oliveira; Amieiro; Resende & Barreto, 2006). 

Portanto, unanimemente, de acordo com o depoimento destes autores, este 

princípio emerge quando interessa que determinadas coisas (que se prendem 

com os princípios) apareçam mais vezes do que outras. Ou seja, este princípio 

da propensão salienta a necessidade de se criar exercícios que garantam uma 

significativa densidade dos comportamentos do «jogar» que se pretende 

vivenciar, promovendo a criação de hábitos relativos a esses comportamentos 

e catalisando a adaptabilidade que se pretende para a equipa.  

Por fim, voltamos a acreditar na qualidade como um primado do treinar, 

até porque Mourinho (2005a: 7) diz que o “fundamental é entender que aquilo 

que procuramos é a qualidade de trabalho e não a quantidade.”  
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2.3.3. A ESPECIFICIDADE COMO PRINCÍPIO METODOLÓGICO 

 

“A Especificidade é a incidência repetida no treinar de todos os princípios que o jogar contem.” 

(Oliveira; Amieiro; Resende & Barreto, 2006: 140) 

 

No nosso ponto de vista, a Contextualização assume um carácter de 

similitude e um estado de simbiose com a Especificidade. Neste contexto, 

importa salientar que este ponto será uma breve passagem do que se deve 

entender por Especificidade. Portanto, centrar-nos-emos (sabendo que é uma 

palavra polissémica) na distinção da Especificidade (com E maiúsculo) da 

especificidade (com e minúsculo), não num sentido de supremacia ou 

descriminação, mas para demarcar a singularidade que a primeira assume. 

 A segunda vertente (especificidade) corresponde à norma de muitos 

«treinares» (Oliveira; Amieiro; Resende & Barreto, 2006) em que, recorrendo a 

trabalhos de quantificação das exigências físicas da competição, da 

determinação de distâncias percorridas e da avaliação de indicadores internos 

(FC e VO2máx
22) na avaliação das exigências energético-funcionais do Futebol 

(Garganta, 1999), a especificidade reside em treinar a dimensão física 

isoladamente (Carvalhal, 2002) e as outras sem contextualização. Durante o 

comando da selecção Brasileira, Scolari (2002: 52) afirma: “foram feitos os 

testes físicos, tomadas as precauções da praxe (da norma do treinar)”. 

Também Scolari (2002: 57) refere: “Começamos o nosso trabalho físico, até 

porque o campo de golfe é espectacular e nos convida a uma caminhada, 

corrida”. Mas, concordamos com Pinto (1991) quando defende que o treino não 

deve privilegiar o trabalho das capacidades motoras de forma isolada, mas, 

numa relação adequada e eficaz com as formas jogadas determinantes do 

jogo. Nunca à margem do contexto táctico que as reclama (Garganta, 1999). 

 Quando Castelo (1998) declara que muitas equipas «caem» no futebol, 

porque se separam as coisas, ao pensar-se que um dia é táctico, outro é 

técnico, outro é físico, quando não é nada assim, é que nos apercebemos de 

outra vertente. Nesta, a Especificidade assume um efeito coordenador de todo 

                                                
22 FC: Frequência cardíaca, indica a intensidade do esforço num exercício ou jogo; VO2máx: 
Consumo máximo de O2, permite avaliar a capacidade aeróbia de trabalho (Garganta, 1999) 
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o trabalho (Carvalhal, 2002; Faria, 2003; Guilherme Oliveira, 1991; 2004; 

Oliveira; Amieiro; Resende & Barreto, 2006; Pereira, 2003), percebendo que o 

jogo é mais que o somatório das várias dimensões (Oliveira, 2002). Esta 

assume uma relação existente entre o Modelo de Jogo e a operacionalização 

do treino (Guilherme Oliveira, 2003b, 2003c; Pereira, 2003). Assim, Guilherme 

Oliveira (1991, 2004) refere que só podemos tratar a Especificidade como 

Específica se houver uma constante relação entre todas as dimensões e os 

exercícios propostos, em correlação permanente com o Modelo de Jogo. Ela 

não deve estar, apenas, relacionada com a modalidade, mas estar ligada à 

singularidade da equipa, e estar presente na criação, na organização, na 

gestão e na operacionalização do processo (Guilherme Oliveira, 2004). 

Constatando que as acções táctico-técnicas não podem ser desligadas e 

esquecidas na caracterização do esforço realizado (Pinto, 1991) e que a 

própria marcha, trote, corrida rápida e sprint se fundam numa intencionalidade 

guiada por imperativos tácticos (Garganta, 1999), não pudemos desligar a 

Especificidade do treinar e este da Especificidade que o «jogar» exige. 

Para entender este conceito de Especificidade como atingido no treino, 

não basta os exercícios propostos serem potencialmente Específicos, é 

necessário uma intervenção interactiva do treinador com o exercício e com os 

jogadores, para que ela aconteça (Guilherme Oliveira, 2003c; 2004). 

 

2.3.3.1. Individualização… um conceito inerente à Especificidade 

  

Naturalmente, para a equipa (feita de indivíduos) evoluir é fundamental 

que a alteração individual se registe, e esta para se registar tem de ser 

autónoma (do jogador), mas por compromisso com referências que são 

colectivas (Frade, 2004b; Oliveira; Amieiro; Resende & Barreto, 2006). 

Se a nossa concepção é eleger princípios de jogo, e os princípios são 

levados a efeito pelos jogadores dadas as posições e funções (sabendo que 

não se exige a um defesa central o mesmo que a um avançado), não há treino 

ou metodologia mais individualizada do que a que permite a operacionalização 

hierarquizada desses princípios (Frade, 2004b; Oliveira; Amieiro; Resende & 
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Barreto, 2006). Também a preocupação com a individualização em função de 

quem jogou e não jogou, de quem vai jogar e não vai jogar (Mourinho, 2005b). 

Esta individualização rompe com o que se entende tradicionalmente por 

individualizar o treino, pois esta defende o realizar programas individuais para 

os jogadores (Oliveira; Amieiro; Resende & Barreto, 2006), face às exigências 

físicas do jogo e às particularidades biológicas e psíquicas dos jogadores. 

 

2.3.4. NOTAS FINAIS DA 3ª PARTE: 

 

Comunicar é pôr em comum, como tal não é um acto individual, mas sim 

uma interrelação (Castelo, 1994). A comunicação pela comunicação não tem 

nem reproduz efeitos mágicos, é necessário a existência de uma circularidade 

entre comunicação e conhecimento que não pode ser ignorada (Dias, 2005). 

Na mesma medida, os jogadores necessitam de conhecer as ideias de jogo 

(pela comunicação e exercícios) e essencialmente terem um conhecimento das 

características do «jogar» que se intenta, isto é, o conhecimento Específico. 

Além da comunicação é recomendável a determinação e acção para 

concretizar as ideias (Dias, 2005). Dominar a comunicação é importante, mas 

não chega para ganhar, quem não souber treinar não ganha (Ferreira, 2006). 

Portanto, os exercícios, na nossa perspectiva, podem estabelecer um melhor 

grau de comunicação entre treinador e equipa ao serem entendidos como o 

ponto em que as acções humanas se tornam mais claras do que as palavras. 

Exercício e comunicação interrelacionam-se quando contextualizados e 

analisados como partes de um meio (o «treinar») para atingir o todo enquanto 

fim (o «jogar»). Exercício e contextualização são duas faces da mesma moeda. 

Por fim, a obsessão por determinar o perfil óptimo do jogador de Futebol, 

até hoje ainda por definir, (Garganta, 1999), baseado na performance 

energético-funcional do futebolista e nas características do esforço, de modo 

abstracto, destorceu o entendimento que deveríamos ter de Especificidade. No 

fundo, esta estabelece uma relação de interdependência e reciprocidade entre 

preparação e competição, preconizando que sejam treinados os aspectos que 

se prendem directamente com o jogo (o «jogar»), defendendo a máxima de que 

conforme se quer jogar assim se deve treinar (Garganta & Gréhaigne, 1999). 
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2.4. VIVENCIAÇÃO DA REALIDADE PERANTE A CONCRETIZAÇÃO DAS IDEIAS DE 

JOGO 

 

 Nesta parte, pretendemos apresentar um processo que permita a 

passagem da teoria para a prática, ou seja, a objectivação ou concretização 

das ideias de jogo do treinador respeitando uma permanente relação entre este 

e o jogador. Uma forma de vivenciar a realidade em que se está a trabalhar e a 

treinar com vista à identificação e melhoramento de um «jogar» desejado.  

De acordo com Dias (2005) a objectivação do conhecimento (Específico, 

referente ao «jogar» que se intenta) é a faculdade de tornar socialmente 

reconhecível um conjunto complexo de ideias (Modelo de Jogo) ou uma ideia 

(princípio de jogo), de forma a se alcançar um entendimento generalizado dos 

mesmos. Se assim não for, a ordem da realidade não terá sentido colectivo 

ficando à mercê da exclusiva subjectividade de cada um (Dias, 2005). 

De modo mais minucioso, Frade (2004b) refere que a objectivação das 

coisas só se consegue aproximando o sujeito (jogador) ao objecto (Modelo de 

Jogo) e não no distanciamento. Refere que o objecto deve levar a questionar o 

que nele é essencial, ou seja, o «jogar», e este resulta da necessidade da 

existência de um processo. Assim, achamos que este processo de objectivação 

trata-se de uma forma de operacionalizar o Modelo de Jogo.  

Mourinho (2005b) refere que além da estruturação de uma filosofia 

(Modelo de Jogo) o fundamental é operacionalizar essa filosofia, justificando 

que uma coisa é tê-la e outra é “pôr a máquina a andar”. Deste modo, partimos 

do pressuposto que existem diversas formas de operacionalizar o objecto, no 

entanto, Guilherme Oliveira (2004: 7) expressa pessoalmente que “existem 

formas de operacionalização do treino que parecem permitir uma melhor 

compreensão, apreensão e desenvolvimento das ideias de jogo colectivas e 

individuais, por parte da equipa e dos jogadores.” A afirmação faz-nos escolher 

a «descoberta guiada»23 como um processo de operacionalização do treino 

com vista ao conhecimento Específico, coerente com o «jogar» padronizado.  

                                                
23

 Colocamos o termo entre aspas visto que se refere a algo que se constrói e é singular, mas, 
que assenta na Descoberta Guiada, algo que já existe, como se verá a partir do ponto 2.4.3. 
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2.4.1. A «DESCOBERTA GUIADA»… UMA FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO EFICAZ MAS 

POUCO EXERCIDA NO FUTEBOL 

 

Antes de chegarmos à exposição do processo Descoberta Guiada, 

baseada numa revisão bibliográfica, vamos indicar os pontos de partida que 

sustentam a nossa escolha para este processo. 

Analisemos, então, um processo peculiar, que tem em conta a 

singularidade de quem gere o processo, a especificidade do que se pretende 

ensinar e o contexto a que se destina. Surge (do nosso conhecimento) como 

uma forma de operacionalização eficaz (de sucesso), mas pouco partidária e 

partilhada no Futebol. Dizemos isto, porque do conhecimento público, apenas 

um dos treinadores, de actual referência, se assume como seu apologista. 

Falamos de José Mourinho que, citado por Lourenço (2003: 24), refere: “o 

trabalho táctico que promovo não é um trabalho que de um lado está o emissor 

e do outro o receptor. Eu chamo-lhe a «descoberta guiada», ou seja, eles [os 

jogadores] descobrem segundo as minhas pistas. Construo situações de treino 

para os levar por um determinado caminho. Eles começam a sentir isso, 

falamos, discutimos e chegamos a conclusões (…) Era assim até todos, em 

conjunto chegarmos a uma conclusão. É a esta metodologia [entenda-se 

operacionalização] que chamo a «descoberta guiada».” 

  

2.4.1.1. A «vertigem do piloto automático» versus a «descoberta guiada» 

 

 A asserção anterior de Mourinho faz-nos destacar uma problemática 

levantada por Oliveira, Amieiro, Resende & Barreto (2006) quando opuseram 

duas formas de operacionalizar o que se pretendia para o «jogar». 

 A primeira pode ser entendida como a «vertigem do piloto automático», 

a que Frade (2004b) se refere como aquela que os treinadores gostam de ver 

os seus jogadores a funcionar sobre carris. Assim, segundo Oliveira, Amieiro, 

Resende & Barreto (2006), o «treinar» torna-se militarizado, no sentido do 

treinador dar as ordens e os jogadores as seguirem à risca. Exagera-se na 

utilização de regras nos exercícios castrando os jogadores ao retirar-lhes a 
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capacidade de intervenção sobre o imediato. Os feedbacks dão as respostas, 

como “joga por fora”,“tira da pressão”, etc. e pratica-se exaustivamente as 

combinações ofensivas. Também Queiroz (2003a, 2003b), referindo-se ao 

passado da preparação das equipas portuguesas, apontou características 

semelhantes a esta forma de operacionalizar o treino, referindo que os 

treinadores eram muito directivos e condutores do treino ao pretenderem dirigir 

todos os aspectos nos exercícios, gritando constantemente (“passa”; “chuta”) e 

impossibilitando o jogador de pensar, assumir a responsabilidade, de decidir e 

de desenvolver a criatividade. 

A segunda, designada de «descoberta guiada», considera todos como 

elementos activos do processo e tem o futuro como horizonte. Aqui o treinador 

intervém com feedbacks indicando o caminho, mas sem dar as respostas. 

Assim, refere Mourinho (2003b) que “o diálogo estabelecido com os jogadores 

é importante [ao nível da «descoberta guiada»], mas com consciência plena 

daquilo que se pretende atingir. Eu sei onde quero ir, eu sei onde quero que 

eles cheguem. Não são eles que pela sua conversa comigo nos vão fazer 

chegar a um determinado local. Eu sei onde é que quero chegar, agora em vez 

de lhes dizer ‘nós vamos para ali’, quero que sejam eles a descobrir esse 

caminho. No fundo, o nosso diálogo é um diálogo que está controlado, e é um 

diálogo que está direccionado de uma determinada forma.”  

Frade (2004b) apresenta-nos, metaforicamente, um exemplo prático que 

permite distinguir estes dois processos, ao referir que uma coisa é fazer um 

ditado e outra, uma redacção. No ditado o professor dita e eles escrevem 

exactamente igual ao que é lido e na redacção é o professor que dá o tema e 

os alunos criam o texto. Isto quer dizer que no treino é a mesma coisa, e uma 

vez que o treino cria o jogo é importante os jogadores assumirem consciência, 

decisões, opiniões, serem corpos activos e desenvolverem a autonomia e a 

criatividade em função do que se pretende.  

 Por fim, distinguimos que o primeiro processo pretende fixar um 

«mecanismo mecânico» e, o segundo, um «caminho que se faz caminhando24» 

de forma guiada (Frade, 2004a; Oliveira; Amieiro; Resende & Barreto, 2006). 

                                                
24 Adaptação dum dizer do poeta espanhol António Machado: “o caminho faz-se caminhando”. 
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2.4.2. PRESSUPOSTOS QUE INCENTIVEM A UM PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

POR DESCOBERTA  

 

Afirmamos o nosso desagrado face à prática comum da aprendizagem 

mecânica e o nosso elogio perante uma aprendizagem por descoberta. 

Segundo Novak (1981) a aprendizagem significativa25 por descoberta 

ocorre quando um indivíduo (jogador) vê por si mesmo de que maneira 

atributos ou funções de um objecto (entenda-se Modelo de Jogo) se relacionam 

a conceitos presentes na sua estrutura cognitiva. Aquela permite desenvolver 

os conceitos (entenda-se princípios de jogo) fornecendo ao indivíduo uma forte 

experiência afectiva positiva, motivando-o mais para a descoberta e 

contribuindo para a sua auto-imagem de adequação (entenda-se concordância 

com o «jogar»). Com efeito, Mourinho (cit. por Lourenço, 2003) refere que 

sobretudo jogadores de top não aceitam o que lhes é dito apenas pela 

autoridade de quem o diz, sendo preciso provar-lhes que estamos certos.  

Partamos do princípio que a descoberta surge como resultado de uma 

operação prévia: a investigação. Esta, de acordo com Pogrebinschi (2006), visa 

fazer cessar o estado de dúvida, instalar a crença e estabelecer uma opinião. A 

autora refere que a crença consiste no estabelecimento de um hábito, 

duradouro e inconsciente, que prepara o homem para agir, enquanto a dúvida 

priva o mesmo. Por sua vez, também Mourinho se dirige à crença quando fala 

da sua «descoberta guiada». Mourinho (cit. por Oliveira; Amieiro; Resende & 

Barreto, 2006: 207) diz que “o objectivo é que os jogadores percebam e 

acreditem no modelo de jogo, é fazerem algo por crença própria, por sentirem 

que é a melhor forma de o fazerem e não porque alguém lhes disse ‘vamos 

fazer assim’.”  

Concordando com o que foi citado, destacamos que a necessidade dos 

jogadores acreditarem naquilo que está a ser dito e feito é indiscutível para que 

a aprendizagem por descoberta ocorra de forma eficiente e eficaz. Para que tal 

se constate, provando aos jogadores que estamos certos, consideramos 

                                                
25 A aprendizagem significativa é um processo no qual uma nova informação é relacionada a 
um aspecto relevante, já existente, da estrutura de conhecimentos do indivíduo. Não ocorre da 
mesma maneira que a aprendizagem mecânica (Novak, 1981). 
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fundamental proporcionar situações no treino em que eles possam participar de 

forma activa, autónoma e interessada, e em que eles vejam por si mesmo no 

sentido de acreditarem e se motivarem mais para a descoberta. 

O papel da comunicação na investigação (descoberta) é o de corrigir, ela 

não é um fim em si mesmo, mas, apenas um meio que propicia a própria 

investigação. A noção desta está fundamentalmente apoiada na ideia de 

crença, uma vez que as crenças são constitutivas de uma ideia maior, que é a 

de experiência (Pogrebinschi, 2006), para nós, justamente a ideia de 

experiência de um «jogar», na qual os jogadores devem acreditar.  

A autora Pogrebinschi (2006) entende a investigação como algo 

comunitário, ou seja, no final do processo investigativo as crenças e opiniões 

individuais convergem para crenças e opiniões gerais da comunidade (isto é, 

da equipa). Assim se justifica porque Mourinho (cit. por Lourenço, 2003: 25) 

refere ser “preciso que os futebolistas que treinamos tenham opiniões próprias. 

Muitas vezes parava o treino e perguntava-lhes o que é que eles sentiam em 

determinado momento. Respondiam-me, por exemplo, que sentiam o defesa 

direito muito longe do defesa central. ‘Ok, vamos então aproximar os dois 

defesas e ver como funciona’. E experimentávamos uma, duas, três vezes, até 

lhes voltar a perguntar como se sentiam. Era assim até todos, em conjunto, 

chegarmos a uma conclusão.”  

 

2.4.3. A DESCOBERTA GUIADA… UM ESTILO DE ENSINO ASSUMIDO 

 

“En el descubrimiento guiado – en su forma pura y perfecta – no hay ninguna falla!” 

(Mosston, 1988: 160) 

 

Neste momento, através de uma pesquisa bibliográfica mais minuciosa 

do tema em questão, apresentamos o que se entende por Descoberta Guiada. 

Iniciamos com o enquadramento da mesma. 

A Descoberta Guiada, de acordo com Musska Mosston (1985a, 1986, 

1988), é considerada como um estilo de ensino que faz parte de um diagrama 

que ele nomeou de «Espectro dos Estilos de Ensino» de Educação Física. 
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No fundo, o «Espectro dos Estilos de Ensino» é uma teoria, averbada à 

Educação Física, de relacionamentos entre professor26 (treinador) e aluno 

(jogador), tendo em conta as tarefas desenvolvidas e os efeitos provocados no 

aluno (Gozzi & Ruete, 2006; Mosston, 1988; Mosston & Ashworth, 1985a, 

1985b, 1986). Segundo estes autores, o axioma que está na origem deste 

Espectro é que o comportamento de ensino é uma cadeia de tomadas de 

decisões, ou seja, que cada acto deliberado de ensino é resultado de uma 

decisão previamente tomada.  

O Espectro oferece um vasto conjunto de estilos de ensino baseados em 

quem toma as decisões (treinador, jogador ou ambos) e em que momento são 

tomadas. Todos os estilos apresentam igual valor não se podendo considerar 

um melhor ou pior que outro, sendo que o uso de um estilo particular varia com 

as preferências pessoais e as condições culturais (Mosston, 1985a, 1985b). O 

Espectro apresenta como fim último tornar os treinadores mais flexíveis, mais 

versáteis, mais conscientes e intencionais (Mosston & Ashworth, 1985a). 

