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RESUMO 

 

Os cursos de formação de treinadores constituem um papel bastante 

importante para o desenvolvimento do Basquetebol sendo evidente que, uma 

boa formação de treinadores, terá os seus dividendos na preparação e 

formação dos praticantes. É através da Escola Nacional de Basquetebol que 

são realizados cursos, que permitem a obtenção de três níveis de qualificação, 

pelo que é importante conhecer qual a influência que estes têm para a 

actividade como treinador. O presente estudo tem por objectivo analisar a 

percepção dos treinadores de Basquetebol acerca da sua própria formação na 

Escola Nacional de Basquetebol. Foram inquiridos, através de questionário 

elaborado para o efeito, 40 treinadores, da Associação de Basquetebol do 

Porto, do sexo masculino, com habilitação nos três níveis de formação 

existentes. Os resultados do nosso estudo revelaram que, relativamente aos 

aspectos que os treinadores consideram importantes e que poderão não estar 

a ser contemplados devidamente nos cursos de formação, são os que dizem 

respeito à documentação e à avaliação. Os treinadores parecem considerar 

ainda, determinados conteúdos, tais como a metodologia e didáctica onde se 

inclui a técnica e a táctica, a fisiologia e a pedagogia, mais importantes do que 

outros. Quanto aos conteúdos referenciados pelos treinadores estão, 

genericamente, ajustados às necessidades do Nível a que pertencem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras chave: BASQUETEBOL – FORMAÇÃO DE TREINADORES – 

TREINADOR.
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Pertinência do Estudo 
Este estudo aparece na sequência de um desafio feito pelo orientador 

(Mestre Dimas Pinto) no sentido de conhecer a percepção dos treinadores 

acerca da sua própria formação, na Escola Nacional de Basquetebol. 

A leitura realizada ao trabalho Australiano intitulado “Advancement in 

Sport Coaching and Officiating Accreditation“ num projecto da Universidade de 

New England em parceria com a Comisssão de Desporto da Austrália pela 

A.S.C. (2001), sobre a avaliação da formação dos treinadores e oficiais nesse 

país, foi o ponto de partida para verdadeiramente nos interessarmos sobre esta 

temática. 

 Somos da opinião que a definição dos modelos de formação de 

treinadores constitui uma preocupação actual, central, no nosso sistema 

desportivo, devendo a caracterização da percepção dos treinadores ser um 

instrumento fundamental de apoio à organização dessa mesma formação. 

Sabemos pouco, com fundamentação objectiva, acerca do pensamento 

dos treinadores relativamente aos processos de formação em que se envolvem 

ou em que pretendemos envolvê-los. 

Esta investigação poderá ser um contributo interessante para a 

modalidade pois permitirá aprofundar o estudo da formação dos treinadores. 

Assim, procuramos abrir um “caminho” para futuras investigações nesta 

área, pois, se todos os treinadores que querem treinar uma equipa de 

Basquetebol têm de ser possuidores de uma carteira de treinador então porque 

não avaliar o impacto dessa formação obrigatória? 

Segundo Rodrigues (1997) existem vários factores que são 

determinantes do sucesso desportivo entre os quais se encontram as 

características do treinador, a sua formação e a sua experiência. Neste estudo 

centrámo-nos sobre a sua formação. 

Segundo Lima (1982) não é através das provas prestadas nos cursos de 

formação que se conclui se o treinador sabe treinar. Estes cursos apenas 
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servem para determinar o nível de aproveitamento e da aquisição de 

conhecimentos leccionados durante o curso. 

É incontestável que saber treinar se aprende através de uma atitude que 

preza o saber que nos é transmitido em acções de formação, o saber adquirido 

na prática, o saber transmitido pelos outros treinadores, o saber discutido com 

os outros, o saber conseguido por muitas leituras, o saber alcançado pela 

reflexão, o saber divulgado pelas fontes do conhecimento científico e o saber 

criado pelos atletas (Lima, 1982). 

Não é isso que está em estudo ou a ser posto em causa. No nosso 

estudo queremos avaliar a percepção que os treinadores têm acerca da 

formação da Escola Nacional de Basquetebol por se tratar de uma formação 

“obrigatória” para todos treinadores que pretendam treinar uma equipa, através 

do Nível 1, ou escalões mais velhos, através do Nível 2 ou 3. 

Assim, com este trabalho, esperamos contribuir para a reflexão crítica 

acerca da formação de treinadores de Basquetebol em Portugal. 

 

1.2 Estrutura do Trabalho 
O nosso trabalho está organizado em sete partes. 

Na primeira parte, vamos explicar a pertinência do estudo da percepção 

dos treinadores relativamente à formação e explicar as razões que nos levaram 

a este estudo. Colocaremos também os objectivos gerais, os objectivos 

específicos e as questões do trabalho. 

Na segunda parte, apresentamos a revisão da literatura onde são 

expostas algumas ideias fulcrais relativas ao enquadramento teórico do tema.  

Na terceira parte, apresentamos a metodologia empregue. Nela 

destacamos a caracterização da amostra, os procedimentos utilizados na 

recolha dos dados e os instrumentos utilizados. 

Na quarta parte efectuamos a análise dos resultados obtidos. 

Na quinta parte efectuamos a discussão dos resultados confrontando-os 

com estudos revistos na literatura, no sentido de permitir uma análise crítica 

dos resultados do presente estudo. 
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Na sexta parte apresentamos as principais conclusões referentes à 

realidade da nossa amostra, bem como sugestões práticas e de investigação 

para futuros estudos. 