 

2.4.3.1. A Dissonância cognitiva: um estado que cria a necessidade de 

investigação, de descobrir 

 

Antes de apresentarmos a Descoberta Guiada na sua totalidade é 

importante perceber o processo que origina a necessidade de descobrir. 

Remetendo-nos à teoria de Festinger mencionamos que uma 

perturbação que irrite a função cognitiva cria a necessidade de procurar uma 

solução, e que apenas o acto de procura da solução poderá eliminar essa 

perturbação ou dissonância (Mosston, 1988; Rodríguez, 2003). Portanto, o que 

isto nos indica é que a dissonância cognitiva surge como uma força motivante 

que induz o jogador a investigar, já que o seu estado de consentimento 

cognitivo deixa de existir quando a dissonância se produz (Mosston, 1988; 

Mosston & Ashworth, 1986). Com efeito, o jogador encontra-se num estado de 

consentimento cognitivo quando, essencialmente, pratica e executa tudo da 

forma que lhe foi indicado, demonstrado e comandado pelo treinador (Mosston 
                                                
26 Respeitando a denominação, mas tendo em conta que este trabalho se refere ao Futebol, 
sempre que os autores referirem professor e aluno mencionaremos treinador e jogador. 
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& Ashworth, 1986). Perante isto, podemos argumentar que o treino através da 

«vertigem do piloto automático» expõe sempre o jogador a um estado de 

consentimento cognitivo, onde permanecem a paz e a tranquilidade mental. 

Contrariamente, investigar leva por sua vez ao descobrimento, sendo 

que o acto de descobrir ocorre como consequência da dissonância cognitiva, 

criando e estimulando um estado de insatisfação mental (Mosston, 1988; 

Rodriguez, 2003). Conforme Mosston & Ashworth (1986), quando estas três 

fases (Dissonância Cognitiva – Investigação – Descoberta) do processo 

cognitivo operam em sucessão completa, o jogador cruza a barreira cognitiva e 

atravessa o limiar da descoberta. Neste ponto, incorre no jogador uma 

sensação de aventura cognitiva e de excitação por atingir o desconhecido. 

 

2.4.3.2. Então, afinal o que é a Descoberta Guiada? 

 

A Descoberta Guiada é um estilo de ensino-aprendizagem assumido. 

Ela revela um relacionamento particular treinador-jogador, no qual a sequência 

de questões do treinador ocasiona uma sequência de respostas do jogador, 

num processo convergente, guiando-o na descoberta de uma ideia ou princípio 

desejado (Mosston & Ashworth, 1986; Mosston, 1988; Rodríguez, 2003).  

Neste estilo, o treinador conduz sistematicamente o jogador para a 

descoberta de um determinado «padrão» (entenda-se o «jogar») não 

totalmente conhecido por ele (Mosston & Ashworth, 1986). Mas, o treinador 

jamais lhe dá a resposta, pois caso isso aconteça, isto é, no preciso instante 

em que o treinador “brinda” o jogador, deixa de existir o processo de 

dissonância cognitiva precedida de investigação e seguida de descobrimento 

(Mosston, 1988). 

A Descoberta Guiada apresenta, então, como objectivos: encaminhar o 

jogador num processo particular de descoberta; desenvolver uma relação 

precisa entre a resposta descoberta pelo jogador e o estímulo e/ou questão 

apresentados pelo treinador, que encaminham para a descoberta do princípio 

ou conceito; e desenvolver a paciência, no treinador e no jogador, requerida 

para este processo de descoberta (Mosston, 1988; Mosston & Ashworth, 1986).  
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 Para que a Descoberta Guiada se realize convenientemente é 

fundamental o treinador realizar uns ajustes linguísticos (Mosston & Ashworth, 

1986), isto é, rever a sua comunicação com os jogadores. O treinador deve 

valer-se de palavras ou frases que interroguem e que se diferenciem da 

interjeição, já que esta indica um sentido de autoridade. Por outro lado, a 

pergunta implica um conjunto de conotações bem diferentes que dão lugar a 

um conjunto de acções distintas. Entre elas, destaca-se que o jogador: se 

apercebe do interesse, por parte do treinador, no que deve dizer; aprende que 

se espera dele uma formulação de respostas; interioriza que deve prestar 

atenção ao que se pergunta; sente que inicia o processo cognitivo com a 

intenção de procurar uma resposta (Mosston & Ashworth, 1986). 

Naturalmente, entendemos que um treinador que utilize a Descoberta 

Guiada necessita de paciência e tranquilidade ilimitadas para aceitar o que o 

jogador diz e faz. Neste caso, uma palavra afirmativa, um sinal afirmativo com 

a cabeça, qualquer som que indique aprovação, acompanhados de uma atitude 

serena, caracterizam-se como “ingredientes” importantíssimos no 

comportamento que o treinador deve assumir na aplicação deste processo de 

ensino (Mosston & Ashworth, 1986). Estes autores proclamam que talvez o 

treinador necessite de cruzar uma barreira emocional para ajudar os seus 

jogadores a ultrapassarem a barreira cognitiva. 

 

2.4.3.3. A Anatomia da Descoberta Guiada 

 

A anatomia de todos os estilos de ensino do Espectro declara-se acerca 

de que decisões devem ser tomadas em cada série organizadora. Desta forma, 

a Descoberta Guiada divide-se em três séries: Pré-Impacto (todas as decisões 

tomadas antes do estabelecimento da relação treinador-jogador); Impacto (as 

decisões tomadas durante a relação); e Pós-Impacto (decisões relativas à 

avaliação da prestação na série Impacto) (Mosston & Ashworth, 1985a, 1985b). 

A análise anatómica da Descoberta Guiada, baseando-nos em Mosston 

(1988) e Mosston & Ashworth (1986), permiti-nos perceber que na série Pré-

Impacto as decisões são tomadas exclusivamente pelo treinador, em que a 
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principal decisão é determinar o objecto específico (entenda-se o Modelo de 

Jogo) a ser ensinado e aprendido. O próximo e mais importante passo será o 

de fixar a sequência de etapas (entenda-se os princípios e sub-princípios de 

jogo, bem como a sua articulação), recorrendo a perguntas ou sugestões que 

conduzirão o jogador até o objectivo final (entenda-se o «jogar»). Cada etapa 

baseia-se na resposta dada na etapa anterior, o que significa que cada uma 

deve ser cuidadosamente ponderada, julgada e posta à prova, respeitando 

uma conexão entre elas (entenda-se uma coerência permanente). De facto, 

Mosston (1988) e Rodríguez (2003) apontam para que a forma e estrutura ideal 

da Descoberta Guiada permita o mínimo de respostas alternativas dadas por 

cada guia ou pergunta. Contudo, é possível dar-se mais que uma resposta, 

pois cada pessoa tem a sua mente e não responde sempre do mesmo modo 

ao mesmo indício. Assim, o treinador tem de estar preparado para introduzir 

um indício que guie para seleccionar apenas uma (a mais apropriada em 

função do objectivo) e abandonar as demais (Mosston, 1988; Rodríguez, 2003). 

Na série Impacto são executados, o objecto, a sequência de etapas 

delineadas e todos os comportamentos anteriormente mencionados, como: 

jamais dar a resposta; esperar sempre que seja o jogador a responder; 

oferecer feedback27 frequentemente reforçando a resposta correcta; e manter 

um comportamento de aceitação e paciência. A maior parte das decisões são 

tomadas pelos jogadores com o objectivo de descobrir a resposta. Está-se a 

desenvolver um processo cognitivo muito especial totalmente integrado com 

um processo de aprendizagem emocional, portanto, o treinador não deve 

destruir o processo de construção de conhecimento com respostas frias e 

negativas, pois para além de interromper o processo de desenvolvimento do 

jogador, que se manifesta verbal e fisicamente, impede o seu pensamento e o 

seu comportamento, criando-se suspeitas à volta das verdadeiras intenções do 

treinador (Mosston, 1988; Mosston & Ashworth, 1986). 

A série Pós-Impacto, de avaliação, respeitante aos feedbacks é única 

deste estilo de ensino. É importante a continuidade da avaliação, dos 

feedbacks e reforços positivos, como força permanente de motivação para a 
                                                
27 O feedback é a reacção do treinador à prestação motora do atleta, assumindo diferentes 
formas de manifestação: auditivo; visual; táctil-quinestésico e misto (Mesquita, 1997). 
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procura de outras soluções, mais investigação e maior aprendizagem. Esta 

forma de avaliação, que compreende a aceitação do treinador em conjunto com 

a aprovação de respostas correctas, dá lugar a um potente efeito social numa 

situação grupal (em equipa), emergindo um clima geral de excitação que ajuda 

a incrementar o número de participantes activos no processo de treino 

(Mosston, 1988; Mosston & Ashworth, 1986). 

 

2.4.4. NOTAS FINAIS DA 4ª PARTE: 

 

As autoras Gozzi & Ruete (2006: 119) afirmam algo relevante: “Os 

estilos de ensino partem da simples reprodução de um modelo à produção de 

um novo conhecimento.” Deste modo, na nossa interpretação, a «descoberta 

guiada» permite a reprodução de um Modelo de Jogo na produção de um 

conhecimento Específico, coerente e identificado com o «jogar» que se deseja. 

Paralelamente são expostas duas formas de operacionalizar as ideias de 

jogo, «a vertigem do piloto automático» e a «descoberta guiada». Para as 

distinguir apresentamos o exemplo prático seguinte: uma forma de ensinar que 

proporcione a um jogador aprender a passar conforme a técnica estabelecida e 

praticada pelo seu treinador, observando e repetindo a acção demonstrada, 

implica que a captação mental das relações (os “comos”) e a compreensão dos 

“porquês”, tão essenciais para uma aprendizagem de alta qualidade, estejam 

ausentes em toda a experiência do jogador (Mosston, 1988). Assim, é 

descobrindo de forma guiada que se vai permitir aos jogadores a compreensão 

dos “comos” e “porquês” de realizar certas acções. 

Compreendendo que “Futebol e cabeça estão intimamente ligados” 

(Mourinho, 2006: 6) acreditamos que o Jogo apresenta uma natureza 

intelectual (Frade, 2004b) ou, pelo menos, indica que as suas exigências 

caminham no sentido de reclamar inteligência aos jogadores (Garganta, 1999; 

Ferreira, 2006). Acreditamos que o «jogar» tem a ver com a decisão assente 

numa emoção, numa sentimentalidade e num entendimento (Frade, 2004b) e 

acreditamos que o progresso mais evidente, nos jogadores que aprendem por 

Descoberta Guiada, ocorre na dimensão cognitiva ou intelectual, pois quando 
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guiados e dirigidos, esta dimensão liberta-os da sua passividade e fá-los 

participar activa e dinamicamente nas respostas e na tomada de decisões. 

Importa mencionar que fazer muitas perguntas aos jogadores é uma 

característica geral de todos os treinadores, contudo, simplesmente fazer 

perguntas não significa que estão a usar este estilo. Repetimos que, as 

perguntas guia ou sugestões terão de ser desenhadas numa sequência lógica 

relacionada com a estrutura do objecto (o Modelo de Jogo), as perguntas 

aleatórias não fazem parte da Descoberta Guiada (Mosston & Ashworth, 1986). 

Claramente, se dá conta que a Descoberta Guiada é o estilo de ensino 

mais potente e rigoroso (Mosston, 1988). Assim, percebe-se que a Descoberta 

Guiada é um método de ensino concentrado no processo, mas sempre com 

vista a um futuro, a um objectivo final, o Modelo de Jogo ou o «jogar». 

Praticamente, entendemos a Descoberta Guiada como um processo de 

relacionamento treinador/jogador, que apresenta objectivos de descoberta e 

convergência com as ideias de jogo do treinador, em que as situações de 

aprendizagem (exercícios) são propostas através de uma sequência de 

questões guia e os critérios de êxito dos jogadores explicitam as respostas, 

antecipadamente, valorizadas pelo treinador. Pretende-se manter um equilíbrio 

entre o papel do treinador (orientador e impulsionador) e o papel do jogador 

(activo e reflexivo). Este processo guiado é avaliado e acompanhado com 

reforço positivo e feedbacks de valor, em que a dúvida (do jogador) cria a 

necessidade de procurar uma solução coerente com o «jogar» que se deseja.  

Por fim, entenda-se que a Descoberta Guiada não é do Mourinho porque 

ela já existia, ela prende-se, sim, com uma metodologia que ele defende e que, 

de facto, apresenta como premissas muitos dos pressupostos apontados neste 

trabalho. Não obstante, ele dá-lhe um sentido ou um contexto, e aí sim, 

podemos falar de uma «descoberta guiada» do Mourinho, caracterizada por 

uma especificidade e uma singularidade (espelho do «jogar» que se pretende e 

da personalidade de cada treinador). Agora, como esta existem outras (que 

podem ter outras denominações: descoberta dirigida; aprendizagem por 

descoberta; etc.) sendo tão diferentes, mas tão iguais, porque uma coisa é 

certa: são sempre uma Descoberta Guiada. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. JUSTIFICAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

  

A realização do Estudo de Caso verifica e incide muito na 4ª parte da 

revisão bibliográfica, que se prende com a operacionalização das Ideias de 

Jogo. No entanto, este facto não nos impede de o analisar numa perspectiva 

sistémica, articulando-o com todo o trabalho desenvolvido. Explicamos esta 

intenção com base em dois motivos. Primeiro, porque reconhecemos que o 

jogo de Futebol, o conhecimento Específico (referente ao Modelo de Jogo), os 

princípios metodológicos da comunicação, contextualização e Especificidade já 

estão exaustivamente estudados para surgirem, uma vez mais, verificados e 

comprovados. E segundo, porque a constatação do entendimento que o 

treinador tem do jogo; da concepção das suas ideias de jogo; e da sua 

preparação; implicaria um contacto prolongado com o treinador de impossível 

concretização, dadas as condicionantes para tal. 

 

3.2. CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

 

 O estudo de caso foi constituído por dois microciclos semanais de 

treinos da equipa sénior do Sporting Clube de Espinho (que disputa a 2ª 

Divisão nacional, série B) e por uma entrevista realizada ao Professor Vítor 

Pereira, o treinador principal da equipa. 

 

3.3. OBJECTIVOS 

 

A ideia central do trabalho é enunciar e caracterizar a «descoberta 

guiada» como processo de operacionalização das Ideias de Jogo.  

Os principais objectivos do estudo de caso são testemunhar o processo 

de ensino-aprendizagem/treino utilizado pelo treinador e verificar se 

operacionaliza as Ideias de Jogo e o «jogar» por «descoberta guiada». 

Apresentamos, também, aos seguintes objectivos específicos: 
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- Perceber se o treinador tem e considera importante o Modelo de Jogo; 

- Verificar se o treinador considera o treino como um processo aquisitivo 

de conhecimento Específico e compreende a necessidade dos 

jogadores tomarem consciência do Modelo de Jogo delineado; 

- Analisar as preocupações do treinador com a gestão de 

conflitos/divergências entre as ideias de jogo e o comportamento do 

jogador e com a gestão emocional dos jogadores; 

- Observar a intervenção do treinador durante o exercício, 

nomeadamente a relação feedback-exercício; 

- Verificar se permite a liberdade, a autonomia e a responsabilidade dos 

jogadores para as tomadas de decisão durante o treinar. 

 

3.4. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

 

 A metodologia de investigação deste trabalho sustentou-se em duas 

dimensões: uma teórica e uma prática.  

Relativamente à parte teórica foi efectuada uma pesquisa bibliográfica e 

documental, de modo a analisar, seleccionar e estruturar a informação 

disponível que melhor se enquadrava com o tema em questão. 

Em relação à parte prática, as metodologias utilizadas para a recolha de 

dados foram a observação directa extensiva dos treinos e a realização de uma 

entrevista aberta ao treinador da equipa. A entrevista baseou-se em questões 

guia previamente elaboradas a partir do fundo documental e com base nos 

objectivos do trabalho. Esta entrevista foi registada num gravador «Sony» e, 

posteriormente, transcrita para o papel, com a devida autorização e 

conhecimento do interveniente em causa. 

 

3.5. RECOLHA DE DADOS 

 

 A recolha de dados ocorreu entre os dias 16 e 28 de Outubro de 2006 

nas instalações do Estádio Comendador Manuel de Oliveira Violas (Espinho).
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

Durante esta análise e discussão dos resultados a intenção não é 

deslocarmo-nos das opiniões de outros autores, fingindo que elas não existem, 

e cingirmo-nos, apenas, ao que observamos e registamos neste estudo de 

caso. Partindo do pouco que existe sobre a «descoberta guiada», a ideia não é 

transparecer uma (falsa) imagem de que tudo é plena criação de quem redige. 

Caso isso acontecesse, ou seja, se toda a informação aqui registada fosse uma 

obra criadora, sem um fundo documental, correríamos sérios “riscos” que 

alguém dissesse ou pensasse que a validade e a exequibilidade desta forma 

de operacionalização estariam “condenadas” ou “aprisionadas” a uma 

investigação individual, a um entendimento exclusivamente pessoal, e, 

porventura, a uma mente especulativa. Assim, partimos para a análise a partir 

do que foi observado e registado nos treinos e mediante informações 

relevantes de vários autores. 

 Ao longo da discussão apresenta-se a forma como o treinador Vítor 

Pereira pensa e operacionaliza as suas ideias de jogo, à medida que, 

paralelamente, se realiza uma caracterização da «descoberta guiada». 

 

4.1. UMA NOTA INTRODUTÓRIA… 

  

 Actualmente, a competição e o próprio jogo de Futebol são 

compreendidas como actividades submetidas a uma constante pressão sobre a 

produtividade, o rendimento ou a performance das equipas, o que sujeita a 

uma permanente atenção com a qualidade, em todos os termos. 

 Ao longo da revisão bibliográfica, apercebemo-nos de uma noção de 

qualidade, omnipresente e oculta, que deve traçar o destino de qualquer 

processo de treino e do jogo. A reflexão global acerca do pesquisado permite-

nos predizer que o treino, ou melhor, o treinar bem como a sua evolução 

caminham no sentido da dimensão qualidade, que assumidamente se revela 

mais importante que a dimensão quantidade. No mínimo, um eventual 
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destaque desta ou uma presumível relação entre ambas só será possível se 

traduzida numa quantidade de qualidade. 

 De uma forma simples, a qualidade que enaltecemos resume-se à 

qualidade do «jogar» e a uma qualidade de treinar para se jogar melhor. Neste 

contexto, se o processo de treino não for bem definido e implementado a 

qualidade dificilmente será assegurada. Entendemos que a «descoberta 

guiada», como processo de treino (ou de operacionalização das ideias de jogo) 

quando bem definida (assente num objecto composto por linhas orientadoras 

como o Modelo de Jogo) e correctamente implementada no treinar (preparando 

os seus intervenientes), assegura a qualidade do treino e do «jogar» desejado. 

 No nosso ponto de vista, a «descoberta guiada» procura salvaguardar 

um conjunto de competências, tanto no âmbito do treinador como do jogador.  

O jogador, durante o processo de treino, deve reunir e apresentar 

competências como: a capacidade de apreensão (da «mensagem» e dos 

exercícios que se pretende transmitir); a capacidade de trabalhar sob pressão 

(exigida: humanamente pelos treinadores, direcção e adeptos; desportivamente 

pela competição, pelo rendimento/performance e pela necessidade de ganhar 

ou pontuar; financeiramente pelos elevados ordenados auferidos e prémios de 

jogo; e pessoalmente pela satisfação ou prazer intrínsecos e pelo 

reconhecimento nacional ou internacional); e a forte motivação para trabalhar 

por objectivos (que a «descoberta guiada» promove durante a sua execução).  

Ao líder, que assume a responsabilidade de gerir, compete-lhe, para 

além da capacidade de liderança, ter facilidade e capacidade de comunicação. 

Mas, o maior desafio do treinador é, precisamente, a capacidade de motivar e 

gerir os jogadores (que desempenham funções exigentes e desgastantes). 

Neste sentido, concordamos com Marques (2006) quando refere que o líder, 

para construir uma mentalidade ou cultura de talento, deve reproduzir-se e não 

rodear-se de “yes-men” geradores de falsas auto-estimas. Portanto, estes “yes-

men”, que no sentido figurativo retratam os jogadores, devem acreditar (ou 

fazermos-lhes acreditar) que são talentos e devem procurar rodear-se deles de 

forma a desenvolvê-los (Marques, 2006). Assim, o verdadeiro líder é aquele 

que consegue que cada um dos seus jogadores se torne um líder de si próprio. 
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4.2. A «DESCOBERTA GUIADA» …“APONTAR O CAMINHO”… 

 

A «descoberta guiada» impõe uma nova e diferente gestão dos recursos 

humanos e, neste capítulo, a organização empresarial parece encontrar-se 

mais avançada que a organização desportiva. Manuel Sérgio (2004: 21), numa 

entrevista à revista “Pessoal”, quando questionado se as empresas copiam 

muito do desporto, contrapõe e afirma que o “desporto copiou mais das 

empresas do que as empresas do desporto.” A partir deste pressuposto 

quisemos saber o que pode “oferecer” a gestão empresarial ao processo em 

questão. Assim, no sentido de alargar o campo de investigação decidimos 

consultar artigos que pudessem indicar que a organização empresarial e a 

gestão de recursos humanos contribuem beneficamente no processo de 

operacionalização de treino e gestão dos jogadores. Sabemos que a gestão de 

recursos humanos contribui fortemente para o aumento da competitividade e 

sucesso empresarial. Assim, consultando algumas revistas “Pessoal” 

deparamo-nos com informação importante para a gestão dos jogadores e com 

um artigo muito apropriado ao objectivo da nossa investigação. 

Mário Henriques (2005: 43), professor universitário e ex-treinador de 

basquetebol, inicia o seu artigo, sobre gestão de recursos humanos publicado 

na revista “Pessoal”, da seguinte forma: “Todos sabemos que pensar, 

comunicar, partilhar e assumir a estratégia escolhida aumenta a probabilidade 

de as pessoas, numa organização, se identificarem e conduzirem um conjunto 

de acções inovadoras. O problema é que tudo isso tem de ser feito de forma 

rápida e flexível, num contexto de mudança. Só assim se conseguem 

vantagens competitivas. Gerir pessoas exige, acima de tudo, apontar o 

caminho.” Numa análise destemida parece-nos poder-se detectar uma 

afinidade entre o artigo e a «descoberta guiada», especialmente este “apontar 

o caminho” como forma de gerir as pessoas num contexto de mudança, que o 

próprio jogo produz e o treino reproduz, obrigando os treinadores a gerir o 

processo de treino e os jogadores de forma rápida e flexível. 

No seguimento do seu artigo, Henriques defende que em ambientes 

muito competitivos a estratégia e os objectivos constituem meios essenciais ao 
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serviço do planeamento. Sem dúvida que a estratégia, entenda-se, o processo 

de operacionalização ou «descoberta guiada» (que se rege pela aquisição dos 

princípios de jogo em forma de sequências articuladas) e os objectivos, 

coniventes com os princípios de jogo (que a «descoberta guiada» contempla no 

seu processo de ensino-aprendizagem), revelam-se fundamentais ao serviço 

do planeamento, entenda-se, Modelo de Jogo. O autor alega que quando 

definimos objectivos estamos a construir meios poderosos que nos possibilitam 

envolver e conseguir o empenhamento das pessoas e reunir a vontade de 

todos à volta de objectivos comuns com intenção clara de ganhar. A 

«descoberta guiada» prende-se com estes propósitos, pois visa o alcance 

progressivo de objectivos durante o seu processo de ensino-aprendizagem e 

permite despertar o empenhamento, o interesse e a vontade de todos à volta 

de objectivos comuns, que ao traduzirem-se em vitórias melhor se tornam. 

Henriques (2005: 44) defende que “a estratégia [entenda-se o processo 

de treino] tem de ser conduzida em função da conjuntura, o que significa que 

uma determinada estratégia que teve sucesso num determinado momento 

pode falhar caso sejam alteradas as circunstâncias anteriores em que decorreu 

a sua aplicação.” Isto significa a importância que assume a gestão do «aqui e 

agora» pelo treinador e, essencialmente, a relevância da particularidade e 

singularidade de cada processo, mesmo tratando-se da «descoberta guiada», 

pois em cada contexto, em cada equipa e com cada realidade deve ser 

processada e adequada de forma diferente. Desta forma, Henriques (2005) 

manifesta que a melhor estratégia não é a que planeamos, mas a que 

realizamos com os resultados que premeiam o esforço de todos na sua 

concretização. De facto, a revisão bibliográfica despertou-nos para uma 

identificação da «descoberta guiada» com a necessidade de um envolvimento 

total, de um consenso ou de uma convergência de opiniões e crenças entre 

todos os elementos activos do treino, premiando um esforço comum até todos 

chegarem a uma conclusão.  

Henriques (2005) considera que a definição de uma estratégia exige 

planeamento (Modelo de Jogo), mas, simultaneamente, acha que o 

planeamento deve ser uma consequência da estratégia. Este paradoxo vem 
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dar ênfase ao que destacamos na revisão bibliográfica, isto é, que o Modelo de 

Jogo não é estanque, mas vive de uma contínua construção, aberta ao futuro, 

em que o modelo final é sempre inatingível. Para tal, o autor sugere que não 

fiquemos excessivamente agarrados ao que planeamos previamente, mas que 

devemos favorecer a criação de uma mentalidade de flexibilidade na equipa, 

permitindo aos jogadores a capacidade para dar resposta a situações 

inesperadas. Acreditamos, piamente, que a «descoberta guiada» favorece uma 

flexibilidade de respostas porque a autonomia, que é promovida durante o 

processo de aprendizagem, determina uma pluralidade de respostas (dado o 

entendimento e as características individuais dos jogadores), permitindo lidar 

com o incerto para se chegar ao mesmo objectivo. Quem gere pessoas (o 

treinador) tem a responsabilidade de identificar o caminho a seguir enquanto 

cria mecanismos (na nossa perspectiva: hábitos) para aumentar o 

envolvimento emocional de quem o rodeia (Henriques, 2005). A aprendizagem 

por descoberta, quando realizada de forma guiada, revela um treinador 

responsável por identificar o caminho a seguir e possibilita a criação de hábitos 

(que se adquirem na acção, isto é, com o corpo do jogador a actuar no 

exercício) para aumentar o envolvimento emocional dos jogadores.  

Habilitamo-nos a perguntar: então, porque é que todos os treinadores 

não agem assim? Aí é que está, quem lidera uma equipa, por norma, 

entusiasma-se a dar relevância a tudo aquilo que é fácil de medir, separando 

as áreas funcionais (entenda-se a coordenação, a força, a resistência, a 

velocidade, o cognitivo, entre outras) no sentido de poder comunicar tudo o que 

é palpável (Henriques, 2005). Porém, a soma do valor das equipas está para 

além disso porque não é a gestão do que é palpável que faz a diferença. É sim 

a gestão dos aspectos intangíveis (o enquadramento fornecido por quem lidera; 

a realidade que muda radicalmente com uma ruptura epistemológica e 

metodológica; quando os jogadores fazem do desafio da equipa o seu próprio 

desafio; e os padrões comportamentais da equipa) que, naturalmente, não são 

fáceis de medir e são extremamente difíceis de imitar por outros treinadores, 

numa espécie de “plagiadores de moda”. Agora, os aspectos intangíveis, para 

além de fazerem a diferença, são um factor de sucesso (Henriques, 2005). 
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4.3. A COERÊNCIA NO PROCESSO DE OPERACIONALIZAÇÃO 

 

 Pessoalmente, acreditamos que a credibilidade é uma característica 

fundamental para um líder e é a que tem maior impacto sobre o processo, 

sobretudo se estiver ausente. A credibilidade assenta na coerência entre 

discurso e acção, entre o que o treinador transmite verbalmente aos jogadores 

e o que efectivamente propõe em exercícios nos treinos. Portanto, ser-se 

coerente é acreditar plenamente numa concepção, numa metodologia e, 

sobretudo, num processo de operacionalização até última instância.  

O nosso entrevistado (anexo 1) considera um treinador coerente quando 

este dá a conhecer aos jogadores os comportamentos que vão direccionar o 

trabalho e, no processo de operacionalização, não fornece feedbacks em 

sentido contrário, mas direccionados para esses comportamentos. Pereira, na 

entrevista, confessa que sente pessoalmente esta coerência e que o 

fundamental é operacionalizar com base nos princípios de jogo que se defende 

sem desvirtuá-los, mesmo quando se integra o estratégico para anular ou 

ultrapassar os padrões comportamentais do adversário. 

Partilhando desta perspectiva, consideramos é que as ideias dos 

treinadores não se podem manter rígidas no sentido de permanecerem 

imutáveis sem ter em conta a realidade. Não concordamos com isso porque a 

tendência das coisas é para que atinjam um estado de evolução ou involução e 

como tal, aspectos como as capacidades, as características e o entendimento 

de jogo dos jogadores, a realidade e a cultura de um clube ou de um país 

podem implicar uma flexibilidade, uma adaptação. Vítor Pereira (anexo 1) é 

desta mesma opinião, pois refere que todo o seu trabalho desenvolvido no 

treino assenta na sua ideia de «jogar», mas adaptada à realidade em que se 

encontra a trabalhar. No fundo, segundo ele, esta adaptação implica uma 

flexibilização do Modelo de Jogo ideal para um Modelo de Jogo criado (em 

interacção entre as suas ideias, as dos jogadores e as do clube) que servirá de 

base para todo o trabalho a desenvolver. Porém, defendemos que a partir do 

momento que um treinador assume uma Ideia de Jogo e uma metodologia de 

operacionalização adaptadas a essa realidade (sem nunca pôr em causa uma 
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metodologia de natureza sistémica) deve, incondicionalmente, acreditar nelas e 

ser-lhes coerentes com os princípios. 

 

4.4. A «DESCOBERTA GUIADA»: PROCESSO AQUISITIVO DE UM CONHECIMENTO 

ESPECÍFICO COMUM 

 

 A verdadeira necessidade de optimização do rendimento no Futebol é 

melhorar a interpretação que o futebolista faz do jogo. O conhecimento surge-

nos, então, como uma das melhores formas para rentabilizar a acção. A 

compatibilização de conhecimentos, entre os jogadores, que consiste num 

conjunto de regras de acção e de princípios de jogo, vai permitir criar uma 

cumplicidade operacional em que as inteligências individuais vão servir uma 

inteligência colectiva (Garganta, 2004). Assim, qualquer processo de 

operacionalização das ideias de jogo deverá produzir a aquisição de 

conhecimento que vise dar aos jogadores as competências necessárias para 

responder aos desafios do jogo. Pereira (anexo 1) menciona que o seu 

objectivo de treino é, precisamente, proporcionar aos jogadores um 

entendimento do jogo que lhes permita serem capazes de fazer uma leitura 

adequada do que se está a passar. Para tal, Vítor Pereira (anexo 1) defende 

que todos os seus exercícios são com base no Modelo de Jogo no sentido de 

direccionar a equipa para os comportamentos que pretende que adquiram.  

No processo de treino, ou de operacionalização das ideias de jogo, o 

que realmente se pretende é que os jogadores alcancem um conhecimento 

Específico que, no nosso entendimento, se resume ao conhecimento que torna 

o jogador capaz de saber lidar com uma qualquer situação ou desafio do jogo 

de forma congruente com o Modelo de Jogo. Este conhecimento está 

relacionado com a capacidade do jogador antecipar as acções, com a 

percepção que faz do momento, com a sua tomada de decisão e consequente 

execução e com a construção de padrões de reconhecimento que lhe permitam 

agir novamente em situações semelhantes, em função da auto e hetero-

interpretação que faz do Modelo de Jogo (Guilherme Oliveira, 2004). Neste 

capítulo, Pereira (anexo 1) ao afirmar que a Especificidade está na base de 
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todo o seu trabalho porque o direcciona em função dos comportamentos que 

quer operacionalizar, a par da importância que dá ao Modelo de Jogo, está a 

indicar-nos, indirectamente, que constrói e desenvolve um conhecimento 

Específico nos seus jogadores, de modo a permitir-lhes ter um entendimento 

do jogo e realizar a leitura do mesmo a partir da aquisição de comportamentos 

congruentes com os princípios do Modelo de Jogo.  

Na construção de conhecimento Específico é fundamental a tomada de 

consciência do jogador, de conhecer que aquilo que vai adquirir é 

conhecimento Específico. Significa isto que o Modelo de Jogo não deve estar 

na consciência a título de conteúdo, mas deve estar de fora como algo 

intencionalmente visado. Portanto, a construção de conhecimento Específico, 

para além da informação, por parte do treinador, que permite dar a conhecer 

aos jogadores o que se pretende, só vai emergir quando a relação entre o 

jogador/equipa (sujeito) e o Modelo/princípios de jogo (objecto) se estabelece. 

Esta relação só se estabelece verdadeiramente quando o corpo do jogador se 

encontra na acção, no espaço e tempo específicos, ou seja, a vivenciar os 

princípios de jogo e a actuar no «aqui e agora» de cada exercício (Oliveira; 

Amieiro; Resende & Barreto, 2006). É neste momento, que o treino se torna um 

processo aquisitivo de conhecimento Específico, construindo no jogador a 

passagem do saber fazer para o saber sobre esse saber fazer. Só desta forma 

é que acontecem as modificações específicas no jogador e na equipa, ou seja, 

as alterações comportamentais exigidas para o «jogar». 

Efectivamente, constatamos que no treino Pereira propõe situações de 

aprendizagem contextualizadas com o jogo de Futebol e sobretudo Específicas 

com as ideias de jogo que pretende ver desenvolvidas. Detectamos que até 

exercícios aparentemente mais simples, de espaços mais reduzidos ou com 

menor número de jogadores, são criados em função dos princípios e sub-

princípios do «jogar» da equipa, também a intervenção e a orientação do 

treinador, a partir dos feedbacks e apresentação/explicação dos exercícios, é 

no sentido de potenciar o aparecimento desses comportamentos. 

As equipas de Futebol treinam-se em constantes processos sociais (de 

convivência, integração e cooperação) invocando um conhecimento comum, 
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que seja partilhado por todos os jogadores. Designamos este tipo de 

conhecimento, baseando-nos em Dias (2005), de sistemas de conhecimento 

que são constituídos por ideias, crenças, hábitos mentais, sentimentos 

colectivos, atitudes e representações colectivas. Os sistemas de conhecimento 

a partir da incorporação de determinados valores, interesses e motivações 

emanam um padrão de referência, permitindo perceber e estruturar a realidade 

ao seleccionar-se o que deve ser visto e ao filtrar-se o que é e não é 

conveniente ser conhecido (Dias, 2005). 

A «descoberta guiada», como processo social que assegura a 

convivência, a integração e a cooperação de todos os envolvidos no treino 

(treinadores e jogadores) e durante o seu processo de adequação com o 

Modelo de Jogo (com o que deve ser conhecido), promove a incorporação de 

determinados valores, interesses e motivações que produzem um 

conhecimento Específico comum e um padrão de referência, que em termos 

práticos (de jogo) serão revelados pelo «jogar», ao manifestarem-se numa 

cumplicidade operacional e ao permitirem detectar-se uma identidade de jogo 

colectiva. A «descoberta guiada» ao caminhar para a aquisição de um 

conhecimento Específico comum, comprometendo-se com a convergência de 

ideias, crenças e atitudes comportamentais, permitirá que grande parte dos 

jogadores, perante um determinado momento do jogo, sejam capazes de 

pensar e entender no mesmo preciso momento a mesma acção.  

 

4.5. A «DESCOBERTA GUIADA» PERMITE INSTALAR UM ESTADO DE CRENÇA 

 

A competição actual, no Futebol, implica a necessidade de se ter 

jogadores preparados para desenvolver um ciclo rápido de aprendizagem com 

aquilo que Henriques (2005) define: «acidentes de percurso». O autor sugere 

que num ambiente volátil é vital a resistência à frustração do erro, pois se esta 

capacidade de resistência não existir certamente que os índices de 

desmotivação desacreditarão no processo, a identificação das pessoas à volta 

de objectivos comuns diminuirá e, em resultado, a sua identificação colectiva. 

Como tal, é importante o processo de operacionalização ocorrer num sentido 
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de sistematização das coisas que propiciem a forma de jogar que se pretende, 

de modo a que todos acreditem nessa forma de jogar. Se o treinador acreditar, 

se os adjuntos acreditarem e se os jogadores acreditarem tudo é possível, 

como nos diz Mourinho (2004c).  

Pereira (anexo 1) concorda que é fundamental os jogadores acreditarem 

nas ideias de jogo do treinador, mas considera que os jogadores “inicialmente 

revelam alguma desconfiança, dificuldades” para com as ideias de jogo e que 

ao existirem dificuldades os jogadores “normalmente refugiam-se em coisas 

adaptadas, acumuladas e consolidadas ao longo de tempos, tempos e 

tempos.” No sentido de consolidar este processo de crença, Pereira (anexo 1) 

considera que é necessário “uma educação para o treino, uma mudança de 

mentalidades.” Embora, considere a desconfiança dos jogadores “uma coisa 

natural” refere que o trabalho que desenvolve para a mudança de mentalidades 

é um trabalho “terrível” para os jogadores porque implica “níveis de 

concentração muito altos”, considerando essa exigência sistemática dos níveis 

de concentração “cansativa”. No entanto, Pereira (anexo 1) acredita que à 

medida que os jogadores vão dominando os comportamentos, à medida que 

vão entendendo o jogo e à medida que vão tendo referências comportamentais 

percebem que estão a jogar como equipa” e acreditam.  

No treino, recomendamos indagar os jogadores no sentido de exacerbar-

lhes um estado de dúvida, que os suscitem à curiosidade e à necessidade em 

descobrir a “verdade”. Num momento da entrevista, Pereira partilha-nos o 

exemplo de quando começou a operacionalizar o trabalho defensivo, um 

trabalho por linhas e zonal, no qual os jogadores, por não dominarem os 

comportamentos e sentirem desequilíbrios, surgiam com muitas dúvidas e 

desconfianças e só com o decorrer do tempo, à medida que se iam sentindo 

confortáveis e vendo por si mesmo aquilo que iam fazendo (com os resultados 

a ajudarem), é que as coisas surgiam naturalmente, é que passavam a 

acreditar. Esta sensação juntamente com a acção, a experimentação e a 

sistematização dos exercícios vão permitir instalar um estado de crença na 

equipa, que futuramente surgirá sob a forma de hábitos adquiridos. Assim, o 

treinador deve inteligentemente criar exercícios e sistematizar comportamentos 
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que apontem numa direcção, interrogando e guiando os jogadores no sentido 

de fazerem as coisas numa espécie de crença própria que, paulatinamente, 

muito se aproximará do que pretende que eles façam. Contudo, Pereira (anexo 

1) salienta que é a “qualidade dos jogadores” e a “cultura táctica” que vão 

determinar que “uns levem mais tempo a desmontar coisas adquiridas do que 

outros.” 

Resumindo, achamos fundamental que as crenças e opiniões pessoais 

dos jogadores se devem convergir em crenças e opiniões comuns da equipa. 

Para que tal aconteça, Pereira (anexo 1) considera importante existir um 

processo de comunicação permanente, um diálogo e uma conversa em grupo. 

O entrevistado propõe que se deve estabelecer, para se verificar um maior 

grau de proximidade entre os jogadores e o Modelo de Jogo, um diálogo que 

permita perceber as características e compreender se eles se sentem bem ou 

mal com os padrões comportamentais treinados. Assim, Pereira (anexo 1), 

reportando-se à realidade em que está a trabalhar, refere que tem uma equipa 

nova, constituída por jogadores que vieram de realidades e com ideias 

diferentes e, como tal, para que se possam convergir as mentes de todos é 

necessário dialogar de modo a existir um envolvimento total.  

Pereira (anexo 1) reconhece que já foi fundamentalista, que antes 

moldava os jogadores para que aceitassem as suas ideias de jogo como 

verdades próprias e crenças de cada um. No entanto, afirma que hoje procura 

colocar-se mais próximo deles no sentido de identificar, analisar e perceber as 

características, as potencialidades e as qualidades de cada um, potenciando-

as ao máximo colectivamente no «jogar». Pereira (anexo 1) vai mais longe e 

refere que “uma coisa é eu, por direcção do treinador, ser quase obrigado 

acreditar naquilo, outra coisa é ser eu acreditar porque, de facto, me sinto 

envolvido num projecto.” De facto, Pereira, pelo que refere na entrevista, 

parece ter desenvolvido estratégias no início da época desportiva para 

proporcionar esse envolvimento total, ou seja, um envolvimento de todos no 

Projecto Colectivo para que acreditassem nele como algo simultaneamente 

pessoal e comum. Assim, Vítor Pereira (anexo 1) confessa: “criamos subgrupos 

com os jogadores, eles definiram objectivos, definiram estratégias para atingir 
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esses objectivos, juntamos tudo, conversamos e chegamos à conclusão que 

para atingirmos os nossos objectivos precisamos deste, deste e deste 

comportamento [princípio ou sub-princípio de jogo].” Além do envolvimento, 

Pereira (anexo 1) acha que os resultados, dominar comportamentos, ter menos 

dificuldades e ser menos confrontado com os erros são aspectos importantes 

que ajudarão no acreditar nas ideias de jogo, no «jogar». 