Por último, na sétima parte, apresentamos as referências bibliográficas 

utilizadas ao longo do estudo. 

 

1.3 Objectivos e questões 

 De seguida é apresentado o objectivo geral, os objectivos específicos e 

as questões colocadas no nosso estudo. 

1.3.1 Objectivo geral 
O objectivo geral do presente estudo é conhecer a percepção dos 

treinadores de Basquetebol do Distrito do Porto, acerca da sua própria 

formação na Escola Nacional de Basquetebol. 

1.3.2 Objectivos Específicos 
• Identificar quais os aspectos positivos e negativos mais frequentes em 

cada um dos cursos de formação; 

• Identificar as mudanças que os treinadores dos diferentes níveis 

propõem para melhorar cada um dos cursos; 

• Identificar a percepção do impacto do curso nos treinadores em cada 

nível de formação. 

• Analisar qual o contributo dos conteúdos leccionados na formação de 

treinadores de Nível 1, 2 e 3; 

1.3.3 Questões 
Tratando-se de um trabalho exploratório formulámos as seguintes 

questões: 

• Será que existem aspectos importantes que não estão a ser 

contemplados nos cursos de formação de treinadores? 

• Será que os treinadores consideram que determinados conteúdos são 

mais importantes do que outros? 
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• Será que os conteúdos dos cursos de formação de treinadores se 

encontram ajustados às necessidades do Nível em que se encontram 

inseridos? 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 A importância do treinador no fenómeno desportivo actual 
Segundo Marcotte e Larouche (1994), o desporto exerce uma crescente 

influência em áreas importantes da actividade humana, incluindo as esferas 

política, económica, social e cultural. O Desporto infiltrou-se nas grandes 

instituições sociais da família, da escola, das autarquias e das empresas 

privadas, tendo igualmente invadido a comunicação social, vindo a tornar-se 

num dos maiores fenómenos sociais do século XX.  

Para Costa (1997) é talvez mesmo o fenómeno mais significativo do 

século XX. Este autor considera que o desporto é um fenómeno social total, de 

natureza e funcionamento simbólicos e perfeitamente integrado na realidade 

social concreta; o desporto é capaz de representar simbolicamente a 

sociedade, tanto no seu funcionamento global, como nas suas vertentes mais 

diversas. Acrescenta ainda que o desporto alcançou um espaço inequívoco na 

sociedade actual, captando a atenção de todo um planeta que se rendeu de 

forma indiscutível aquele que é o grande fenómeno dos nossos dias. 

O rápido crescimento e expansão do desporto, com aumento da sua 

importância social e reflexo em vastas áreas da actividade humana, tem-se 

traduzido numa crescente oferta de empregos e num cada vez maior número 

de pessoas empregadas quer seja como uma profissão, seja com uma 

ocupação de carácter mais estável, ou como um “hobby” mais profissional 

(Marques, 2001). 

Enquanto área científica, o desporto vem assumindo um lugar muito 

particular face aos outros ramos do conhecimento, reveste-se implicitamente 

de um conjunto de particularidades que o distinguem e que lhe dão uma 

identidade própria. O desporto está perfeitamente implementado na sociedade, 

tem um valor cultural que o representa em quase todo o mundo, possui 

popularidade que algumas das suas formas de expressão conseguiram 

conquistar e tem características das estruturas organizativas em que 

estabelece a sua existência (Adelino, 1992). 
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A evolução que tem acontecido no Desporto, a luta pela sua constante 

melhoria e as exigências sempre crescentes, nele exercidas, principalmente no 

desporto de alto rendimento, deram origem a estudos, reflexões e 

investigações em redor da preparação dos atletas e daquilo que possa 

desencadear maiores prestações: o treino e o seu principal responsável, o 

treinador (Pardal, 2002). 

A actividade de treinador no desporto de rendimento, e no desporto 

profissional em particular, é aquela que tem suscitado um conjunto mais vasto 

de reflexões e elaborações teóricas relacionadas com o exercício desta 

actividade. Desde os problemas da formação, qualificação e competência; às 

condições de exercício da actividade; ou ainda, às implicações do exercício 

dessa actividade, nos planos ético e deontológico, ou no seu enquadramento 

jurídico (Marques, 2001). 

Cunha et al. (2000) são de opinião que a problemática sobre o treino e 

os treinadores é hoje motivo de grandes debates e controvérsias, uma vez que 

para além de outros factores, o desempenho destes parece constituir uma das 

variáveis decisivas na assunção do sucesso desportivo. 

Segundo Ferreira (1994) na “missão” de “combater” no jogo ou na 

competição e “ensinar” árdua e empenhadamente ao longo dos dias, semanas 

e anos, destaca-se uma figura que assume o papel decisor na gestão, 

orientação e direcção de todo o processo. Trata-se do treinador. 

O treinador é então um elemento fulcral da actividade desportiva pois 

representa muito mais do que um simples orientador quer de treinos quer de 

jogos (Curado, 1991). 

Frias (2000) reconhece também a importância actual do treinador, 

afirmando que hoje em dia é indispensável a presença do treinador dado a 

elevada exigência das tarefas e competições a realizar.  