Destemidamente, acreditamos que a «descoberta guiada», 

sistematizando comportamentos, consolidando hábitos, estimulando os 

jogadores a um estado de dúvida, promovendo o diálogo e estabelecendo o 

envolvimento total, permite instalar um estado de crença na equipa em que os 

jogadores mais do que tomarem conhecimento do Modelo de Jogo acreditam 

no «jogar» que praticam. 

 

4.6. “MANIPULAÇÃO” EMOCIONAL: GERIR EMOÇÕES NAS APRENDIZAGENS 

 

Antes que tudo, importa dizer que a maior parte das vezes que se fala 

de emoções tem-se a tendência para falar de emoções negativas. Há umas 

décadas atrás, sustentando-nos na obra Teoria das Emoções de Martinet 

(1981), as manifestações da emoção apareciam como reacções incoerentes, 

desconcertantes e perturbadoras, de carácter mais intempestivo do que 

exaltante, em que a pessoa dominada pelo medo ou pela cólera, 

temporariamente, saía fora de si, perdia a cabeça e o controlo. Julgava-se que 

a emoção não se podia desenvolver sem suspender ou alterar as “operações 

intelectuais que nos permitem aceder a um conhecimento objectivo das coisas 

[Modelo de Jogo] e dos acontecimentos [momentos do jogo]”, ou sem perturbar 

as “actividades motrizes [comportamentos do «jogar»] por meio das quais nos 

podemos adaptar a essas coisas e acontecimentos ou modificá-los em nosso 

favor” (Martinet, 1981: 114).  

Actualmente, dados estudos recentes, apenas compreendemos Martinet, 

se julgarmos que se está a dirigir a emoções negativas porque na verdade a 

experiência de emoções positivas é fundamental. Sendo assim, concordamos 

com Mosston (1988) e Mosston & Ashworth (1986) quando defendem que se 
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deve desenrolar um processo cognitivo totalmente integrado com um processo 

de aprendizagem emocional. Por sua vez, o facto da «descoberta guiada» criar 

condições para que o jogador reflicta, raciocine e ajuíze («operações 

intelectuais»), bem como para que actue, experimente e vivencie os 

comportamentos do «jogar» («actividades motrizes»), associando-lhes estados 

emocionais agradáveis, permite-lhe que adquira hábitos e regularidades para o 

jogo e que tenha controlo sobre as emoções negativas ou sobre o que se está 

a sentir, a partir do controlo intelectual dos seus motivos.  

A reflexão da revisão bibliográfica permite-nos concluir que as emoções 

têm implicações nas aprendizagens, tomadas de decisão e aquisição de 

conhecimento, promovidas ao longo do processo de treino. Como tal, é 

fundamental existir uma relação emocional na vivenciação das situações de 

aprendizagem, devendo associar-lhes estados emocionais de prazer 

(afastando os desagradáveis) para a aquisição de conhecimento Específico por 

parte dos jogadores. As emoções quando associadas às situações de 

aprendizagem também vão permitir a organização desse conhecimento e vão 

permitir o desenvolvimento do Modelo de Jogo (Guilherme Oliveira, 2004) e, 

consequentemente, do «jogar» que se pretende. Efectivamente, verificamos 

que nos treinos observados o elogio e, principalmente, o incentivo eram uma 

constante durante as situações de aprendizagem. Assim, parece-nos que 

Pereira se preocupa com a construção de sentimentos agradáveis, de alegria e 

felicidade, nos jogadores para que haja um melhor empenho e, sobretudo, o 

sentimento de envolvimento com o projecto, a sensação de estar a fazer bem. 

José Mourinho (2004a), um treinador de eleição no que se reporta à 

gestão emocional dos jogadores, considera “que é importante jogar com as 

emoções” e que “quando se é líder de um grupo, seja em que área profissional 

for, é importante termos essa capacidade e preocupação.” Acreditamos que 

esta gestão se fará proporcionando aos jogadores o conhecimento acerca dos 

seus estados emocionais e da forma como estes podem condicionar os seus 

comportamentos. Gerir as emoções e manter a estabilidade emocional é 

complicado, contudo, é no controlo e descontrolo das emoções que muita coisa 

se faz (Mourinho, 2005c). Nesta gestão emocional, a intervenção do treinador é 
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preponderante, ou seja, a forma como corrige a acção do jogador deve ser 

pensada e cuidadosa, pois sabe-se que um jogador pode reagir, ao feedback 

correctivo do treinador, de forma diferente de outro. Primeiro que tudo, é 

importante o treinador perceber que as emoções são reacções automáticas a 

um estímulo, que ocorrem no subconsciente, e como tal são difíceis de 

controlar. Apenas, à medida que vão sendo associadas a experiências e 

comportamentos já vividos é que se vão tornar conscientes e transformar-se 

em sentimentos, podendo ser, eventualmente, mais controlados.  

Olhemos como exemplo para uma situação de 1x1, acrescida de uma 

cobertura defensiva, em que o jogador na posse de bola parte para uma 

situação de drible (com pouca probabilidade de sucesso) quando o treinador 

pretende um passe recuado para a manutenção da posse de bola. É 

fundamental o treinador entender que, muitas das vezes, a execução de um 

comportamento divergente em relação ao padrão comportamental do «jogar», 

por parte do jogador, é uma reacção automática a um estímulo do jogo que 

pode surgir de um hábito adquirido ao longo do tempo. Até mesmo a inibição 

ou a ausência de um comportamento desejado pode estar associado a estados 

emocionais de desconforto vividos em experiências anteriores. Como tal, o 

treinador deve gerir bem esse momento ou essa emoção do jogador sem dar, 

como defendem Mosston (1988) e Mosston & Ashworth (1986), respostas frias 

e negativas para não destruir o processo de construção de conhecimento ou 

impedir o comportamento do jogador. Portanto, esta ideia vem dar seguimento 

ao que defendem Mosston (1988) e Mosston & Ashworth (1986) quando 

apresentam a Descoberta Guiada: que o treinador deve cruzar a barreira 

emocional para ajudar os jogadores a atravessarem a barreira cognitiva. De 

facto, durante o jogo, os jogadores vêm-se confrontados constantemente em 

decidir bem sobre pressão, no entanto, “estas decisões são das mais difíceis 

de se tomar”, diz-nos Mourinho (2005c). Agora, imagine-se se o treinador não 

as contemplar no treino, se não criar exercícios que promovam o controlo 

emocional e predisponham os jogadores a tomar decisões em ambientes de 

tensão, essencialmente, psicológica.  
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Pereira (anexo 1) afirma que nos treinos procura proporcionar e criar 

estratégias que permitam aos jogadores estarem sobre uma grande tensão 

emocional para que se atinja o controlo emocional no jogo. Realmente, 

pudemos constatar que Pereira procura contribuir para o controlo emocional da 

equipa. A nossa observação iniciou-se na semana após o empate consentido 

em casa frente ao Fiães (3-3, depois de estarem a vencer 3-0). No 3º treino do 

1º microciclo, Pereira relembra aos jogadores um dos motivos e as razões para 

esse resultado: o “descontrolo emocional”, justificando que a equipa se deixou 

enervar pelo trabalho do árbitro e, consequentemente, pelo comportamento da 

massa associativa. Assim, Pereira propôs a realização de um exercício de 

posse de bola em dimensões reduzidas, composto por 4 equipas de 4 

elementos cada e estruturado num jogo 4x4 com Guarda-redes e 2 balizas. 

Ainda a atribuição de cartões que em caso de expulsão levariam a equipa a 

jogar reduzida. Portanto, a estrutura deste exercício implicava a ocorrência de 

inúmeras perdas de bola, mudanças de ritmo de jogo, permanentes mudanças 

comportamentais entre atacar e defender e constante marcação de golos. 

Estas implicações provocavam sensações de confronto entre os jogadores, da 

mesma equipa e de equipas adversárias, originando sentimentos de 

desconforto e descontentamento, daí que fosse extremamente importante os 

jogadores aprenderem a conviver com essas contingências do jogo e saberem 

corresponder positivamente, isto é, controlados emocionalmente, sem estados 

de ansiedade, raiva e precipitação. No entanto, Pereira (anexo 1) é peremptório 

a referir que “apesar de estrategicamente à semana promovermos situações 

que os levem a uma grande tensão, as coisas [o descontrolo emocional] 

acontecem na mesma.” Independentemente da ocorrência ou não destes 

momentos, consideramos que outras estratégias podem ser desenvolvidas, 

sobretudo se contextualizadas com o jogo e Específicas com os 

comportamentos desejados para o «jogar». Por exemplo, se pretendemos uma 

defesa zonal pressionante em que para se realizar a pressão são necessárias 

coberturas interiores e exteriores ao jogador que faz a contenção, podemos, 

através da realização de exercícios Específicos e ao desenvolvê-los em 

situações de inferioridade numérica por parte de quem defende, promover o 
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controlo emocional precavendo eventuais estados de descontrolo. 

Nomeadamente, numa situação de 6x3, em que ao mesmo tempo que a equipa 

em superioridade numérica se encontra na posse de bola fazendo-a circular a 

equipa em inferioridade numérica deve recuperá-la, mantendo os princípios 

defensivos (a defesa zonal, as coberturas defensivas) e, sobretudo, o controlo 

emocional. Este mantêm-se a partir da serenidade, tranquilidade, solidariedade 

e evitando entrar em estados de ansiedade, raiva ou nervosismo que possam 

comprometer a organização funcional defensiva. 

Para o controlo emocional, nomeadamente, em climas de alta 

competição em que os jogadores têm de se sentir confiantes no momento do 

«tudo ou nada», no momento de decidir bem sobre um cenário de constante 

pressão, Henriques (2005) apresentou-nos a necessidade de se criar uma 

mentalidade de flexibilidade na equipa, o que torna mais fácil controlar 

emoções, gerir a frustração e cooperar com os outros. A mentalidade de 

flexibilidade estimula o jogador a dar respostas no exacto e presente momento 

de tensão, ao promover-se-lhe a autonomia, a liberdade e a responsabilidade 

na tomada de decisões. Nesta situação, o treinador deve esforçar-se por 

respeitar o ritmo de cada jogador e colocar-se no seu nível para ajudá-lo a 

evoluir. Esta é a mentalidade que a «descoberta guiada» pretende exercer. 

Mourinho (2005b), numa entrevista ao jornal “A Bola” do dia 29 de 

Janeiro, admite que joga com as emoções dos jogadores, actuando de acordo 

com os seus interesses, enquanto treinador. Consideramos, então, que há 

como que uma espécie de “manipulação” emocional (entenda-se influência) 

dos jogadores, no sentido de influenciar os seus sentimentos, as suas opiniões, 

os seus níveis de confiança e, de os transformar em comportamentos e 

atitudes de acordo com as ideias de jogo e face aos interesses do treinador.  

O nosso entrevistado (anexo 1), quando questionado se concordava que 

um treinador deve ser um “manipulador” emocional na gestão dos seus 

jogadores para que cheguem àquilo que pretende, responde afirmativamente. 

No entanto, embora afirme que relativamente a este processo ainda se 

encontra a “aprender” e no qual quer “evoluir” e “ser mais forte”, a sua resposta 

não se revela esclarecedora. Contudo, alerta para um aspecto que devemos ter 
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todo o cuidado e que pretendemos demarcar. Pereira (anexo 1) diz que, neste 

processo de manipulação emocional, é preciso ter cuidado para “não se cair no 

erro das incoerências.” Este «erro das incoerências» surge, precisamente, 

quando um treinador abdica dos princípios e dos comportamentos do Modelo 

de Jogo, enaltecendo outros aspectos, para que os jogadores alcancem o 

resultado esperado. Na mesma medida em que o treinador não deve abdicar 

dos princípios de jogo, consideramos que deve estimular a inteligência e o 

aspecto cognitivo para que, tanto ele como os jogadores, se possam controlar 

emocionalmente. Para que a “manipulação” emocional ocorra de acordo com o 

«jogar» pretendido e com a eficácia devida pode passar, em termos práticos, 

pela provocação e associação de estados emocionais agradáveis, por parte do 

treinador, através do elogio e do incentivo no sentido de enaltecer e reforçar o 

aparecimento dos comportamentos, do jogador, que ocorrem de forma 

congruente com o Modelo de Jogo.  

A respeito da manipulação emocional, Mourinho (2005d: 6) “configura” 

uma máxima: “os jogadores podem esquecer o que lhes fazem, podem 

esquecer o que lhes dizem, mas nunca esquecem o que lhes fazemos sentir”, 

esta mensagem dá ênfase às palavras de Vergílio Ferreira (cit. por Garganta, 

2004: 228) em que “(…) o importante não é o que acontece, mas o que fica em 

nós desse acontecer.” 

 

4.7. ENCAMINHAR PACIENTEMENTE E GERIR PROBLEMAS NO ACTO DE ENSINAR 

 

 O líder de uma equipa deve manter um rumo desenvolvendo uma visão 

de futuro, alinhar os jogadores nessa direcção comunicando eficazmente, e 

motivar e inspirar transmitindo energia (Rei, 2002, cit. Por Garganta, 2004). 

Julgamos que, actualmente, a capacidade de liderança e a autoridade 

do treinador já não vem tanto da posição que tem, mas da sua eficácia como 

orientador, facilitador e proporcionador da qualidade de aprendizagem. Em 

sintonia, Pereira (anexo 1) reconhece que a “era” do fundamentalismo deve 

acabar e o aconselhável será o treinador dialogar com os jogadores no sentido 

de ouvir e perceber as suas opiniões de modo a envolvê-los no Projecto 
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Colectivo de jogo, sem que se desviem do que são os princípios de jogo. 

Assim, concordamos com Henriques (2005: 43) quando refere que “a realidade 

exige capacidade para «usar» a influência (…) resolvendo situações de tensão 

e motivando pessoas, mantendo-as alinhadas e focadas nos propósitos 

(metas) que foram criados.” E a «descoberta guiada» traduz-se em quê? No 

fundo, traduz-se num trabalho árduo de futuro que permite alinhar os jogadores 

num caminho motivando-os e estimulando-os energicamente e que permite 

flexibilidade nas suas respostas tentando mantê-los alinhados e focados nas 

metas que foram objectivadas na construção do Modelo de Jogo. 

O psicólogo e filósofo espanhol González Oubel (2005) explica-nos que 

para não nos depararmos com problemas de desempenho devemos 

estabelecer objectivos claros, isto é, objectivos que estabeleçam explícita e 

visivelmente o que se tem de fazer e que devem ser entendidos pela pessoa ou 

grupo que tem de levá-los a cabo. Acontece que os treinadores têm os seus 

objectivos na cabeça e, por vezes, os jogadores estão a trabalhar numa 

direcção distinta não fincando nenhuma das partes satisfeita. Só que isto não 

aconteceria se “ambas as partes partilhassem objectivos e para eles partissem 

de um modelo de comportamento conhecido [o Modelo de Jogo]” (González 

Oubel, 2005: 42). Pereira (anexo 1) também caminhou neste sentido, já que no 

início da época criou subgrupos com os jogadores para que partilhassem 

objectivos e a partir daí partissem de um modelo de comportamentos de jogo 

aumentando-lhes o envolvimento. 

A ideia do treinar por «descoberta guiada» não deve passar por castrar 

os jogadores de pensamentos, de decisões, de criatividade, mas, no fundo, de 

os aconselhar durante a exploração de soluções ajudando-os a “ganhar tempo” 

e a descobrir os objectivos e as competências a desenvolver. De os fazer 

perceber o que o treinador pretende, de os fazer entender aquilo que eles 

próprios querem e, em sintonia e convergência, aproximá-los (a todos) da ideia 

colectiva de jogo. O que se quer é como que uma adaptação dos jogadores a 

ideias comuns para que se consiga estabelecer a mesma linguagem corporal 

(Mourinho, 2005a) ou comportamental. 
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A linguagem comportamental comum pode ser assimilada por um 

processo de aconselhamento, de encaminhar os jogadores, em que a 

capacidade de comunicação se revela como determinante para evitar 

divergências de pensamentos e de comportamentos. Não raramente nos 

deparamos com declarações de treinadores a dizerem que os jogadores não 

fazem o que deles se espera. Isto acontece demasiadas vezes porque ou não 

se comunica claramente o que se deve ser feito à pessoa responsável por 

fazê-lo, ou porque esta não entende plenamente o que tem de fazer (González 

Oubel, 2005), ou porque os jogadores não têm capacidade para o fazer e o 

treinador não está a compreender isso. Pereira (anexo 1), em parte, parece-

nos compactuar com a importância da comunicação. O entrevistado, ao ser 

questionado sobre a forma como reage a uma possível divergência entre a 

forma de pensar e agir dos jogadores e aquilo que pretende para o jogo, refere 

que preocupa-se em explicar bem o que quer, em tirar as dúvidas e procura 

que eles compreendam a necessidade e a pertinência dos comportamentos.  

A revisão bibliográfica dá-nos a indicação de que na «descoberta 

guiada» o treinador deve permanentemente acompanhar o processo de 

aprendizagem do jogador e, em momentos de distanciamento da resposta para 

com o objectivo, deve dialogar interrogando e não ordenando o jogador no 

sentido de encaminhar o seu comportamento para o «jogar» pretendido. 

Embora, Pereira pense assim, pois fala em dialogar, em tirar dúvidas, diga-se 

que raramente interroga o jogador sobre o que está a sentir, acerca dos 

porquês das suas atitudes e acções ou do porquê de adoptar os 

comportamentos do Modelo de Jogo. Realmente, só o fez no 3º treino do 1º 

microciclo, nesse momento parou o exercício e questionou os jogadores da 

seguinte forma: “O que é que eu quero dizer com diferenciação de ritmos em 

posse [de bola]? O que é que eu pretendo?” Contudo, embora comece por 

estimular o aspecto cognitivo e a capacidade intelectual dos jogadores 

antecipa-se às suas respostas, retarda o desenvolvimento da sua capacidade 

de reflexão e não cria o tal envolvimento que defende porque fica sem a 

certeza que os jogadores estavam a pensar no mesmo que respondeu.  
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A gestão de problemas ou a capacidade do treinador resolver conflitos 

deverá ser uma preocupação constante do treinador. Esta gestão deverá 

caminhar no sentido de conduzir o grupo, coordenando os interesses e as 

motivações pessoais, sempre de acordo com os objectivos comuns da equipa. 

A coordenação dos interesses e motivações pessoais com os objectivos 

comuns da equipa surge como um dos problemas mais evidentes na gestão de 

conflitos de uma equipa de Futebol. Pereira (anexo 1) defende que o sucesso 

desta gestão está em fazer passar a mensagem de “que o colectivo está 

sempre primeiro”, em fazer os jogadores acreditarem “que os interesses e as 

motivações pessoais ganharão sempre com os resultados da equipa, com os 

resultados do comportamento colectivo.” Por conseguinte, a “vida” das equipas 

não faz sentido sem as pessoas forçosamente deixarem de pensar só nelas 

para pensar no colectivo, construindo um envolvimento emocional à volta de 

metas partilhadas (Henriques, 2005). A «descoberta guiada» pretende 

promover o sucesso das equipas a partir de processos de grupo e de 

convergência que promovam o envolvimento emocional de todos no sentido de 

se atingirem metas comuns. De facto, Pereira (anexo 1) compromete-se com 

esta linha de pensamento, pois considera preponderante o envolvimento 

emocional de todos os jogadores para que se atinjam metas comuns. 

Em situações de divergência entre o comportamento que o jogador 

apresenta no exercício e o comportamento que o treinador estaria à espera de 

ver realizado, ou seja, quando o comportamento interfere negativamente com o 

Modelo de Jogo, Pereira (anexo 1) refere que procura estar equilibrado no 

momento de intervenção, intervindo no momento certo e adaptando ou 

flexibilizando a sua intervenção em função das características psicológicas de 

cada jogador. Este comportamento parece-nos ser um bom indício para a 

gestão do conflito indo de encontro com a recomendação de Mosston & 

Ashworth (1986): evitar destruir o processo de construção de conhecimento do 

jogador com respostas frias e negativas para não proporcionar a criação de 

suspeitas à volta das verdadeiras intenções do treinador. A partir do observado 

verificou-se que perante este tipo de conflitos, na diferença entre as acções e 

ideias do jogador e as ideias pretendidas para o «jogar», Pereira revela-se 
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calmo e paciente, optando por se aproximar do jogador alvo (muitas vezes sem 

parar o exercício ou aproveitando as pausas) e orientá-lo com feedbacks 

individuais insistindo nos objectivos pretendidos e não directamente na decisão 

mal tomada.  

A gestão de conflitos que pretendemos apontar a partir da «descoberta 

guiada» prende-se, primeiro, com a necessidade de se estipular objectivos 

comportamentais (princípios de jogo) e, segundo, no sentido do treinador, a 

partir da sua intervenção ao interrogar progressivamente os jogadores acerca 

das acções e decisões tomadas, ser capaz de satisfazer as dúvidas ou 

dissonâncias cognitivas dos jogadores dissipando as divergências existentes. 

Portanto, a gestão dos eventuais conflitos (internos e pessoais) é tida em conta 

no caso de se verificarem divergências entre a forma de pensar e agir dos 

jogadores em relação às ideias de jogo, proporcionando ao jogador a 

descoberta e, se possível, a convergência com as ideias que o treinador 

pretende para o jogo. Muitas vezes, a questão está em como o treinador gere 

esses conflitos ou problemas de identificação, pois esta deve ser realizada de 

forma muito cuidadosa. A «descoberta guiada» recomenda que o treinador seja 

paciente, equilibrado e tolerante na aceitação das respostas, decisões e 

acções dos jogadores que possam ir contra as ideias de jogo pretendidas. 

Como tal, ao avaliar-se o desempenho dos jogadores há que valorizar as 

consequências de correcções mal dirigidas e proteger o avaliado contra todo o 

tipo de efeitos não intencionais. Numa introspectiva acerca do seu estilo de 

intervenção, Pereira (anexo 1) entende que neste momento se pode definir 

mais como um observador, pois procura “ver de fora” se os jogadores estão a 

entender o que pretende porque acha que “há momentos em que a equipa 

percebe e entende o jogo, consegue auto-corrigir-se e não é preciso intervir 

tantas vezes”. Também porque “gosta de apreciar a capacidade deles em se 

reajustarem, em fazerem bem as coisas.” Portanto, em vez de estar 

constantemente a intervir prefere dar mais espaço aos jogadores para agirem e 

decidirem imprimindo maior “qualidade ao nível da intervenção”, ou seja, 

corrigindo no momento certo e explicando de modo a perceberem o que 

conseguem evitar e o que conseguem alcançar através desse comportamento.  
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No processo de treino, o treinador deverá sempre motivar, primeiro, 

porque a aprendizagem carece disso e, segundo, no sentido de estimular a 

confiança dos jogadores potenciando-a ao máximo em termos de ambição.  

O elogio deve, indubitavelmente, fazer parte do processo de ensino-

aprendizagem/treino pois, como nos refere González Oubel (2005: 48) “As 

organizações (equipas) têm um melhor impacto nas pessoas (jogadores) 

quando estas se sentem respeitadas e apreciadas dentro delas, reconhecidas 

e celebradas em cada um dos seus pequenos triunfos”, elevando as 

expectativas sobre as capacidades dos jogadores para que possam dar 

sempre o melhor de si mesmo. Apesar do treinador, em determinados 

momentos, dever motivar o jogador apresentando um carácter expansivo e 

afectuoso (elogiando), existem outros momentos em que deverá provocar 

rupturas que motivem a discordância e o desencontro (repreendendo), não 

defendendo sempre a harmonia do grupo (Mourinho, 2004c). Pereira (anexo 1) 

também é desta opinião, pois considera que a equipa tanto precisa de um 

reforço positivo, de um elogio, como de um “abanão”. Nos momentos de 

intervenção, nomeadamente, para que a aprendizagem ocorra de forma mais 

produtiva, concordamos com Pereira (anexo 1) quando responde que o 

feedback de valor, o reforço positivo ou o elogio não são suficientes para que o 

processo de aprendizagem ocorra com maior grau de produtividade. O 

entrevistado justifica-se considerando fundamental encontrar um equilíbrio e 

ajustar as formas de motivação ao jogador/equipa e ao momento («aqui e 

agora») que se está atravessar, ou seja, Pereira (anexo 1) considera 

importante conhecer e perceber muito bem o perfil psicológico de cada jogador 

para compreender se a melhor forma para intervir e corrigir o jogador é através 

de um feedback positivo ou negativo. O entrevistado acha que da mesma 

forma que existem jogadores que bloqueiam a um feedback negativo existem 

outros que reagem positivamente a um abanão. Agora, alerta para que nas 

alturas em que intervimos com feedback negativos não partirmos, nunca, do 

princípio que os comportamentos que desejamos para o «jogar» estão já 

adquiridos, pois se descurarmos esses comportamentos ou se não 
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direccionarmos sistematicamente o treino para esses comportamentos, estes 

perdem-se “do dia para a noite” (Pereira, anexo 1). 

A observação dos treinos permitiu-nos constatar que durante a execução 

do exercício o elogio e o incentivo são uma constante por parte do treinador. 

Mediante os dois microciclos que pudemos observar Pereira nunca foi mal 

dirigido perante a acção do jogador, mesmo quando este não apresentava 

sucesso, por exemplo, na execução de um passe ou quando tomava uma 

decisão errada. Pensamos, também, que o facto de não condenar, repreender 

ou recriminar o jogador por uma decisão mal tomada proporciona-lhe um clima 

favorável para tomar a iniciativa, decidir sem receio e para ultrapassar o erro. 

A «descoberta guiada» preza por um clima de segurança e de aceitação 

da resposta do jogador de forma a este se sentir compreendido pelo grupo e 

integrado no projecto colectivo. Contudo, não se confunda aceitação e 

segurança com anarquia no processo de ensino. A «descoberta guiada» 

defende uma forma particular de encorajar e potenciar emocionalmente os 

jogadores visto que pretende aumentar-lhes o grau de responsabilização nas 

acções e tomadas de decisão, tornando o processo de aprendizagem mais 

motivante já que permite aos jogadores tornarem-se agentes activos e 

interagentes na organização funcional do treinar e «jogar». 

Por fim, escutamos o concelho: “um «homem prevenido» que «vale por 

dois» detecta os problemas antes que aconteçam e não quando as pessoas já 

estão feridas, frustradas e indignadas e, consequentemente, quando já está 

minada a moral e a produtividade” (González Oubel, 2005: 42). 

  

4.8. AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE NO ACTO DE APRENDER 

 

Popper (cit. por Maldonato, 2005) defende que só há aprendizagem por 

meio de um papel activo da mente, logo o conhecimento não consiste na 

recepção e classificação “passiva” tratadas pela mente, mas em racionalidade. 

A racionalidade não é uma faculdade garantida e espontânea ou que pode agir 

sem esforço, mas um exercício complexo que só se obtém e se mantém a 

determinado custo psicológico (Maldonato, 2005). Neste sentido, uma vez que 
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o Futebol actual é um futebol mais “cerebral”, mais pensado, considera-se 

determinante proporcionar no treino situações de aprendizagem que levem o 

jogador a pensar, a reflectir ou a raciocinar.  

Actualmente, o processo de treino não deve ser da competência única 

dos treinadores, mas também dos jogadores. O jogador não deve nunca 

esquecer que se deve apresentar como um interveniente activo, reflexivo, 

atento e concentrado mediante toda a informação fornecida pelo treinador e 

deve ser determinado na auto-gestão do seu desempenho. Com efeito, é esta 

gestão que irá determinar se um jogador é um colaborador de alto ou baixo 

desempenho (Marques, 2006).  

Pereira (anexo 1) considera que não há dúvidas que o jogador deve 

desempenhar um papel activo no decorrer do exercício, sendo fundamental o 

jogador entender o jogo e importantíssimo desenvolver a cultura táctica do 

jogador. Justifica que muitas vezes a intervenção do treinador no jogo não 

permite grandes adaptações ou readaptações, como tal, é extremamente 

necessário deixá-los “sozinhos” para resolverem os problemas e para que 

percebam o que estão a executar bem ou mal. Concordamos com Pereira 

(anexo 1) quando menciona que este procedimento é treinável e deve ser, 

portanto, treinado. Sendo assim, achamos que é a da competência do treinador 

passar a imagem de necessidade e obrigatoriedade de autonomia e 

responsabilidade no acto de aprender, fazendo emergir um clima geral de 

excitação nos momentos de aprendizagem, o que ajuda a incrementar o 

número de participantes activos no processo de treino. Este clima geral de 

excitação deve proporcionar aos jogadores (aos mais e menos utilizados nos 

jogos) as mesmas oportunidades de desenvolvimento de competências (da sua 

posição e até de outras posições), que no caso de não serem aproveitadas 

levam os treinadores a concluir que, mais cedo ou mais tarde, esses jogadores 

não têm potencial para continuar na equipa e conduzem à sua provável saída. 

Esta situação permite tornar a equipa mais competitiva, externa e 

internamente, e aumentar as probabilidades de jogar bem e vencer. 

 Ao observar os treinos verificamos que Pereira procura que o jogador 

desempenhe um papel activo no exercício, concede-lhe espaço para decidir e 
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ultrapassar o medo de errar, promovendo-lhe a responsabilidade nas decisões 

tomadas e desenvolvendo-lhe a autonomia ou a capacidade de decidir e agir 

por si mediante a leitura e interpretação que faz do momento. Outra 

característica de Pereira no treino é que utiliza, constantemente, expressões 

como: “toma a iniciativa”; “tens solução”; “escolhe”; “decide bem”, portanto, é 

evidente que a utilização destas palavras e não outras, como por exemplo: 

“joga para trás”, “recebe a bola e gira para a esquerda” ou “cruza para o 2º 

poste”, permitem-nos dizer que se verifica um direccionamento da acção e não 

uma determinação de decisões ou comportamentos. Os lances de bola parada 

foram outro exemplo claro da autonomia dada aos jogadores. Nestes lances, 

os jogadores sabem que têm de defender zonalmente posicionando-se em 

função da baliza, bola e adversários, Pereira aguarda pacientemente que os 

jogadores, autonomamente, se adeqúem posicionalmente, respeitando os 

comportamentos mencionados. No entanto, importa destacar que quando os 

exercícios se prendem com o estratégico, o plano de treino adequado ao 

adversário da semana, nota-se que Pereira pára mais vezes a acção dos 

jogadores, refere claramente o que pretende e alerta permanentemente para 

essa atitude comportamental. Não mecaniza as acções, mas verifica-se uma 

maior interferência do treinador na acção comportamental dos jogadores 

construindo um encadeamento de acções mediante a zona onde se encontra a 

bola e face às eventuais dificuldades que o adversário possa apresentar nessa 

zona. Pensamos que esta ligeira mudança de intervenção por parte do 

treinador se deve ao facto de os jogadores não terem conhecimento do padrão 

comportamental adversário e disporem de pouco tempo para tomarem 

conhecimento dele. 

Pereira (anexo 1) concorda que quando um jogador não está a entender 

o que se pretende num exercício, antes de se lhe dar a resposta, o treinador 

deve indicar-lhe o caminho na procura de outras soluções para que o jogador, 

por si só, chegue ao mesmo objectivo, chegue onde o treinador pretende. 

Embora se confirme que isso se passou na maior parte dos exercícios 

observados não podemos dizer que foi sempre assim. Assim, no treino de 5ª 

feira do 2º microciclo observado, aquele em que o treinador direccionou mais 
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para o plano estratégico, detectamos uma intervenção mais directiva, mais 

condicionadora de comportamentos. Victor Pereira, essencialmente perante 

momentos de precipitação dos jogadores e em situações defensivas em que os 

jogadores perdiam o controlo emocional e o posicionamento correcto, parava a 

exercitação e exemplificava como o jogador se devia ter comportado. 

No seguimento da entrevista, Pereira (anexo 1) dá a entender que 

geralmente só os jogadores de qualidade é que apresentam esta capacidade, 

justificando que são estes que entendem as coisas muito depressa, tornam os 

modelos mais ricos, colocam questões e ajudam o treinador a reflectir e a 

encontrar soluções que sozinho não consegue encontrar. No entanto, Pereira 

(anexo 1) tem consciência que as dificuldades de execução e entendimento 

face aos princípios de jogo, que permitem distinguir os jogadores de menor 

qualidade dos jogadores de maior qualidade, podem ser superadas se forem 

treinadas. O entrevistado defende que o que marca a rapidez de aquisição e 

assimilação dos comportamentos desejados para o «jogar» é mesmo a 

qualidade dos jogadores, apesar disso, acredita que pode desenvolver a 

cultura táctica de todos eles.  

Neste capítulo, consideramos importante destacar a individualização do 

treino numa perspectiva diferente da convencional. A individualização, que 

embora, se assenta na autonomia do jogador e tem em conta as suas 

características particulares mediante a posição que ocupa e a função ou 

competência que lhe está inerente, faz-se por compromisso com referências 

que são colectivas. Portanto, transparece a ideia que nenhum jogador é igual, 

mas tem sempre um referencial comum. Indubitavelmente, a «descoberta 

guiada» deve processar-se por um processo individualizado em função das 

posições que ocupam os jogadores e das funções a que estão destinados, 

promovendo-lhes a autonomia e a responsabilidade nos comportamentos 

inerentes a cada uma dessas condicionantes, mas sempre com respeito à 

Especificidade do Modelo de Jogo, a um padrão do «jogar». 

A «descoberta guiada», num clima geral de excitação em que são dadas 

as mesmas oportunidades aos vários jogadores, passa por explicar a todos 

eles os comportamentos que têm de executar nos quatro momentos de jogo e 
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mediante as funções da posição que ocupam. Só que a ideia não passa por 

“determinar” o que devem fazer, mas sim indicar-lhes o caminho 

proporcionando-lhes a possibilidade de escolher, que lhes permita sentirem-se 

mais participativos, activos e autónomos nas decisões. Apropriando-nos de 

uma afirmação de Henriques (2005: 43), a «descoberta guiada» “pode estar 

confinada a um grupo restrito de pessoas [ao treinador e restante equipa 

técnica], mas a sua implementação exige o descentralizar, responsabilizar e 

dar autonomia [aos jogadores].” Durante este processo de operacionalização, 

visa-se libertar e dar espaço ao jogador para demonstrar a sua individualidade, 

mas sempre no respeito e compromisso com o Modelo de Jogo colectivo.  

 

4.9. ESCOLHA E DESTINO: “LIBERDADE” NA TOMADA DE DECISÕES 

 

O jogador apresenta uma espécie de «monitor interno», a consciência, 

que, constantemente, lhe diz se está a agir correctamente e em sintonia com o 

grupo a que pertence. Naturalmente que este sentimento de identificação ou 

pertença nos faz sentir mais satisfeitos se decidirmos de encontro à cultura do 

«jogar» da equipa ou mais incomodados se decidirmos contra essa cultura. 

A decisão indica um processo de redução das possibilidades e pode ser 

concebida como o acto que discrimina entre as alternativas possíveis que não 

devem ser dadas, mas procuradas (Maldonato, 2005). Acreditamos que, muitas 

vezes, a tomada de decisão traduz-se num sentimento de falsa liberdade, isto 

é, como refere Eduardo Prado Coelho, na crónica do “Público” do dia 2 de 

Janeiro de 2003, “nós estamos condenados a escolher, mas as nossas 

escolhas são formadas por motivações que nos ultrapassam”. O autor refere 

mesmo, “que os homens escolhem porque os homens são seres que actuam: 

isto é, que organizam as suas escolhas em função de um projecto que 

transcende essas escolhas”. Em parte, este projecto que determina a liberdade 

das escolhas dos jogadores, numa necessidade de identificação, pode muito 

bem ser o Modelo de Jogo, sobretudo quando ele já é realmente uma 

referência colectiva. No entanto, existe um conjunto de outros aspectos que 

“ajudam” activamente nas decisões que tomamos, que são: os conhecimentos 
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específicos dos jogadores; as experiências anteriormente proporcionadas e 

vividas por eles; e os estados emocionais associados a essas experiências. 

 Pereira (anexo 1) considera que é fundamental trabalhar a tomada de 

decisão dos jogadores e que devemos sistematizar os comportamentos através 

de “automatismos abertos” dando-lhes “a possibilidade de serem eles a tomar a 

decisão”, pois, defende que se o treinador estiver sistematicamente a emitir 

feedbacks estará a criar “automatismos fechados” e a ser ele mesmo a tomar a 

decisão em vez dos jogadores. Efectivamente, apercebemo-nos que no treino 

Pereira não “teledirige” a acção do jogador, em vez disso, estimula a 

capacidade de leitura da circunstância. O facto de raramente parar a acção do 

jogador no exercício e de não actuar nos momentos antes e durante a tomada 

de decisão, juntamente com o facto de utilizar, constantemente, expressões 

como: “toma a iniciativa”; “decide bem”; “tens solução” permite-nos dizer que 

promove a tomada de decisão do jogador. No entanto, refira-se que este 

comportamento do treinador nem sempre é o correcto. Muitas vezes é preciso 

parar e questionar para não se estar a treinar comportamentos indesejados 

para o «jogar». Contudo, entendemos que esta paragem e indagação deve 

ocorrer no momento posterior à tomada de decisão e não antes ou durante 

para não interromper a acção ou determinar a decisão a tomar, inviabilizando o 

jogador de pensar e de fazer a leitura da situação. Verificou-se que dá 

liberdade aos jogadores para decidirem, mas que esta se encontra delimitada 

pelos feedbacks do treinador, sendo que os fornece sempre que a decisão é 

completamente desadequada com o que pretende para o «jogar». Contudo, 

importa ressalvar que por não nos encontrarmos perto do treinador, nos 

momentos de correcção individual, foi difícil escutar todo o conteúdo da 

informação e, como tal, é impossível constatar com certezas que o treinador 

não menciona a decisão que o jogador devia e deve tomar nessa situação, 

nem a forma como a acção devia ou deve ser realizada. 

Relativamente a este tema da tomada de decisão, consideramos que a 

atitude de Pereira ainda não é constante porque ele próprio na entrevista 

(anexo 1), dando o exemplo das combinações ofensivas, afirma que às vezes é 

ele quem direcciona essas combinações no sentido de dar soluções aos 
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jogadores, mas por norma diz que prefere que sejam eles a encontrá-las. De 

facto, no treino de 6ª feira do 2º microciclo observado, onde se treinou a 

organização ofensiva na 2ª fase de construção – nomeadamente com 

combinações ofensivas em situações de 8xGuarda-Redes, a intervenção de 

Pereira foi identificada como mais directiva. Ele fez questão de referir aos seus 

jogadores que seria ele a definir as entradas da bola, que seria ele a indicar por 

onde a bola deveria passar e quem é que a colocava para os movimentos de 

ruptura. Inclusive numa situação em que um jogador tomou a decisão errada 

Pereira disse que não queria isso, que não tinha pedido isso e que não era 

esse jogador que tinha de passar em ruptura. Portanto, Pereira nestas jogadas 

e combinações ofensivas, embora tenha sido coerente com os objectivos 

pedidos para o exercício determinou a decisão dos jogadores e a estes só lhes 

restava cumprirem as suas indicações. Apenas na última fase do exercício é 

que Pereira promoveu a autonomia para a decisão, referindo: “agora é à vossa 

escolha”, contudo dentro do padrão de jogadas expostas por ele. 

Prado Coelho (2003), no mesmo artigo, sublinha que “escolher só é uma 

verdadeira escolha na medida em que nós não sabemos as consequências da 

nossa escolha” e que “o destino constrói-se precisamente na margem do que 

não se sabe”. Ora, isto vem de encontro com aquilo que a «descoberta guiada» 

propõe, um procedimento de ensino em que o treinador não deve “brindar” os 

seus jogadores com as respostas daquilo que pretende e muito menos expor 

“mecanicamente” as causas-efeitos de todas as decisões e acções tomadas. 

Achamos que Victor Pereira se encontra nesta linha de pensamento, pois 

recomenda (anexo 1) que o jogador deve decidir por si mesmo, deve ter 

liberdade de escolha e deve arriscar. Contudo, ressalva que este só deve 

arriscar, para além de ter de o fazer em zona e momento próprios, se não 

estiver a interferir negativamente com o Projecto Colectivo da equipa (o Modelo 

de Jogo), pois caso o faça o treinador deve, então, corrigir e limitar (Pereira, 

anexo 1). Deste modo, podemos afirmar que o entrevistado defende que o 

jogador deve ser livre de agir, mas sem infringir com os propósitos do Modelo 

de Jogo, com os padrões comportamentais do «jogar». Apresenta (anexo 1) a 

situação 1x1 como exemplo dizendo que se o jogador for eficaz nesta situação, 



Análise e Discussão de Resultados 

Paulo Sousa 83 

então, deve ser promovida no exercício e com feedbacks. Mas, a partir do 

momento que sinta o jogador a jogar para si próprio interferindo com os 

princípios comportamentais do Modelo de Jogo e sem acrescentar algo positivo 

ao projecto colectivo, então, a acção dele deve ser corrigida e limitada. 