Nunes (1995) salienta que, no domínio da competição, tudo passa pelo 

treinador, já que este tem de ter influência em todos os domínios com quem 

tem de intervir realmente na prática. 

Muitas são, portanto, as responsabilidades do treinador, o que leva, tal 

como já foi referido por outros autores, a que seja considerado como um 
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elemento central e imprescindível no processo do treino desportivo (Araújo, 

1987; Ferreira, 1994). 

De acordo com Saury e Durand (1995, cit. por Pereira, 2003) o treinador 

assume o papel decisivo de gestão, de orientação e de direcção de todo o 

processo do treino desportivo. É também sistematicamente confrontado com 

um conjunto de situações complexas, imprevisíveis, dinâmicas, singulares e de 

conflitos de valores. 

 Nunes (1995) afirma que a qualidade da prática desportiva está em 

estreita dependência da qualidade dos agentes desportivos intervenientes, 

especialmente o treinador, que no domínio da competição tem influência sobre 

os atletas, dirigentes e árbitros com quem tem de interagir realmente na 

prática. 

 Relativamente a esta temática o mesmo autor refere que se reconhece a 

importância do desporto nas sociedades modernas, o seu grau de influência, 

mas tarda-se a exigir dos treinadores uma formação compatível com a 

responsabilidade social que assumem no exercício da actividade. 

O treinador tem, antes de mais, que ser alguém possuidor de vasto 

reportório de experiências e saberes, já que nas últimas décadas se formou um 

sistema muito complexo de conhecimentos sobre a actividade competitiva dos 

atletas, relacionados com a técnica, a táctica e os factores que influenciam o 

rendimento e eficácia dos atletas (Pereira, 2003). 

 O treinador é portanto, um elemento fundamental no fenómeno 

desportivo actual. O seu desempenho parece constituir uma das variáveis 

decisivas para uma prática bem orientada e tem originado um vasto conjunto 

de reflexões. É então, de todo o interesse, estudá-lo em todas as suas 

vertentes, tal como o seu processo de formação. 

 

2.1.1 O Treinador de jovens 
Segundo Cordovil (1998), ser treinador de jovens é proporcionar a todos 

os jovens que treinam as condições adequadas ao desenvolvimento integral e 

harmonioso das respectivas capacidades, interesses e necessidades, através 
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do gosto e êxito na prática de uma actividade desportiva, “impregnado-os 

desse bichinho” para toda a vida. 

Na opinião de Adelino et al. (2000), treinar crianças e jovens é uma 

actividade extremamente interessante e atractiva mas que atribui a todos os 

que acompanham, organizam e dirigem, em particular o treinador, uma elevada 

responsabilidade face à sociedade, ao sistema desportivo e sobretudo ao 

próprio praticante. 

Lima (2000) refere que é aos treinadores que cabe promover, em grande 

parte, a formação desportiva dos atletas que, no respeitante às actividades 

destinadas aos mais jovens, tem de se exercer numa autêntica e desejável 

acção educativa de modo a que a prática desportiva seja factor de 

desenvolvimento da capacidade e da personalidade das crianças e jovens. 

Relativamente ao treino de jovens existem competências, capacidades e 

exigências a desenvolver nestes, de forma integral e harmoniosa, às quais o 

treinador deverá focar a sua atenção (Pardal, 2002).  

“Um treinador de jovens tem de ser fiável pela sua maturidade, formação 

moral, personalidade e especialmente por gostar e saber lidar com os jovens” 

(Cordovil, 1998). 

De acordo com Marques (2002) é normalmente no clube que, de uma 

forma inocente, os jovens procuram uma prática desportiva para a qual muitas 

vezes são empurrados, por familiares, amigos ou simplesmente por influências 

dos media ou da moda. A sua iniciação, normalmente associada às versões 

MINI (8-12 anos), nomeadamente no caso dos desportos colectivos, a 

inocência caracterizada desta fase tem um paralelo com o início de carreira por 

parte dos treinadores/monitores que enquadram as respectivas actividades. 

Aliada à inocência dos praticantes representada por uma insuficiência no 

domínio do seu “saber-fazer”, contrapõe-se a inocência dos seus 

treinadores/monitores, que na maioria dos casos manifestam uma 

inconsistência técnico pedagógica com que conduzem as suas práticas (Lima, 

1981 cit. por Ferreira, 2000). 

As mais valias pedagógicas requeridas num processo que se prolonga 

por vários e decisivos anos para o desenvolvimento dos mais jovens e do 
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desporto, exigem não apenas treinadores qualificados no plano técnico-

científico, mas também com uma particular sensibilidade para as questões 

pedagógicas. 

No que se refere à formação dos treinadores privilegia-se o que os 

jovens precisam e ignora-se em grande medida o que eles gostam, porquanto 

as estruturas dos seus cursos caracterizarem-se por incluírem matérias 

fundamentalmente relacionadas com o desenvolvimento das competências 

físicas, técnicas e tácticas dos jovens atletas, dedicando uma menor atenção a 

outras das suas características como, por exemplo, as que se relacionam com 

a esfera afectiva ou psicológica (Fonseca, 2001). 

Relativamente ao treino de muitas dezenas de milhões de jovens que 

fazem desporto em todo o mundo continuará a fazer-se num regime de 

voluntariado, ou quase voluntariado, e apoiado em monitores e animadores 

desportivos que desenvolvem a sua principal actividade regular principal fora 

do desporto (Marques 2001). 