A «descoberta guiada» encaminha o processo de aprendizagem do 

jogador direccionando as suas decisões, as suas escolhas, mediante as várias 

soluções possíveis para se chegar ao mesmo objectivo, ao mesmo 

comportamento. A intenção é deixar “livremente” o jogador alcançar as 

respostas que convergem com os princípios do «jogar», permitindo que decida 

autónoma e criativamente, mas sempre de acordo com os princípios de jogo. 

Paradoxalmente, o jogador deve ser livre de agir, mas sem agir livremente, isto 

é, o jogador decide por si só, mas condicionado pelo Modelo de Jogo. 

 

4.10. EXERCÍCIOS E FEEDBACK: UMA RELAÇÃO PERMANENTEMENTE NECESSÁRIA OU 

EXIGIDA? 

 

Prado Coelho (2003) cita, indirectamente, Kant a partir de Savater, 

quando o primeiro escreve: “A necessidade de actuar é muito maior do que a 

possibilidade de conhecer”. Nesta linha de pensamento, não consideramos o 

treino apenas para consumir informação, mas para assumir conhecimento, o 

que implica cultivar comportamentos e atitudes (Garganta, 2004). Ambas 

afirmações querem dizer que não basta só o jogador saber o que tem de fazer, 

mas é importante que adquira, também, um saber fazer exercitando e 

vivenciando o exercício, de modo a se identificar e acreditar no que se 

pretende. Só desta forma é que o conhecimento, envolvido em processos de 

exercitação, memorização e associação emocional, se pode tornar 

verdadeiramente Específico, de acordo com o «jogar» desejado.  

Os exercícios são o meio mais eficaz para se conseguir jogar de acordo 

com as ideias de jogo do treinador. Concordamos com Sanz Sánchez (2004) 

quando afirma que o treinador deve desenvolver exercícios de componente 

táctica real para que os jogadores participem de forma activa e autónoma no 

sentido de se identificarem com o que estão a fazer e para que se possa 
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aplicar, na prática, a «descoberta guiada». Entendemos esta componente de 

“táctica real” como algo semelhante a uma táctica não abstracta, ou seja, à 

táctica que diga respeito ao «jogar» transportando consigo as outras 

dimensões do jogo (técnica, física e psicológica).  

Pereira (anexo 1) refere que constrói e orienta os seus exercícios em 

função dos comportamentos que quer operacionalizar, em função dos 

comportamentos que estão a falhar e quer promover e em função da estratégia 

delineada para o jogo da semana. Assim, detona-se uma intenção táctica em 

todos os exercícios obedecendo ao princípio da Especificidade do «jogar». 

Os exercícios têm como principal objectivo: criar regularidades ou 

hábitos, que se adquirem na acção (Frade, 2004a), para que os jogadores 

pensem, numa dada situação de jogo, todos da mesma forma (Carvalhal, 2002) 

e com vista à manutenção da forma desportiva que, apropriando-nos das 

palavras de Mourinho (2005a: 7), “se traduz por um frequente ‘jogar bem’.” 

Os exercícios do treino tratam de desenvolver rotinas para o «jogar» e 

as rotinas têm de potenciar o treino, em vez de o suprimir ou substituir 

(Garganta, 2004). As rotinas dos exercícios devem potenciar o efeito da 

repetição sistemática. A repetição sistemática, o “instrumento” do princípio 

metodológico das “propensões” no treino, é que garante uma significativa 

densidade dos comportamentos do «jogar» que se pretende vivenciar, 

promovendo a criação de hábitos relativos a esses comportamentos. Como 

indica Faria (2002), a repetição sistemática contribui para que se instale uma 

linguagem comum, um entendimento colectivo e para que os comportamentos 

surjam de uma forma inconsciente. Achamos pertinente destacar uma 

chamada de atenção neste sub-princípio metodológico da repetição sistemática 

reflectindo acerca de uma opinião de Pereira na entrevista. Este (anexo 1) 

refere que um exercício repetido muitas vezes perde potencial, pois torna-se 

mecânico e baixa os níveis de concentração necessários. Sabendo que o 

objectivo da repetição sistemática é potenciar e exacerbar a vivenciação de um 

comportamento desejado é importante, ao optarmos pela exercitação repetida 

do mesmo exercício e tal como nos refere Pereira (anexo 1), acrescentar 
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algumas nuances que exijam a reposição de altos níveis de concentração sem 

nunca desvirtuar, descurar ou comprometer os comportamentos que se deseja. 

O que é crucial para além dos exercícios, que visam potenciar a 

exercitação dos princípios e sub-princípios de jogo, é a relação interactiva que 

o treinador estabelece com o exercício através de feedbacks. 

O exercício por si só não cria as adaptações desejadas nos jogadores, 

de forma a terem os comportamentos desejados, é a regulação dos 

comportamentos e o direccionamento do exercício em função de algo (Modelo 

de Jogo), por parte do treinador, que vão criar a adaptabilidade desejada 

(Guilherme Oliveira, 2003c). Até mesmo quando a configuração do exercício é 

a mesma o treinador deve sempre explicar o que pretende e intervir de forma 

activa, gerindo cada «aqui e agora» ao encontro do que se procura, porque, de 

acordo com Guilherme Oliveira (2003c), os comportamentos que se querem 

podem ser diferentes, por exemplo no início e no final da época, face à 

evolução que eles tiveram como equipa e em termos individuais. Pereira 

(anexo 1) também considera que para além da forma como o exercício está 

estruturado “é preciso dominar completamente o exercício no sentido de 

perceber quais os comportamentos que ele pode potenciar” e também saber 

como “levá-lo a operacionalizar esses comportamentos” defendendo para tal os 

feedbacks como fundamentais. Pereira (anexo 1) considera que mesmo 

quando um exercício é repetido o que importa é a intervenção ser ajustada e 

equilibrada. Ajustada porque se os comportamentos desejados estiverem a 

ocorrer não há necessidade de intervir e equilibrada porque nem devemos 

“cruzar os braços no sentido de deixar andar, nem estar, sistematicamente, a 

emitir feedbacks como que a controlar sistematicamente o comportamento, a 

automatizar.” Pereira (anexo 1) considera que tem “por hábito intervir mais do 

que devia” e entende isso como um defeito seu, como um aspecto a melhorar. 

Efectivamente, são constantes os feedbacks de valor no direccionamento do 

exercício. Mas, não vemos as coisas por esse prisma, nós preferimos mais 

destacar as suas palavras quando nos refere que procura ter mais qualidade 

na intervenção, devendo ser como diz: “ajustada” e “equilibrada”. Como tal, 

pensamos que um aspecto primordial no momento de intervir é o facto de o 
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treinador dever ser um catalisador do «aqui e agora» que surge em cada 

momento, isto é, que deve estar permanentemente atento e deve 

comprometer-se cognitivamente com a circunstância, aproximando o seu 

feedback do essencial (acentuando o respeito pelos princípios de jogo) e 

rejeitando tudo aquilo que é acessório a essa mesma informação. 

Em termos práticos, destacamos alguns dos feedbacks fornecidos 

durante a realização dos exercícios: “toma a iniciativa”; “tens solução”; “eu 

quero um envolvimento na lateral”; “apoio interior”; “ligação de linhas”; “reage à 

perda”; “a comunicar”; “define losango”; “apoio à profundidade”; “insistência na 

largura e profundidade”; “faz movimento de ruptura”. Pensamos que estes são 

feedbacks apelativos ao raciocínio do jogador expondo-o aos objectivos do 

exercício, mas colocando-o nas situações de pensar como atingir esse 

objectivo e de decidir que comportamento adoptar. 

Num processo de «descoberta guiada» o treinador deve construir 

exercícios, Específicos e contextualizados com o Modelo de Jogo, que 

permitam levar os jogadores por um determinado caminho. Depois, a sua 

orientação e intervenção, através dos feedbacks, deve ser no sentido de 

potenciar o aparecimento dos comportamentos e princípios de jogo desejados 

para o «jogar». 

 

4.11. A «DESCOBERTA GUIADA»: UM CULTO À INOVAÇÃO 

 

 No contexto do Futebol, ao longo dos anos, temos vivido uma cultura do 

“desenrasca” e o desejo de obter resultados rápidos com pouco esforço, dando 

mais importância aos truques e aos que se safam com eles. Como tal, 

pensamos que tem faltado uma estratégia de mudança de cultura que permita 

um novo modelo de gestão e de liderança propício à inovação. 

 A prioridade está em inovar assumindo a essência do conhecimento, 

que são a inteligência e as competências dos jogadores, que proporcionam um 

saber fazer e um saber sobre um saber fazer. Assim, acreditamos que 

operacionalizar as ideias de jogo através da «descoberta guiada», que 

promove a investigação, a autonomia, a responsabilidade, a exposição de 
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opiniões, a discussão de ideias, a conquista de objectivos e a crença em algo 

comum, levará a novas formas de relacionamento com os jogadores e 

aumentar-se-á a produtividade e a competitividade interna (dentro da equipa) e 

externa (com os adversários). Para tal, é fundamental criar contextos para que 

se possa fazer diferente e que favoreçam a inovação, criando ambientes 

(exercícios) onde o jogador possa desenvolver uma competência emocional, 

ter maior liberdade de decisão, manifestar as suas opiniões, as suas sugestões 

e que permitam expelir os medos do erro.  

 Acima de tudo, pretendemos realçar a recusa dos modelos de gestão 

assentes na flexibilidade quantitativa e na flexibilidade a curto prazo e destacar 

um modelo que adopte um compromisso duradouro entre as partes, de 

cooperação, que permita um duplo enriquecimento. Inovar é, portanto, adoptar 

um modelo que assenta em medidas de flexibilidade qualitativa, capazes de 

promover a autonomia, a competência e a responsabilidade dos jogadores, 

valorizando-os a si e ao seu trabalho.  

Aqui, sentimo-nos identificados com José Gil (2005b), na sua entrevista 

para o “Jornal de Letras”, quando refere que a nossa sociedade está 

normalizada, mas que a norma se tornou invisível, e o que se sabe é que se a 

ultrapassarmos, somos ameaçados e, isso traduz-se num medo invisível. Esta 

norma, na nossa perspectiva, equipara-se à «norma» de muitos “treinares” em 

Portugal, que indevidamente criam um ambiente hostil à iniciativa, à mudança, 

propagando um efeito negativo sobre a vontade de querer fazer diferente. E o 

fazer diferente é realmente aquilo que se quer com a «descoberta guiada», é 

um fazer diferente para melhor. 

José Gil (2005b: 15) considera que vivemos com uma norma moderada 

“pelo bom senso, pelo bom comportamento, pela recusa do excesso, da 

experimentação, da inovação e do futuro.” Se vivemos neste ambiente, é 

legítimo perguntar por que é que não há mudança? E o autor, indirectamente, 

responde-nos dizendo “porque não havendo futuro como projecto no seio do 

presente, somos vítimas das inércias inconscientes do passado. Que impõem 

manter a norma, manter o status quo.” Portanto, transcrevendo as suas 

palavras para o contexto deste trabalho, não só os dirigentes desportivos, na 
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sua maioria, mas também grande parte dos treinadores exercem uma gestão 

defensiva com preocupações de conservação do “status quo” e de receita de 

«mais do mesmo», onde vigora a mentalidade de que o risco associado à 

inovação é considerado uma ameaça a que se devem manter bem afastados. 

Porém, a «descoberta guiada», tendo o Modelo de Jogo como objecto a 

operacionalizar, apresenta como horizonte o futuro e como intenção a 

progressividade do «jogar». 

Por fim, a «norma do treinar» rege-se muito pelas regras de segurança e 

prudência e pela ideia de nos mantermos agarrados aos conceitos e às noções 

de carga dadas como verdades absolutas, já que para muitos mais vale a 

certeza de fazer igual aos outros do que tentar fazer diferente e de, pelo medo 

de errar, não ser reconhecido por tal. Até porque, remetendo-nos a Neto 

(2001), quaisquer metodologias que contenham algo de inovador ainda 

constituem matéria quase ofensiva, fundamentalmente, para aqueles que 

julgam que no Futebol se passa o mesmo de sempre.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS RELATIVAMENTE À «DESCOBERTA GUIADA» 

 

Na mesma medida que não existe uma única forma de jogar estamos 

conscientes que não deve existir um processo único de operacionalizar ou 

concretizar as ideias de jogo. Sugerimos a «descoberta guiada» como um 

processo interessante para transmitir e operacionalizar as Ideias de Jogo, 

sobretudo, para quem defende uma metodologia de treino sistémica, em que 

«o todo está na parte que está no todo», assumindo-se a «descoberta guiada» 

uma parte (o processo) enquanto meio para se atingir o todo (o «jogar») 

enquanto fim. Por fim, consideramos pertinente sintetizar que: 

o A «descoberta guiada» apresenta situações de aprendizagem 

orientadas a partir de uma sequência de sugestões guia e em que os critérios 

de êxito dos jogadores explicitam as respostas, antecipadamente, valorizadas 

pelo treinador. É um processo acompanhado de reforço positivo e feedbacks 

de valor, mas onde jamais é dada a resposta, sendo através da indagação 

contextualizada que se instala a dúvida no jogador criando-lhe a necessidade 

de procurar uma solução coerente com o «jogar»; 

o A «descoberta guiada», ao comprometer-se com a descoberta e 

convergência de ideias, crenças e atitudes comportamentais de jogo, contribui 

para que grande parte da equipa, perante determinado momento do jogo, seja 

capaz de pensar e entender nesse mesmo preciso momento a mesma acção; 

o A sistematização de comportamentos que propiciam a forma de jogar 

pretendida, o diálogo controlado e direccionado em função do «jogar» de 

forma a estabelecer um envolvimento total e a constante indagação que 

promove no jogador a dissonância cognitiva na procura da resposta, são as 

premissas da «descoberta guiada» para que os jogadores adquiram hábitos e 

acreditem no «jogar» que praticam;  

o A «descoberta guiada» pode ser vista como um processo de 

manipulação emocional: 1) ao imprimir estratégias de relação emocional na 

vivenciação dos exercícios procurando associar-lhes estados emocionais de 

prazer no reforço dos princípios de jogo; 2) ao influenciar as opiniões e os 
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sentimentos dos jogadores no sentido de os transformar em crenças e 

comportamentos adequados às ideias de jogo; e 3) ao proporcionar o controlo 

e o equilíbrio emocional com o respeito do ritmo de aprendizagem de cada 

jogador e ao permitir-lhe decidir livremente em ambientes de tensão; 

o A «descoberta guiada» propõe gerir os conflitos ou as divergências 

entre as ideias de jogo e os comportamentos dos jogadores: 1) envolvendo-os 

com o Modelo de Jogo; 2) estipulando objectivos comportamentais (princípios 

de jogo); e 3) interrogando pacientemente o jogador acerca das acções e 

decisões tomadas para dissipar as suas dúvidas ou dissonâncias cognitivas e o 

reencaminhar no rumo do «jogar»; 

o A «descoberta guiada», ao defender uma mentalidade de flexibilidade 

ou pluralidade de respostas: 1) preza por um clima de segurança e aceitação 

da resposta do jogador; 2) aumenta-lhe a autonomia e a responsabilidade 

nas acções e decisões tomadas; e 3) permiti-lhe participar activamente na 

organização funcional do «jogar»; 

o A intenção da «descoberta guiada» é deixar o jogador “livremente” 

decidir e alcançar as respostas que convergem com os princípios do «jogar», 

permitindo que o faça autónoma e criativamente, mas sempre no respeito e 

compromisso com o Modelo de Jogo e com as referências comportamentais; 

o Os exercícios operacionalizados pela «descoberta guiada» devem ser 

Específicos e contextualizados com o Modelo de Jogo e devem proporcionar 

aos jogadores a possibilidade de vivenciarem os princípios de jogo de forma 

activa, autónoma e interessada de modo a que se adquiram hábitos 

relativamente aos comportamentos do «jogar»; 

o A configuração física dos exercícios está aquém de criar as adaptações 

desejadas nos jogadores, portanto, é, precisamente, na intervenção activa e 

catalizadora do «aqui e agora» do treinador, com o direccionamento dos 

exercícios face aos comportamentos do Modelo de Jogo e em função da 

evolução da equipa e com a regulação através de feedbacks de valor, que a 

«descoberta guiada» assume preponderância e se consegue criar a 

adaptabilidade desejada para o «jogar». 
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6. CONCLUSÕES 

  

 Mediante o salientado na análise e discussão de resultados 

apresentamos as nossas conclusões reportadas aos objectivos formulados. 

 Relativamente ao objectivo geral do trabalho, que pretendia verificar se o 

treinador observado transmitia as Ideias de Jogo e operacionalizava o «jogar» 

por descoberta guiada», a partir da observação directa do processo de treino e 

com base na análise da entrevista realizada, podemos referir que, na realidade, 

apresenta uma forma de operacionalizar particularmente próxima da 

«descoberta guiada», no entanto, não se confirma plenamente semelhante a 

ela. Embora, o treinador observado partilhe de grande parte dos princípios da 

«descoberta guiada» e compreenda o que é e do que se trata este processo, 

em circunstância alguma, tanto na entrevista, como no treino ou em conversas 

particulares, refere ou defende a «descoberta guiada» como o seu processo de 

transmissão e operacionalização das Ideias de Jogo. Denotamos, também, que 

em termos práticos se registam algumas alterações, divergentes com os 

propósitos da «descoberta guiada», no modo como orienta os exercícios, 

direcciona os feedbacks e expõe aos jogadores os comportamentos desejados 

para o «jogar». Os motivos que determinam estas considerações gerais são 

fundamentados conjuntamente com as conclusões relativas aos objectivos 

específicos, apresentados de seguida.  

Em relação aos objectivos específicos do trabalho pretendemos enunciá-

los a partir de uma reflexão construtiva entre o que compreendemos mediante 

a revisão da literatura e o que observamos e interpretamos a partir do estudo 

de caso, em plena interacção com o que nos propusemos a investigar. De uma 

forma sintética identificamos que, o treinador observado:  

– Considera o Modelo de Jogo a base do seu trabalho e na prática 

revela-o como orientador de toda a operacionalização do treino, sendo que 

todos os exercícios sustentam-se nos comportamentos (referências colectivas 

e individuais) do Modelo de Jogo que pretende operacionalizar; 

– Entende o treino como um processo aquisitivo de conhecimento 

Específico já que defende a Especificidade como base do seu trabalho, 
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determina a importância do Modelo de Jogo na definição dos comportamentos 

e porque direcciona o treino em função desses comportamentos que quer 

operacionalizar, de forma a possibilitar ao jogador uma leitura e entendimento 

do jogo ajustados e congruentes com os comportamentos do «jogar»;  

– Compreende a necessidade dos jogadores tomarem consciência do 

Modelo e princípios de jogo, pois constrói exercícios contextualizados com o 

«jogar», que lhes possibilitam a vivenciação desses princípios ou 

comportamento desejados para o jogo, estabelecendo na íntegra a relação 

organismo-objecto (na acção, espaço e tempo específicos) de forma a 

acontecerem as alterações comportamentais Específicas desejadas; 

– Na gestão de conflitos ou de divergências entre as ideias de jogo e os 

comportamentos manifestado pelos jogadores, adequa-se parcialmente à ideia 

da «descoberta guiada», pois procura coordenar as motivações e interesses 

pessoais em função do colectivo, dialoga com os jogadores no sentido de 

perceber as suas opiniões e envolvê-los com o Modelo de Jogo, contudo, 

durante a operacionalização raramente entra num processo de indagação e de 

processamento cognitivo ficando sem certezas relativamente ao que o jogador 

está a pensar e a sentir; 

– Procura gerir emocionalmente os seus jogadores durante a execução 

dos exercícios, elogiando, incentivando e criando estratégias que permitam a 

associação de sentimentos agradáveis no reforço dos comportamentos 

desejados, tal como exige a «descoberta guiada». No entanto, embora 

reconheça que ainda não domina a “manipulação” emocional, também, as 

estratégias utilizadas não se podem considerar Específicas face aos propósitos 

do «jogar»; 

– Considera fundamental trabalhar a tomada de decisão nos jogadores e 

que estes desempenhem um papel activo no decorrer do exercício. No treino, 

permite-lhes que resolvam autonomamente os problemas e que percebam o 

que é executar bem ou mal de acordo com os comportamentos que se 

pretendem. No entanto, refira-se que nem sempre se verifica uma autonomia 

de acção e “liberdade” de decisão nos exercícios, principalmente nos 
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momentos de estratégia e organização ofensiva interfere com maior frequência 

nas decisões e na acção comportamental dos jogadores, embora direccionado 

para o Modelo de Jogo encadeia as suas acções e decisões a tomar; 

– Relativamente à relação feedback-exercício, considera que além da 

estrutura do exercício é necessário perceber quais os comportamentos que ele 

pode potenciar e saber como levar o exercício a operacionalizar esses 

comportamentos, defendendo os feedbacks como fundamentais. No treino, o 

fornecimento de feedbacks orientados e coerentes com os comportamentos do 

«jogar» são uma constante. 
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7. SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 

 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 e caracterizar que tipo de operacionalização pode ser 

considerada, por treinadores no activo, como melhor processo para que as 

Ideias de Jogo se identifiquem e se concretizem totalmente no «jogar» 

manifestado. 

2.) Identificar um treinador que operacionalize as Ideias de Jogo e o «jogar» 

a partir da «descoberta guiada» e, conhecendo o Modelo de Jogo dessa 

equipa, constatar se este processo de operacionalização realmente permite a 

aquisição de conhecimento Específico e a sistematização do «jogar».  

3.) Analisar a realidade das equipas da 1ª e 2ª Ligas Nacionais de Futebol 

identificando se existem treinadores que operacionalizam as Ideias de Jogo ou 

o «jogar» através da «descoberta guiada», se estão próximos deste processo 

ou, pelo menos, se estão identificados com os seus princípios básicos. 

4.) Identificar e comparar realidades distintas: entre treinadores que 

operacionalizam as Ideias de Jogo a partir de um Estilo de Ensino de Comando 

e treinadores que as operacionalizam através da Descoberta Guiada, 

verificando qual dos estilos proporciona uma aquisição de conhecimento 

Específico e a sistematização do «jogar» de forma mais eficaz e optimizada. 

5.) Verificar se os jogadores de alto rendimento ou os jogadores jovens em 

formação preferem ou se adequam com um processo de operacionalização por 

Descoberta Guiada. Na mesma medida pode-se realizar um estudo 

comparativo entre estas duas realidades. 
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ANEXO I 

ENTREVISTA COM PROFESSOR VÍTOR PEREIRA 

Treinador principal do Sporting Clube de Espinho 

Espinho, Outubro de 2006 

Paulo Sousa (P.S.) – O professor tem um Modelo de Jogo definido e acha-

o fundamental como guião de todo o processo de treino, porquê? 

Vítor Pereira (V.P.) – O nosso trabalho assenta sempre numa ideia do 

jogar, na minha ideia do jogar adaptada à realidade em que trabalho porque 

isso é fundamental. Eu tenho dois anos, dois anos e meio desta divisão, se eu 

quiser obter resultados tive que, mantendo-me fiel à minha ideia do jogar, 

adaptar-me um bocadinho a esta realidade. Se quero obter resultados, se 

quero realmente marcar o meu espaço, se quero ganhar eu tive que adaptar 

um bocadinho, flexibilizar um bocadinho o meu Modelo de Jogo, o Modelo de 

Jogo que tinha definido. O Modelo de Jogo é a base de todo o trabalho. Quem 

não tiver ideias bem sistematizadas não tem por onde trabalhar, não tem o 

norte, considero o Modelo de Jogo realmente a base do meu trabalho.  

 P.S. – Através do treino o que é que pretende que os seus jogadores 

adquiram? 

V.P. – Eu pretendo que adquiram comportamentos adequados com os 

nossos princípios de jogo, que tenham um entendimento do jogo, que 

consigam fazer a leitura daquilo que se está a passar e que tenham 

comportamentos ajustados a essa leitura. Portanto, é isso que nós trabalhamos 

do primeiro dia ao último dia.  

P.S. – Consegue estabelecer uma relação entre o termo “especificidade”, 

aquilo que são as suas ideias de jogo e aquilo que pretende transmitir aos 

jogadores? 

V.P. – O trabalho sempre, sempre… todos os exercícios são com base 

no Modelo de Jogo, são para comportamentos que pretendemos, de facto, 

direccionar a equipa. Portanto, o nosso trabalho é fundamentalmente isto: há 
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ideias bem definidas, relativamente à equipa, relativamente aos 

comportamentos em posse, em transições e em organização defensiva. O 

nosso trabalho semanal é sempre ou todos os exercícios são sempre 

direccionados no sentido de promover esses comportamentos. Agora, há aqui 

uma questão que é fundamental que é a integração do estratégico. A 

integração do estratégico no táctico seria a monografia que eu faria hoje, seria 

o trabalho que eu faria hoje porque integrar o estratégico sem desvirtuar o 

Modelo não é para todos e é esse processo que eu tenho vindo a debruçar-me, 

a desenvolver. Mas, a especificidade no seu termo, naquilo que eu entendo por 

especificidade, está na base do meu trabalho porque eu direcciono, nós 

direccionamos, sempre o nosso trabalho em função dos comportamentos que 

queremos operacionalizar.  

 P.S. – O que realiza no treino para que os jogadores saibam o que 

pretende para o jogo? 

V.P. – Vou tentar explicar de uma forma simples. Nós fazemos assim, 

nós fazemos a observação, chega-me à mão um, dois relatórios sobre o 

adversário seguinte, eu faço um estudo do adversário e coloco os 

comportamentos padrão do adversário e os comportamentos padrão que 

devemos ter para contrariar o adversário, para destabilizar o adversário, para 

criar rupturas no adversário. E isso vai ser o trabalho que eu vou fazer daqui a 

um bocadinho, faço-o normalmente no início do microciclo, normalmente faço-o 

à terça-feira e a partir do primeiro treino direccionamos sempre o treino para 

aqueles comportamentos. Portanto, imaginemos, vou dar um exemplo, 

imaginemos que eu digo assim: o adversário é pressionante na nossa primeira 

fase de construção e eu escrevo à frente: o que é que isto implica e pressiona 

com quantos jogadores? Normalmente, pressionam com três jogadores, ou 

pressionam com dois e, então, coloco à frente: isto implica da nossa parte este 

comportamento. E esse comportamento, que é uma coisa que está afixado 

durante toda a semana, ou esses comportamentos são a base do nosso 

trabalho semanal. Portanto, sem desvirtuar o nosso Modelo, com base no 

nosso Modelo, com os nossos princípios vamos, para eles perceberem 
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claramente que nós estamos, ao contextualizarem as coisas, a trabalhar desta 

forma para contrariar, para provocar e para destabilizar o adversário 

relativamente ao comportamento que ele tem. Portanto, o que é que isto 

promove? Promove um conhecimento grande do adversário e promove, ao 

mesmo tempo, as armas para o ultrapassar. Portanto, é assim, a base do 

nosso trabalho é esta. 

P.S. – Como determina a coerência de um treinador no processo de 

operacionalização das ideias de jogo?  

V.P. – Se eu proporciono aos jogadores o conhecimento do adversário, 

os comportamentos para os quais vamos direccionar o nosso trabalho e 

relativamente ao adversário que vamos defrontar, se eu fosse incoerente com 

os comportamentos que estão à frente deles… portanto, eu dou-lhes 

conhecimento daquilo que vamos trabalhar, se os meus feedbacks vierem em 

sentido contrário os jogadores vão entender que eu estou a ser incoerente e 

não vão perceber como é que, se nós direccionamos o treino para aquilo… eu 

vou dar um exemplo: agora de manhã direccionamos o nosso treino para 

transições defensivas, transições ofensivas e losangos defensivos, portanto, os 

meus feedbacks foram sempre numa reacção forte à perda, para a definição de 

losangos e eu direccionei o meu treino para isso, mas eles sabiam que o treino 

ia ser direccionado para isso. Portanto, se eu chegar ao momento de 

operacionalização e não o souber direccionar ou direccionar para outro 

comportamento qualquer… Hoje disse-lhes assim: atenção que eu não me vou 

preocupar em termos ofensivos com a dinâmica do losango, eu vou-me 

preocupar em termos defensivos com a dinâmica do losango, portanto, 

direccionei com a reacção à perda, com o condicionar o jogo do adversário 

para determinado sentido e foram esses os meus feedbacks no treino da 

manhã. No treino da tarde, eles vão saber quais os comportamentos que nós 

vamos trabalhar e para que é que vamos trabalhá-los. É assim, eles sabem os 

comportamentos que vamos trabalhar, sabem porque é que os vamos trabalhar 

e eu vou direccionar os meus feedbacks para esses comportamentos. Isso é 

que é operacionalizar e operacionalizar com base sempre nos princípios que 
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nós defendemos, que nós defendemos como equipa técnica, sem desvirtuá-los, 

mas integrando o estratégico que é fundamental. Sem desvirtuar, sendo 

coerente. Eu sinto essa coerência, eu sinto essa coerência que fui 

desenvolvendo ao longo do tempo. Cada vez sinto, sabendo que tenho muito 

por onde evoluir, que estes anos deram-me um domínio sobre o treino que há 

dez anos atrás não o tinha. Há dez anos atrás ou doze anos saí da faculdade 

cheio de ideias, mas em termos de operacionalização eram ideias que eu ia 

experimentar, agora já experimentei tudo. O erro já não é… continuo a errar, 

uma vez ou outra continuo a ter opções que, provavelmente, se pudesse 

corrigir corrigia, mas reflicto sempre sobre isso no sentido de evoluir. 

P.S. – Considera fundamental os jogadores acreditarem nas suas 

(treinador) ideias de jogo, porquê? 

V.P. – É fundamental, é fundamental, mas também para isso são muito 

importantes os resultados. Eu chego a um clube e vou propor uma metodologia 

de treino diversa daquilo a que a maioria deles está habituado. A grande 

maioria ou quase a totalidade vêm habituados à divisão do treino, às vezes 

confundem o treino integrado com o específico, não conseguem numa primeira 

fase avaliar bem porque acham que, hoje em dia, o facto de lá estar a bola 

estão a trabalhar especificamente e isso não tem nada a ver com aquilo que eu 

penso do termo especificidade. Portanto, o que é que acontece? Inicialmente, 

revelam alguma desconfiança, dificuldades e quando há dificuldades 

normalmente eles refugiam-se em coisas adaptadas, acumuladas ou 

consolidadas ao longo de tempos, tempos e tempos. E eu… e isto é um 

processo, também, de uma educação para o treino, de uma mudança de 

mentalidades. Passado algum tempo tenho a equipa acreditar, se os resultados 

ajudarem claro, é importantíssimo os resultados ajudarem. Portanto tenho a 

equipa a acreditar, a equipa a perceber e a dizer-me que, de facto, nunca 

trabalharam assim, mas que acham que o treino deve ser assim. Não é nunca 

trabalharam porque alguns deles já trabalharam, alguns deles já tiveram esta 

experiência, mas inicialmente esse processo de desconfiança é uma coisa 

natural. Agora, à medida que vão dominando os comportamentos, eu vou dar 
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um exemplo: defender zonalmente. Eles às vezes dizem-me assim, quando eu 

pergunto: tu estavas habituado a defender zonalmente? Estava, mas eu depois 

vou ver e são arrastados em qualquer movimento. Eu começo, então, a fazer 

esse trabalho, mas esse trabalho inicialmente exige níveis de concentração 

muito altos e isto para eles é terrível. Isto é terrível porque é uma exigência, 

muitas vezes a fadiga não é fadiga periférica é fadiga central, muitas vezes a 

exigência sistemática, treino após treino, dos níveis de concentração cansa, e 

de que maneira, e então os erros inicialmente surgem facilmente. Agora, à 

medida que vão dominando os comportamentos, à medida que vão 

entendendo o jogo, à medida em que vão tendo referências comportamentais 

percebem que estão a jogar como equipa, a pensar como equipa, percebem 

porque é que o outro está a falhar e percebem porque é que estão a falhar. Eu 

tenho momentos em que vou chamar à atenção um jogador qualquer, digo o 

nome dele, e ele vira-se para mim, levanta a mão e já sabe no que é que 

falhou, porque tem referências, porque sabe o que pretendemos enquanto 

objectivos comportamentais. Agora, inicialmente não, inicialmente os erros 

surgem. Ainda nesta fase temos jogadores que estão mais atrasados 

relativamente a outros no processo. Isto é determinado pela qualidade dos 

jogadores, pois tenho jogadores com culturas tácticas diferentes, que 

conseguem aprender muito mais depressa do que outros. E depois uns levam 

mais tempo a desmontar coisas adquiridas do que outros. 

P.S. – A vossa forma de jogar é muito aquilo que o professor acredita ou 

também tem algo em que os jogadores acreditam? 

V.P. – Eu já fui fundamentalista, eu já fui fundamentalista. Acreditava em 

determinados comportamentos e procurava com os jogadores moldá-los, 

torneá-los às minhas ideias. Hoje estou numa fase em que procuro colocar-me 

ao serviço deles, ou seja, leio muito bem as características deles e procuro 

potenciá-las ao máximo nem que com isso tenha que flexibilizar, alterar um ou 

outro comportamento, mas o que eu pretendo, de facto, é que essas 

qualidades, essas potencialidades individuais surjam no máximo 

colectivamente, para o colectivo. E digo-lhe que isso é um processo que se 
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calhar todos nós, que saímos da faculdade, passamos e eu hoje sinto que 

estou muito mais próximo do que estive há algum tempo porque, de facto, era 

fundamentalista. É muito mais fácil estabelecer um diálogo, perceber as 

características, perceber se eles se sentem bem, se não se sentem e ir por aí. 

Eu posso dar um exemplo: imagine que eu nas bolas paradas quero defender 

zonalmente, mas tenho a minha equipa que não se sentem bem a defender 

zonalmente, ou tenho jogadores que não se sentem bem a defender 

zonalmente e, então, a bola entra, nós estamos na zona, mas não atacamos a 

bola e sofremos golos. Não seria inteligente da minha parte não comunicar isso 

com eles. Então, entramos num processo de comunicação: o que será melhor, 

vocês acham que é melhor individualmente? Ah, individualmente se calhar 

também não… vamos experimentar, experimentamos e individualmente não sai 

porque há bloqueios, há movimentos, eles aparecem. Então, vamos encontrar 

aqui um meio-termo, será que zonalmente e se tivermos dois jogadores em 

marcação directa, será que não é por aí. Eu estou a tentar fazer perceber que 

este processo de comunicação, de diálogo é importante existir. 

P.S. – Então, o que pode o treinador realizar, junto dos seus jogadores, 

para que as crenças e opiniões pessoais se possam convergir em 

crenças e opiniões comuns da equipa? 

V.P. – É esse diálogo, essa comunicação permanente, 

fundamentalmente, estabelecer um diálogo, conversar em grupo. Repare, se 

um projecto for meu não é um projecto deles, mas se eles estiverem envolvidos 

no projecto porque também tiveram possibilidade de dar a sua opinião… Nós 

fizemos esse trabalho inicialmente, fizemos vários trabalhos para percebermos, 

porque eu fui buscar uma equipa que é nova, eu fui buscar os jogadores aqui e 

acolá, portanto, jogadores que vinham com ideias diferentes e para nós 

convergirmos temos que dialogar, para quê? Para que o projecto, o 

envolvimento seja total. Uma coisa é eu, por direcção do treinador, ser quase 

obrigado a acreditar naquilo, outra coisa é ser eu a acreditar porque, de facto, 

me sinto envolvido num projecto. Agora é preciso é saber que esta equipa há 

um tempo não acreditava, mas, neste momento acredita muito mais. Os 
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resultados vão ajudando, eles vão dominando os comportamentos, vão tendo 

menos dificuldades, vão sendo confrontados muito menos com o erro, que 

inicialmente são confrontados muitas vezes e isso tira-lhes confiança e tirando 

confiança projecta-os para quê? Para a auto-defesa, então, leva-os a ter outros 

comportamentos, outros comportamentos que tinham adquirido durante anos e 

anos, pois nós sobre tensão refugiamo-nos sobre comportamentos antigos. 

P.S. – O professor acha que se deve construir um envolvimento 

emocional de todos no sentido de se atingirem metas comuns, porquê?  

V.P. – Fundamental, fundamental. O processo de liderança é outra 

coisa. Eu a partir de determinada altura sentia-me tacticamente forte, capaz de 

reflectir sobre qualquer comportamento e capaz de mudar qualquer 

comportamento, mas do ponto de vista da liderança sentia que tinha de evoluir 

muito mais e continuo a sentir isso, mas tenho evoluído muito. Esse 

envolvimento emocional de todos é fundamental. Eu, este ano, tenho uma 

equipa, que costumo dizer, nós viramos praticamente todos os resultados, nós 

começamos sempre a perder e viramos os resultados e isso só se consegue 

com um envolvimento emocional muito forte. 

P.S. – Preocupa-se em treinar emocionalmente os seus jogadores para 

situações específicas de jogo, contribuindo para que decidam bem sobre 

pressão? Exemplifique. 

V.P. – Normalmente, nós fazemos sempre… é importante promover, por 

exemplo, em determinadas alturas, promover auto-organização, ou seja, deixá-

los organizar as ideias, deixá-los envolver-se. Às vezes colocando coisas, eles 

gostam muito, por exemplo, de jogar a dinheiro e eu não me importo que eles 

joguem a dinheiro, às vezes o dinheiro até é insignificante, mas aquilo do ponto 

de vista emocional cria-lhes uma tensão enorme e eu quero que eles joguem 

sobre essa tensão. Nós todas as semanas fazemos isso, nós todas as 

semanas qualquer exercício é com objectivo e, hoje, estávamos a trabalhar 

losangos defensivos, a jogar quatro contra quatro, mas valiam trinta de braços, 

porque isso coloca sempre uma tensão e isso é importante. Nós por exemplo, o 
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único resultado negativo que tivemos estávamos a ganhar 3-0 e empatamos 3-

3, o que emocionalmente não nos controlamos. Apesar de estrategicamente à 

semana promovermos situações que os levem a uma grande tensão, com a 

mostragem de cartões inclusivamente, as coisas acontecem na mesma.  

P.S. – Consegue comentar ou concorda que um treinador deve ser um 

“manipulador” emocional na gestão dos seus jogadores para chegarem 

aquilo que pretende? 

V.P. – Claro que sim, claro que sim. Agora atenção a esta manipulação 

porque esta manipulação funciona se nós soubermos geri-la, se a dominarmos. 

Isso é um processo que eu estou aprender porque podemos cair no erro das 

incoerências e não há nada pior para um grupo de trabalho. É preferível às 

vezes não falar com o jogador do que falar com ele abrindo-lhe perspectivas e, 

depois, cair na situação de uma segunda vez voltar a falar com ele e abrir-lhes 

perspectivas e em termos reais não lhe criar essa situação para ele poder… 

atenção, isto é tipo uma areia movediça, é um pântano. Sim senhora, não há 

dúvida nenhuma que é um processo em que quero evoluir, quero ser muito 

mais forte, julgo que há reacções que eu já consigo provocar, quer que eu lhe 

dê o exemplo deste jogo? Fomos ao Portosantense e eu afixei um círculo sobre 

a figura do árbitro, um círculo sobre a figura do treinador adversário anterior 

que diz que soube-lhe a pouco e que eles estiveram muito melhor que nós, e 

isso antes de um jogo onde nós queremos uma descarga emocional forte… 

onde nós sabemos que apanhamos um campo horrível, um campo em que o 

Modelo de Jogo tem de sofrer flexibilidade, porquê? Porque se eu vou ao 

Portosantense com um campo horrível, um pantanal, se eu vou para lá a 

querer garantir o resultado com muita posse de bola e uma transição defensiva 

forte não tenho hipótese absolutamente nenhuma, nenhuma. Portanto, eu tive 

que me socorrer das outras duas armas que me são fundamentais, por isso é 

que eu não as descuro. Então, com um bloco defensivo forte, com criações de 

zona-pressing e com transições incisivas ganhamos o jogo. E com esta tensão 

emocional, com os níveis de concentração despertos, consegue-se o quê, 
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consegue-se muitas vezes manipular, manipulações, mas é preciso cuidado 

com isso.   

P.S. – Como pode o treinador gerir ou coordenar os interesses e 

motivações pessoais dos jogadores para estarem de acordo com os 

objectivos comuns, da equipa? 