Ser treinador de jovens é então uma actividade que envolve uma grande 

responsabilidade, exigindo aos treinadores uma boa formação no plano 

técnico-científico e uma capacidade apurada para as questões pedagógicas. É 

necessária, portanto, uma formação obrigatória e fundamental para todos os 

treinadores, mas principalmente para os que treinam os jovens, para que 

exerçam uma acção educativa favorável desenvolvendo todas as 

potencialidades e capacidades de todos os atletas. 

 

2.1.2 O Treinador profissional 
O maior impulso para a afirmação da actividade de treinador como um 

exercício profissional ocorreu nos países da ex-Europa de Leste, no período do 

pós-guerra (anos 50 e 60). Foram razões estratégicas e políticas, que tiveram a 

ver com a afirmação do regime e a superioridade dos sistemas sociais, que 

determinaram uma grande valorização do desporto de rendimento. Esta teve 

como consequência o aumento dos níveis de formação e qualificação 

profissional, e um grande respeito pela actividade de treinador. Este quadro 

não pode ser, no entanto, generalizado a outros países (Marques, 2001). 
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Segundo Marcotte e Larouche (1994) a rápida expansão e o carácter 

universal do desporto fez criar muitas ocupações que antes não existiam, ou 

que eram desempenhadas apenas em tempo parcial. Estes autores, 

consideravam que os treinadores deveriam ser os próximos a ser reconhecidos 

como profissionais baseando-se nos seguintes factores: 

- a evolução social e histórica dos treinadores desde o início deste 

século; 

- o cada vez maior impacto que o desporto continua a ter em todo o 

mundo, tanto do ponto de vista económico, como social e político; 

- as exigências sempre crescentes do desporto de Alta Competição; 

- o aumento da investigação e do conhecimento existente directamente 

relacionado com o Desporto; 

- a institucionalização de programas universitários para o desporto; 

- o aparecimento de procedimentos legais contra treinadores por 

preparação inadequada dos seus atletas; 

- a existência de várias iniciativas governamentais no sentido de 

melhorar a formação e a qualificação dos treinadores; 

- a quantidade de organizações directamente envolvidas na promoção 

da melhoria da intervenção dos treinadores. 

Araújo (1995) refere que existem pontos comuns nos desempenhos do 

treinador do desporto profissional e do gestor pois a actividade de ambos tem a 

ver com a gestão de sistemas complexos em meios turbulentos, apresentando-

se o treinador como um gestor operacional de uma alargada equipa de trabalho 

onde tem uma acção decisiva em tudo o que diz respeito ao rendimento e à 

qualidade de intervenção dos componentes que a integram. 

 O seu reconhecimento público e profissional, a sua carreira, dependem 

do sucesso, dos resultados que as suas equipas ou atletas obtiverem. Os seus 

honorários dependem do factor resultado e não de graus académicos e de 

outros estudos obtidos (Brito, 2001). 

 O treinador profissional constitui-se como um elemento fundamental em 

todas as actividades desportivas de alto-rendimento. A sua formação terá de 

ser necessariamente diferente da do treinador de jovens, pois o sucesso 
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desportivo surge como um dos objectivos primordiais. Para além disso, a sua 

actividade é equiparada à de um gestor pois tem de saber gerir os vários 

sistemas complexos em que intervém e na qual tem influência. 

 

2.2 A Formação de Treinadores 
“A formação do treinador é uma necessidade imperiosa!” (Lima, 1982) e 

“a ausência de qualificação dos treinadores é um desrespeito aos atletas” 

(Marques, 2001). 

Com o crescimento exponencial do fenómeno desportivo mundial, que 

vem cada dia atraíndo mais indivíduos para a sua prática, sobressai a 

necessidade de oferecer uma actividade desportiva de qualidade sendo um dos 

principais agentes dessa prática o treinador. Portanto a preocupação dos 

órgãos responsáveis pelo desporto a nível mundial consiste em oferecer 

programas de formação de treinadores com uma estrutura abrangente, que 

envolva: (1) código de ética (fair-play), (2) código de conduta, (3) 

conhecimentos gerais do desporto e (4) experiências práticas (Campbell, 1992, 

cit. por Afonso, 2001). 

Foram desenvolvidos em todo o mundo programas de formação de 

treinadores com o objectivo de elevar a qualidade do treino. Os modernos 

programas de formação de treinadores contêm normalmente duas áreas-

chave: (a) as componentes relacionadas com os skills, técnicas e estratégias 

do desporto, e (b) os módulos de estudo da ciência do desporto. Os conteúdos 

provenientes destas áreas são fundamentais para que o treinador passe a 

entender e a utilizar no treino um corpo progressivamente complexo e 

especializado de conhecimento (Gilbert e Trudel, 1999, cit. por Afonso, 2001). 

Coelho (1990) refere que não há formação adequada dos praticantes 

sem formação adequada dos responsáveis que enquadram, dirigem e 

acompanham a prática desportiva. 

 A formação de treinadores deverá constituir um processo de obtenção 

de conhecimentos que tenha por referência, permanente e actualizada, as 

práticas do treino, evitando a incidência despropositada em matérias teóricas, 

as quais apenas se justificam quando se trata de fundamentar os 
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procedimentos do treino. Deve respeitar as tendências evolutivas da 

modalidade e não poderá ignorar os procedimentos novos que resultam das 

propostas, concretas e operacionais, provocadas pelo avanço dos 

conhecimentos que vão sendo elaborados na investigação aplicada das 

ciências do desporto (Lima, 1997). 