V.P. – Fazendo-os acreditar que os interesses e as motivações pessoais 

ganharão sempre com os resultados da equipa, com os resultados do 

comportamento colectivo. Eu tenho muito mais possibilidades de me promover 

individualmente se a equipa estiver bem, se a equipa se promover 

colectivamente. Eu terei muito mais possibilidades de estar bem, de estar ao 

meu melhor nível, numa equipa que está ao seu melhor nível. Se a equipa está 

mal, ou se eu pensar só em mim dificilmente eu terei resultados, posso ter aqui 

ou ali, mas não consigo, portanto, é essa a mensagem que eu lhes passo. Eu 

procuro passar-lhes que o colectivo está sempre primeiro e, depois, vêm os 

nossos interesses porque todos nós temos motivações individuais, todos nós, 

não há ninguém que ande aqui para não alimentar o seu ego. Nós alimentamos 

o nosso ego, gostamos de atingir resultados, que nos digam que estamos bem, 

todos nós gostamos disso. Eu gosto mais de ver que estamos bem do que me 

digam. Eu gosto de ver que estamos bem porque isso é que me reconforta, de 

ver: sim senhor, eu tenho um grupo unido, temos objectivos e sabemos o que 

queremos. Definimos muito bem objectivos no início, fizemos subgrupos, esses 

subgrupos definiram objectivos, deram a sua opinião no que era fundamental 

para atingirmos os objectivos e, depois, juntamos tudo e conversamos todos. 

Então, isto é que são os objectivos e isto é fundamental para chegarmos lá. 

Criamos subgrupos com os jogadores, eles definiram objectivos, definiram 

estratégias para atingir esses objectivos, juntamos tudo, conversamos e 

chegamos à conclusão que para atingirmos os nossos objectivos precisamos 

deste, deste e deste comportamento.   

P.S. – O que é que o professor faz no caso de existirem divergências 

entre a forma de pensar e agir dos jogadores e aquilo que pretende para o 

jogo? 
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V.P. – Quando há divergências eu procuro explicar bem o que quero, 

procuro tirar as dúvidas, que eles compreendam a necessidade dos 

comportamentos e a pertinência dos comportamentos. Aliás, no trabalho 

defensivo, ao operacionalizar um trabalho por linhas, um trabalho zonal, 

inicialmente, porque eles não dominam os comportamentos, há desequilíbrios e 

eles começam a colocar muitas questões, começam a ter desconfianças, que 

só com o decorrer do tempo, à medida que vão vendo e sentindo-se 

confortáveis naquilo que estão a fazer, e os resultados a ajudarem muito, é que 

as coisas surgem naturalmente. Mas, há um pormenor que é importantíssimo, 

eu antigamente era um bocado fundamentalista, ou seja, eu impunha as 

minhas ideias e, neste momento, gosto muito de dialogar com eles, gosto de 

perceber e de ouvir a opinião deles. Depois, sem desviar daquilo que são os 

nossos princípios procuro ouvi-los e percebê-los porque se eles estiverem 

envolvidos o projecto é deles, é meu, é nosso. Se eles não se envolverem o 

projecto é só meu e eu já caí no erro do projecto ser só meu, estando de tal 

maneira concentrado naquilo que pretendia sem ler as características e sem 

potenciar bem as características deles. Ler, dialogar e comunicar são coisas 

importantíssimas para que o projecto seja colectivo. Julgo que este é o 

caminho e eu procuro fazer isso neste momento. 

P.S. – O professor define, constrói e orienta os seus exercícios em função 

de quê? 

V.P. – Em função dos comportamentos que quero operacionalizar, em 

função dos comportamentos que estão a falhar e que nós queremos promover, 

e em função do estratégico para essa semana, que também é importante. 

Fundamentalmente é partir daí, com base naquilo que está a falhar, naquilo 

que vai ser a perspectiva do nosso jogo e naquilo que queremos impor no jogo, 

sendo com base nisso que planificamos o nosso trabalho. 

P.S. – Para que o exercício vá de encontro com aquilo que pretende acha 

que é suficiente a forma como ele está estruturado ou considera que é 

necessário algo mais? 
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V.P. – Muito mais, muito mais. O mesmo exercício operacionalizado por 

duas pessoas diferentes pode ter consequências completamente diversas. 

Primeiro, é preciso dominar completamente o exercício no sentido de perceber 

quais os comportamentos que ele pode potenciar e, depois, levá-lo a 

operacionalizar esses comportamentos. Os feedbacks são fundamentais. Nós 

ou potenciamos o exercício ou retiramos o potencial que à partida poderia ter. 

Eu já tive situações, já fui adjunto durante muito tempo, em que planificava não 

para mim, mas para outro e depois a potenciação do exercício não resultava e 

era pior a emenda do que o soneto. 

P.S. – No decorrer do exercício, quando o jogador realiza algo diferente 

do que você estava à espera, de que forma intervém para aproximá-lo 

daquilo que pretende?  

V.P. – É assim, às vezes o jogador até acrescenta, os jogadores de 

qualidade acrescentam algo a uma ideia pré-concebida. Há jogadores que 

conseguem acrescentar ao plano colectivo, esses são sempre bem vindos. 

Agora a intervenção, muitas vezes, vem no sentido da correcção quando o 

comportamento interfere negativamente com o projecto colectivo que temos. 

Procuro estar equilibrado, intervir no momento certo, intervir em função das 

características psicológicas de cada um. Outro erro que cometia 

sistematicamente era ter o mesmo tipo de intervenção para quase todos os 

jogadores e isso é terrível porque eles são muito diferentes uns dos outros. Um 

berro para um jogador significa uma coisa ou tem como consequência um 

comportamento completamente distinto do que para outro jogador. Nós temos 

de perceber que há jogadores em que o feedback, mesmo correctivo, tem que 

ser sempre pela positiva. Às vezes estou mais equilibrado e as coisas saem 

melhores que outras, mas procuro, de facto, ter um feedback correctivo no 

momento certo, bem orientado, a perceber do ponto de vista psicológico o 

jogador que estou a tratar, ou a equipa, pois às vezes a equipa precisa de um 

abanão, mas outras vezes não, outras vezes precisa de reforço, mesmo 

quando as coisas claramente não estão a sair como nós queremos precisa de 

um reforço positivo. Nós reagimos muito mais com um reforço positivo do que 
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com um reforço negativo, mesmo que seja correctivo. Portanto, eu procuro 

melhorar, todos os dias, nesse sentido, mas ainda não sou de facto… ainda 

tenho muito que caminhar. 

P.S. – Acha que não há necessidade de informar o jogador acerca do que 

pretende para o exercício quando este já faz parte de uma rotina de 

treino? 

V.P. – Ás vezes o mesmo exercício com uma nuance aqui e outra 

nuance ali cria ao nível de concentração necessidade de estarmos no exercício 

ou de injectarmos concentração no exercício e isso é fundamental. Um 

exercício repetido muitas vezes torna-se mecânico, pois quando os níveis de 

concentração já não são necessários o exercício começa a perder potencial e é 

partir daí que o temos de mudar. Então, temos de lhe acrescentar algumas 

nuances que às vezes o tornam mais complexo e exigem, de novo, essa 

reposição dos níveis de concentração porque se prolongarmos no tempo um 

exercício ou se repetirmos sistematicamente um exercício ele começa a ser 

feito sem exigência ao nível do sistema nervoso central e, então, começa a 

perder potencial. 

P.S. – … mas a atitude do treinador, mesmo sendo o exercício repetitivo, 

acha que deve continuar a ser frequente, na intervenção, na explicação? 

V.P. – Eu acho que a intervenção deve ser sempre ajustada. O que é 

que eu quero dizer com isto? Se no exercício os comportamentos estão a sair, 

de facto, como nós queremos não temos necessidade de intervir tantas vezes. 

Quando eu proponho um exercício a primeira vez necessariamente o exercício 

vai exigir maior intervenção da minha parte, mas se repetirmos o exercício, 

uma segunda vez, eles já estão identificados com o exercício, provavelmente 

não vou ter de intervir tantas vezes, portanto, é mais ou menos por aí. É 

preciso é encontrar o equilíbrio, perceber o quanto baste: nem cruzar os braços 

no sentido de deixar andar; nem estar sistematicamente a emitir feedbacks 

como que a controlar sistematicamente o comportamento, a automatizar. Por 
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acaso, foi o cerne da minha monografia, não criar automatismos fechados, mas 

automatismos abertos. A sistematizarmos as coisas, mas dar-lhes a 

possibilidade de serem eles a tomar a decisão. Se nós estamos 

sistematicamente a emitir feedbacks, então, somos nós que estamos a tomar a 

decisão por eles. 

P.S. – Considera fundamental o jogador desempenhar um papel activo no 

decorrer do exercício? Justifique. 

V.P. – Sim, sim, não há dúvidas disso. A tomada de decisão é 

fundamental trabalhá-la. Hoje, por exemplo, nós trabalhamos combinações 

ofensivas, às vezes sou eu que direcciono as combinações a dar-lhes 

soluções, mas por norma gosto mais que sejam eles a encontrar as soluções. 

Hoje senti-os um bocadinho cansados e, pronto, tive de ter algum cuidado 

porque normalmente dou-lhes algumas soluções e depois deixo-os escolher. A 

tomada de decisão deles é importante, às vezes sem oposição, outras vezes 

colocando oposição, outras aumentando a oposição, mas deixá-los decidir, 

deixá-los perceber e entender o jogo. É fundamental que eles entendam o jogo. 

Há um motivo para mim de satisfação muito grande que é este: inicialmente, a 

minha linguagem não é perceptível, é uma linguagem em que eu tenho de ter 

algum cuidado porque às vezes julgo que eles estão na mesma frequência, a 

entender aquilo que eu estou a dizer e não estão, utilizando uma linguagem 

que para mim é uma linguagem do dia-a-dia. Mas, com o decorrer dos treinos 

eu chego ao final da época e parece que tenho potenciais treinadores em todos 

os meus jogadores porque começam a ter opiniões, começam a corrigir uns 

aos outros e percebem claramente. O primeiro jogo do campeonato: fomos 

para o intervalo a perder 2-0, fora, e eu senti que aqui há uns anos atrás nunca 

faria uma coisa destas, mas é um processo de crescimento importante. 

Conversei um bocadinho com eles, dei-lhes a minha opinião e tentei fazê-los 

entender o que estaria a acontecer e depois deixei-os sozinhos para 

resolverem os problemas, para comunicarem. Mas fui treinando isso com eles, 

ao longo da pré-época fui treinando isso. Na segunda parte entramos 

fortíssimos, viramos o jogo para 3-2 e ganhamos 3-2. Portanto, é 
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importantíssimo desenvolver a capacidade de entender o jogo, a cultura táctica. 

Muitas vezes a nossa intervenção não permite adaptações e readaptações 

dentro do jogo, portanto eles têm de ter essa capacidade, a capacidade de 

perceber o que está bem o que está mal, o que é que estamos a executar bem 

e o que é que estamos a executar mal, como é que nos reajustamos e, isso 

treina-se, isso treina-se, eu procuro treinar isso. 

P.S. – Como define o seu estilo de intervenção no exercício? 

V.P. – Não sou… Tenho por hábito, se calhar é defeito meu, intervir mais 

do que devia, mas estou a melhorar neste sentido. Agora procuro sair de 

dentro da caixa, antigamente estava sempre dentro dela a intervir 

constantemente. Neste momento, procuro, em determinados momentos, sair 

fora da caixa e espreitar lá para dentro, procurar ver de fora, sair e ver se, de 

facto, eles estão a entender, se eu estou a comunicar ou se estou apenas a 

emitir sem receptor, portanto, o nível de intervenção julgo que tem melhorado. 

Pelo menos procuro ter mais qualidade ao nível da intervenção, não emitindo 

tanto feedback, mas quando sinto que tenho de intervir intervenho no processo 

aquisitivo, pois estamos num processo em que eles estão, ainda, a adquirir e 

assimilar comportamentos. Portanto, depende, também, da fase em que 

estamos. Neste momento, se calhar, tenho de intervir mais do que noutras 

alturas, mas menos do que já intervim. Isto é um processo em que não interajo 

sempre da mesma forma.  

P.S. – … mas entende que tem uma postura mais paciente, de optar por 

ver o que é que eles fazem? 

V.P. – É como eu digo, depende do momento que estamos atravessar. 

Há momentos em que a equipa percebe e entende o jogo, consegue auto-

corrigir-se e aí não preciso de intervir tantas vezes. Eu até gosto de apreciar a 

capacidade deles em se reajustarem, em fazerem bem as coisas. Mas, há 

momentos em que estamos a cometer erros e precisamos que o nível de 

intervenção… eu não sou muito um treinador passivo, não sou muito de cruzar 
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os braços e deixar passar os erros, eu gosto, no momento certo, de corrigir e 

fazer que eles percebam. O que eu procuro sempre num feedback correctivo é 

que eles entendam que não é só emitir, que não é só dizer: é assim que eu 

quero e não desta forma, mas é assim que eu quero porque desta forma nós 

evitamos isto e desta forma nós conseguimos isto. 

P.S. – Acha que se o jogador não estiver a entender aquilo que pretende 

para o exercício deve dar-lhe imediatamente a resposta ou indicar-lhe o 

caminho na procura de outras soluções para que ele chegue por si só 

onde você quer? 

V.P. – Exacto. É isso mesmo. Olhe, o meu sonho é treinar cada vez 

mais jogadores de maior qualidade, porquê? Porque esses jogadores colocam-

me questões, ajudam-me a reflectir, encontram soluções que eu não consigo 

encontrar e são eles que nos fazem melhorar. Há jogadores que conseguem 

entender as coisas muito mais depressa e tornar os Modelos de Jogo mais 

ricos, enriquecerem os princípios, os jogadores de qualidade conseguem fazer 

isso. Não os jogadores de menor qualidade, que têm mais dificuldades, por 

exemplo, na ocupação dos espaços, nos tempos de intervenção, no perceber 

em que momento de jogo estão, no reagir à perda e à posse de bola, mas isso 

trabalha-se, isso treina-se. O que eu posso dizer é que eu acredito que consigo 

desenvolver a cultura táctica de todos eles. Nós chegamos ao fim e eu tenho a 

certeza absoluta que todos eles estão mais cultos. Eu sinto isso, não é falta de 

modéstia, mas eu sinto que um jogador depois de passar por mim torna-se do 

ponto de vista táctico muito mais forte, por aquilo que eu tenho observado. 

Agora há aqueles que, de facto, evoluem para outros patamares e nós 

sentimos logo porque conseguem adquirir e assimilar as coisas muito 

depressa, e até acrescentar, e há aqueles que levam tempo, tempo e tempo e, 

às vezes, só quando chegamos ao fim é que estão lá a entrar. Mas, também, 

até na formação conseguimos perceber aqueles que têm pernas para andar e 

os que vão ser sempre limitados.  



Anexo I – Entrevista 

Paulo Sousa XVI 

P.S. – Na sua forma de operacionalizar o «jogar» que pretende considera 

que há espaço ou liberdade para o jogador tomar as decisões por si 

próprio? Exemplifique em que circunstâncias e se apresenta limites. 

V.P. – Vou dar um exemplo, eu costumo dizer assim: para jogar para 

trás e para o lado eu não falho um passo, se eu não tenho um passe de risco, 

se eu não tenho uma diferenciação do ritmo de jogo em posse, se eu jogo 

sempre curto, se eu nunca arrisco um passe de ruptura, eu não falho passes, 

nas estatísticas eu sou o melhor jogador: passes falhados – zero, mas, eu não 

pretendo esse tipo de jogadores. Eu pretendo jogadores que, de facto, 

arrisquem, agora arrisquem quando? Que arrisquem no momento próprio e na 

zona própria. Se eu tenho jogadores que no 1x1 são fortes eu tenho que 

promover isso, eu procuro promover isso. Eu procuro em termos de exercício, 

procuro em termos de feedback. Mas, um jogador tem que potenciar o seu 1x1 

não em zonas recuadas, depende da zona. Se um jogador está a jogar para ele 

próprio, ou seja, está a interferir negativamente com o projecto colectivo da 

equipa eu tenho que corrigir e aí limito. Quando um jogador acrescenta ao 

projecto colectivo, aí liberdade total, tomada de decisão e liberdade total. Aliás, 

eu procuro no treino que eles promovam e desenvolvam essa capacidade de 

tomada de decisão, que é fundamental para evoluirmos como equipa. 

P.S. – Considera apenas o feedback de valor, o reforço positivo ou o 

elogio como as únicas forças de motivação para que a aprendizagem 

ocorra de forma mais produtiva? 

V.P. – É obvio que isso não chega. Nós temos de perceber muito bem, 

por isso é que eu tenho um psicólogo a trabalhar comigo, um psicólogo do 

futebol, que jogou toda a vida, este Neves é psicólogo. Ele ajuda-me a 

compreender o perfil psicológico de cada um, que o nível de intervenção com 

um jogador é diferente do nível de intervenção com outro jogador, que o nível 

de intervenção para a equipa, em determinado momento, é diverso do nível de 

intervenção noutro momento. Nós temos é de perceber se a equipa precisa de 

um abanão, eu já entrei aos berros dentro do balneário por sentir que a equipa, 



Anexo I – Entrevista 

Paulo Sousa XVII

de facto, precisava de um abanão, precisava de ser espicaçada. Mas, eu já 

senti com uma intervenção minha bloquear completamente um jogador, eu já 

senti que com uma intervenção minha com um efeito de tal forma negativo no 

jogador o bloqueei. E o que é que acontece? Isso é um processo de 

aprendizagem para nós também. Nós vamos percebendo que ás vezes é 

preferível, apesar de sentirmos que nos apetecia ter uma intervenção negativa, 

depois de corrigir uma, duas, três vezes e por pensar que as coisas já estão 

adquiridas, porque o que acontece, muitas vezes, no futebol é isto: basta nós 

não direccionarmos o treino para determinado comportamento que o 

comportamento perde-se do dia para a noite, mas perde-se num instante. Nós, 

ás vezes, julgamos que esse comportamento já está adquirido, partimos desse 

pressuposto, e isso é um erro terrível. Não podemos descurar nunca aqueles 

comportamentos que achamos fundamentais, não podemos descurar. Então, o 

que é que eu quero dizer com isto? Eu já tive intervenções negativas, mas 

agora tenho menos intervenções negativas do que tive aqui há um tempo 

porque isso faz parte do processo de aprendizagem, também. Muitas vezes por 

ser demasiado exigente comigo próprio era demasiado exigente com eles 

também e essa exigência muitas vezes bloqueia e, nós temos de estar sempre, 

sempre a reflectir sobre isto, a encontrar o equilíbrio. Eu intervenho com um 

jogador, dou-lhe um feedback positivo e sei que dele, a seguir, vou ter tudo. 

Uma correcção com um feedback negativo sobre esse jogador é como uma 

bomba que cai e nunca mais eu consigo potenciar o jogador. Mas, há outros 

jogadores que se nós não os abanarmos, não reagem, portanto, reagem mais 

com um abanão do que com um feedback positivo. É preciso perceber muito 

bem o jogador.  

P.S. – O professor, alguma vez, ouviu falar em «descoberta guiada» como 

processo de operacionalização das ideias de jogo? O que entende que 

seja? 

V.P. – Da «descoberta guiada», aquilo que eu entendo é isto: é nós, de 

facto, propormos as soluções, mas deixá-los encontrar e tomar a decisão, sem 

nunca colocar em causa o projecto colectivo que temos. Com o projecto 
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colectivo do jogar eu levo-os a entender os princípios e a importância dos 

comportamentos, mas no jogo eu procuro que eles descubram e que eles 

potenciem esses comportamentos, no treino e no jogo, deixando-os decidir. A 

minha intervenção é no sentido de quando não estamos a decidir bem ser 

importante uma reorientação. O que entendo por «descoberta guiada» é 

precisamente isso. Um exemplo simples: eu proponho soluções nas 

combinações ofensivas, mas quem as tem de tomar são eles, a tomada de 

decisão é deles, portanto, o encontrar a decisão no momento concreto para o 

jogo, para aquela situação são eles que a têm de encontrar. Há, de facto, o 

norte, que é o nosso modelo de jogo, há comportamentos que norteiam o 

nosso trabalho, mas eu quero é que eles acrescentem a qualidade que têm a 

esses comportamentos. Se nós conseguirmos passar para uma etapa do 

princípio mais complexa, mais enriquecida melhor ainda, isso é o que nós 

pretendemos. Isto é o levar o barco, deixá-los navegar, mas ir orientando 

quando o barco se desvia da rota do norte. É um bocadinho isto, de uma forma 

figurada, mas é isto que eu entendo. 

 