A existência de programas de formação de treinadores é importante para 

estruturar os domínios dos conteúdos do treino e para promover o seu avanço 

como uma profissão reconhecida e valorizada pela sociedade (Côté et al., 

1995). 

Segundo Rodrigues (1997) a evidente necessidade de domínio dos 

conteúdos, dos métodos e dos processos, deverá ser garantida no desenho 

curricular da formação dos treinadores, de modo a proporcionar estabilidade 

comportamental do treinador. 

Parece cada vez mais real e indiscutível que a preparação/formação dos 

praticantes desportivos passa obrigatoriamente por uma elevada formação dos 

treinadores (Sarmento, 1991). 

Segundo Fonseca (2001), a formação curricular dos treinadores está 

estruturada por níveis ascendentes. O primeiro nível, grosso modo, destina-se 

a treinadores de crianças e pré-pubertários (fase de iniciação), o segundo nível 

aos treinadores de jovens adolescentes e pós-adolescentes (fase de 

especialização) e o terceiro nível aos treinadores de adultos (rendimento e alto 

rendimento). Algumas federações desportivas fazem corresponder aos níveis 

de formação dos treinadores os escalões etários que podem orientar. 

De acordo com Campbell (1993, cit. por Nunomoura, 2004) o sistema de 

formação de treinadores é amplamente determinado pela cultura, política e 

tradições do país. Portanto, não há um modelo ideal o qual devemos seguir, 

mas certos princípios em comum que devem ser considerados. A autora 

salienta também que para um país atingir o seu potencial máximo no desporto, 

é vital que haja um programa nacional de educação do treinador bem 

estruturado. 

Lima (1982) defende que quem quer ser treinador deve ter uma 

formação adequada, que seja assegurada em etapas sucessivas de acordo 
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com um programa realista e evolutivo que valorize as capacidades do treinador 

de maneira a que a sua competência se comprove na prática e se enriqueça 

por intermédio da aquisição dos conhecimentos fornecidos pela teoria e pela 

investigação. 

Segundo Adelino (1992) não vale a pena atribuir juízos de valor sobre 

um projecto de formação através do número de acções realizadas. Os 

objectivos que se perseguem dificilmente poderão ser atingidos se não 

estiverem presentes um conjunto de atributos que são o garante da 

indispensável qualidade que é preciso transmitir a estas iniciativas, sem as 

quais poderemos estar a criar falsas expectativas de transformação da 

realidade desportiva sobre a qual desejamos intervir. A formação, para poder 

ter qualidade, deve: 

- ser uma actividade sistemática e planeada; 

- abranger todos os intervenientes no fenómeno desportivo; 

- possuir um modelo de referência adequado; 

- possuir programas de estudo e as correspondentes cargas horárias 

correctamente determinadas; 

- garantir a existência de uma organização cuidada e rigorosa; 

- garantir uma boa preparação por parte dos prelectores; 

- assegurar a existência de documentação de apoio adaptada à 

finalidade da formação; 

- assegurar a presença de “bons candidatos”; 

- ter carácter de continuidade. 

Para Araújo (1994), a formação do treinador deve obedecer a um 

conjunto de princípios gerais tais como: a integração científico-pedagógica; 

áreas fundamentais da formação; continuidade e intencionalidade. 

O mesmo autor refere também que a formação, tanto a inicial como a 

permanente, deve proporcionar condições para uma participação responsável 

dos formandos, incentivando-os para a autoformação. 

 Segundo Curado (1991), a actividade do treinador revela-se 

particularmente complexa. A formação e preparação dos treinadores terá de 

respeitar um sucessivo e lógico encadeamento e alargamento dos seus 
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conhecimentos, onde cada novo conhecimento adquirido ou cada novo domínio 

abordado se encaixe perfeitamente naquilo que já anteriormente se adquiriu. 

Qualquer que seja o grau para que aponte, esta formação deve obedecer a um 

conjunto de regras: 

- dirigir-se prioritariamente aos treinadores  no activo. 

- não ser concebida a nível de conteúdos de modo desligado das 

experiências e conhecimentos anteriores dos candidatos fazendo-lhes ressaltar 

as qualidades e esbatendo-lhes os defeitos. 

- para ser eficaz tem de estar profundamente relacionada com a 

realidade prática da modalidade. 

- à atribuição de um grau de treinador, deveriam corresponder três fases: 

sequência da acção de formação, período de trabalho prático enquadrado por 

estrutura regional de formação, e, por fim, a apresentação e discussão de um 

relatório da actividade desenvolvida e defesa de um tema à sua escolha, 

perante um júri composto pelos prelectores da acção da formação levada a 

cabo. 

E refere também que a formação dos treinadores está ainda longe de 

ser um processo global e criterioso e o processo de acreditação dos 

treinadores é ainda pouco objectivo em muitos casos, pelo que carece de 

investigação a influência que certos modelos e práticas de formação têm sobre 

a capacidade técnica e cognitiva dos treinadores. É também necessário 

verificar qual o impacto que certas correntes metodológicas têm na formação 

dos treinadores e consequentemente no processo de treino dos atletas. 

 Segundo Rodrigues (1997) a particularidade do processo de formação 

dos treinadores, a sua diversidade de modelos e de currículos, o conhecimento 

e a experiência dos treinadores podem influenciar a sua relação com os atletas 

e consequentemente os seus resultados 

Estes programas de formação de treinadores são uma realidade no 

mundo actual, mas a comprovação da sua eficácia não está clara (Salmela, 

1994, cit. por Afonso, 2001). 

Só com treinadores qualificados e permanentemente actualizados é 

possível desenvolver um trabalho sistemático, o qual deverá obrigatoriamente 
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assentar em metodologias consistentes e devidamente fundamentadas 

(Mesquita, 1997). 

Lima (1997) refere que a formação de técnicos desportivos tem sido 

objecto de atenção, de estudo e de propostas mas estas não tiveram o devido 

acolhimento ao nível dos responsáveis pelo desporto nacional. A procura de 

soluções mais adequadas ao desenvolvimento desportivo passa pelo 

empenhamento sério dos formadores que possam assumir uma verdadeira 

liderança de um processo nacional de formação dos treinadores de modo a 

corrigir o tradicional desvio das acções de formação que faz aparecer como 

formadores os especialistas de matérias que desconhecem a realidade das 

práticas do processo ensino-aprendizagem, do processo de treino e do 

processo competitivo das modalidades que se caracterizam por especificidades 

próprias e exigem enquadramento apropriado. 

Gonçalves (1987) em relação à grande problemática da formação do 

treinador explica que se quisermos compreender um fenómeno e 

eventualmente influenciá-lo e modificá-lo, é indispensável que tenhamos uma 

descrição clara do seu funcionamento. 

 A formação de treinadores, por tudo o que foi referido, poderá influenciar 

a relação do treinador com os atletas e logicamente os seus resultados, mas 

estes aspectos ainda não foram verdadeiramente estudados, não existindo 

confirmação da sua eficácia. É nossa intenção neste estudo abrir caminho para 

novas investigações neste âmbito. 

 

2.2.1 A Importância da Formação Inicial 
 Para Lima (1982), a etapa de formação inicial do treinador é a mais 

importante de todas, pois é nesta etapa que um candidato a treinador toma 

consciência da diferença que vai do ensinar ao treinar, que sente a 

necessidade de utilizar a melhor maneira de ensinar e é a partir das vivências 

directas e da prática concreta que se adquire uma noção clara das limitações 

dos seus conhecimentos. 

 Segundo Prata (1998), todos os conhecimentos de uma formação inicial 

são indispensáveis, mas permanecem estéreis, enquanto o treinador não os 
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souber mobilizar na acção e combiná-los com saberes intuitivos. Mas, por outro 

lado, os saberes que se enraízam nas ciências humanas, não são suficientes. 

As teorias científicas são simplesmente uma pequena parte das 

representações dos treinadores e as acções racionais uma pequena parte dos 

seus actos. A experiência pessoal, a partilha de uma cultura profissional, as 

conversas quotidianas com os colegas são, tanto quanto a formação teórica, 

modos de construir representações. 

A formação inicial dos treinadores deverá continuar a ser promovida mas 

tem de ser mais exigente e rigorosa na selecção dos candidatos a treinadores, 

numa medida realista e coerente com uma política de desenvolvimento 

desportivo (Lima, 1997). 

Gonçalves (2001), no domínio do treino com crianças e jovens sugere 

uma reestruturação da formação de treinadores, curricular e contínua, de modo 

que o treinador que opte por exercer a sua actividade veja a sua escolha 

apoiada pelas entidades formadoras (normalmente as federações) e que esse 

apoio se traduza em novos currículos, novos conteúdos, adaptação das cargas 

horárias e actualização e acompanhamento constantes. 

Segundo Cordovil (1998), a lógica de organização das acções de 

formação inicial de treinadores, tal como referimos à pouco, indicia 

habitualmente uma carreira por etapas, em que os níveis mais elementares se 

destinam ao treino de jovens e aqueles a que só posteriormente se tem acesso 

habilitam para o treino dos mais velhos. Esta hierarquização dos graus de 

formação pressupõe o princípio de que a carreira de treinador se organiza por 

etapas, desde a iniciação até à alta competição, decalcando o processo de 

formação de um praticante desportivo a longo prazo. Esta opinião não pretende 

restringir, a quem o desejar, a possibilidade de transição entre o treino de 

jovens e os níveis mais exigentes de treino desportivo. Esta possibilidade é que 

não deverá enformar a concepção da carreira ou formação de treinadores. 

A formação inicial surge como o ponto de partida para uma actuação 

com qualidade. A partir desta e através das experiências porque passa, o 

treinador terá de reflectir continuamente e adquirir a noção da limitação dos 

seus conhecimentos juntamente com a necessidade de os actualizar. Esta 
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formação inicial surge normalmente como obrigatória e por isso mesmo somos 

da opinião que deverá ser continuamente promovida, cuidada e estudada. 

 

2.2.2 A Importância da Formação Contínua 
Segundo Prata (1998), vivemos num mundo em constante mudança, 

exigindo aos treinadores cada vez mais criatividade e capacidade de 

adaptação. Diz-nos também que viver hoje é ser capaz de evoluir, adaptando-

se a uma mudança que é cada vez mais rápida, incerta, complexa e ambígua. 

 “Se a sociedade está em mudança acelerada, é provável que nós 

treinadores também estejamos em mudança” (Prata, 1998). 

 Na opinião de Lima (1997) a formação permanente deverá:  

- situar-se na continuação da formação inicial;  

- cumprir-se, de preferência, num panorama diferente daquele que 

apoiou a formação de base;  

- relacionar-se inteiramente com a experiência concreta;  

- considerar todos os planos da realidade em causa;  

- concretizar-se de acordo com fórmulas encontradas pelos próprios 

técnicos. 

 A formação permanente deve-se processar de um modo contínuo e 

progressivamente aprofundado como medida indispensável à elevada 

qualidade técnico-pedagógica nas áreas em que o conhecimento humano vai 

avançando com grande aceleração nomeadamente no que se relaciona com: 

aquilo que ensina e treina; aqueles a quem ensina e treina; as formas, meios e 

métodos que se utilizam para ensinar e treinar e o alcance e finalidade da 

função educativa do treinador. 

Trata-se de uma necessidade imposta pela especialização e pelos 

progressos que se têm verificado quer na metodologia do treino quer na ciência 

do desporto (Lima, 1982). 

Araújo (1989) indica como um dos princípios fundamentais da formação 

do treinador a «continuidade», isto é, a formação tem de ser permanente, 

extensiva à duração da vida activa do mesmo. O autor refere ainda que a 
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“formação inicial deve preparar a formação permanente e esta deve completar 

a inicial”. 

Quanto ao treinador deverá possuir uma atitude de formação e tem de 

acompanhar a evolução da sua modalidade e os avanços ou recuos do sistema 

desportivo e os progressos da ciência do treino em todas as suas vertentes, no 

país e no estrangeiro, fazendo leituras, frequentando seminários e conversando 

com outros treinadores. Conclusão: tem de ser um estudioso permanente das 

questões ligadas ao exercício da sua função (Adelino, 1988). 

Segundo Araújo (1995), “ser treinador” subentende um constante 

interesse pela inovação científica, pedagógica e cultural e a recusa permanente 

de “atitudes seguidistas e subservientes”. 

Para Pinto (1991) ser-se treinador é assumir o conhecimento em toda a 

sua relatividade de forma a sentir-se obrigado a aderir a um processo de 

formação contínua. 

Torna-se extremamente importante aproveitar todas as oportunidades 

para fazer formação em exercício, partilhando com os outros a “arte” de ser 

treinador e também os conhecimentos fornecidos pelas ciências do treino 

desportivo (Campbell, 1998). 

Recordando que o Desporto se encontra em permanente mutação, de 

acordo com as evoluções (convulsões) sociais, no seio de cada identidade 

cultural Sarmento (1992) todos os aspectos relacionados com o treinador têm 

de ser estudados e constantemente actualizados. 

O treinador deverá possuir uma atitude de permanente pesquisa e 

actualização dos conhecimentos (Nunes, 1995) mas, tal como Lima (1982) 

refere, a formação e a actualização do treinador não pode escapar a uma 

perspectiva de crítica permanente visto que é ele próprio que sofre as 

consequências da sua aplicação. 

A formação inicial e contínua dos treinadores, é portanto, 

necessariamente uma “formação global da pessoa”. Formação esta, que se em 

determinados momentos temporais é institucional, ela é na maior parte do 

tempo, uma autoformação, feita de experiência pessoal, leituras, conversas, 

dúvidas, fracassos e sucessos (Prata, 1998). 
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 A formação contínua é, como referimos, fundamental. Não sendo esta, o 

objecto de estudo do nosso trabalho, está em estrita relação com a formação 

inicial pois deve promover a autoformação dos seus candidatos. É também 

reflexo da sociedade em que vivemos, logo, pensamos que os níveis porque 

passam os treinadores na sua formação têm de ser permanentemente 

actualizados. 

 

2.2.3 Áreas fundamentais para a formação do treinador 
 Segundo Pinto (1991), quem deve ser treinador é quem sabe, ou seja, 

quem domina os conhecimentos e as técnicas de intervenção em áreas tão 

complexas e diferentes que vão desde a metodologia do treino à dinâmica de 

grupos. 

Araújo (1994), propõe uma identificação clara das áreas fundamentais 

da formação deparando-se aos treinadores quatro grandes áreas do 

conhecimento (Biologia; Psicologia; Didáctico-metodológica; Psico-pedagógica 

e Gestão/Organização). Propõe-nos também o reconhecimento definitivo, da 

área psico-pedagógica no todo dos conhecimentos do treinador. 

Independentemente do esquema posto em prática na formação dos 

treinadores Lima (1982) considera que este deve abranger o conhecimento 

actualizado nas áreas já referidas como fundamentais para a actuação técnica 

e pedagógica do treinador. 

 Sarmento (1991) refere que em termos pedagógicos a formação de 

treinadores para além de abranger os aspectos científicos e técnicos da 

aprendizagem e do ensino tem de incluir aspectos da relação humana. Ao 

treinador requere-se colocação da voz, precisão de linguagem técnica, 

conhecimento do conteúdo técnico, capacidade de liderança e também muita 

disponibilidade para com os seus atletas (capacidade humana). 

 É indispensável ultrapassar os níveis de aquisição de conhecimentos 

que foram divulgados e transmitidos a título de informação ou que foram 

tratados em nível elementar nos cursos de uma primeira formação em matérias 

como a pedagogia, a biologia, a fisiologia, a psicologia, a preparação física, a 

biomecância, a metodologia do treino, etc. (Lima, 1982). 
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Segundo Lima (1989) não é a ciência nem a teoria que fazem o 

treinador. A prática faz o treinador e a actualização de conhecimentos 

científicos faz do treinador um treinador melhor, com maior capacidade para 

lidar com os jogadores e para liderar a sua preparação e dirigir a sua 

participação competitiva.  

Um treinador de conhecimentos limitados acaba por ser o responsável 

pela estagnação do desenvolvimento e do aperfeiçoamento dos jogadores que 

com ele treinam e que com ele deixam de aprender a superar-se (Lima, 1982). 

 Fica aqui evidente que certas áreas da formação dos treinadores são 

fundamentais para a sua evolução numa prática de “qualidade”. No nosso 

trabalho tentaremos saber se os treinadores referenciam algumas delas como 

importantes para a sua acção como treinador. 

 

2.2.4 Características dos formadores 
 A formação dos formadores deve ter uma orientação e um rigor 

pedagógico e técnico-científico que encontre o seu funcionamento em critérios 

de competência, autoridade pedagógica e reconhecimento técnico no seio das 

modalidades desportivas. Exige-se uma regulação efectiva de um plano de 

formação e um programa de formação de formadores que possam resultar 

numa firme orientação e criterioso acompanhamento do exercício das funções 

do treinador (Lima, 1997). 

 Segundo Araújo (1989) o desempenho da função de prelector requer um 

perfil determinado e habilitação específica. Deve ser inovador/investigador, 

facilitador da aprendizagem, saber desempenhar o papel de técnico-pedagogo, 

o papel de co-avaliador e deve ser membro de uma equipa pedagógica ou seja, 

pertencer ao Corpo Nacional ou Regional de Prelectores. 

Lima (1994) questiona a idoneidade e preparação dos formadores que 

têm sido responsáveis por acções que têm vindo a formar futuros profissionais. 

 É fundamental que se faça uma formação em que entre os treinadores 

exista um relacionamento minucioso e global, e tenham uma constante 

indicação das preocupações reais e dificuldades reveladas no trabalho 

quotidiano no terreno dos treinadores (Nunes, 1995). 
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 Esta temática surge no nosso trabalho reconhecendo que os formadores 

são uma peça muito importante dentro dos cursos de formação. Estes devem 

ser devidamente competentes e espelhar nos seus formandos a necessidade 

de uma aprendizagem e formação constantes e de reflexão com as questões 

da prática. Pretendemos saber se os formadores são de facto reconhecidos 

como importantes neste processo. 

 

2.2.5 A Formação em Basquetebol 
Segundo a A.N.T.B. (1980) “O treinador representa o basquetebol!”. O 

seu comportamento e as suas atitudes, o que dizem e o que fazem constituem 

as referências da modalidade e são parte de modelos que se condenam ou 

aprovam, que se eliminam ou se multiplicam. Se pretendemos o progresso do 

JOGO DE NAISMITH de acordo com as características que definem a 

personalização dos portugueses, temos de procurar ser cada vez melhores 

treinadores e cada vez melhores modelos. 

Não faz qualquer sentido que se procure promover o progresso do 

Basquetebol, apontando para a elevação da qualidade técnica da sua prática, 

sem que numa via coerente e consistente se proceda à valorização da 

qualidade e elevação do nível de conhecimentos daqueles que ensinam e 

treinam (Lima, 1982). 

As regras da aprendizagem na sua aplicação ao ensino das técnicas do 

basquetebol, das acções e dos sistemas tácticos põem exigências de 

explicação, de demonstração, de modelo correcto, de correcção da execução 

dos jogadores de um modo crítico e construtivo e de repetição da execução até 

que os jogadores fixem os hábitos correctos duma execução eficaz e possam 

reagir adequadamente às situações de jogo. A pedagogia do ensino surge 

como um imperativo na intervenção do treinador em que este não pode deixar 

de: 

- ter conhecimentos profundos do basquetebol; 

- possuir conhecimentos de ordem geral; 

- dominar as técnicas pedagógicas; 

- disciplinar e organizar as actividades dos jogadores a nível do treino; 
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- estabelecer o relacionamento adequado com os jogadores, dirigentes, 

árbitros e espectadores; 

- respeitar a personalidade dos jogadores e de todos aqueles que estão 

ligados ao basquetebol; 

- manter-se actualizado e acompanhar a evolução dos conhecimentos 

que apoiam a preparação desportiva dos jogadores. 

A realização dos cursos de treinadores constitui um passo decisivo para 

a evolução do basquetebol nacional. É uma condição necessária para 

promover e consolidar uma das bases em que deve assentar o progresso do 

basquetebol – a existência de um quadro de treinadores qualificado (Lima, 

1994). 

Os conhecimentos que hoje se exigem ao treinador estão muito para 

além das matérias que dizem respeito ao basquetebol de um modo exclusivo 

pois não basta saber a técnica, a táctica, as regras e a história do jogo. 

O treinador aproxima-se cada vez mais de um professor de desportos 

que se especializa e que apoia todo o seu trabalho na pedagogia concreta e na 

psicologia aplicada, praticadas no próprio basquetebol, como matérias que dão 

base sólida para ensinar, treinar e dirigir os jogadores. Por outro lado a 

especialização na área do treino desportivo exige cada vez mais um 

aprofundamento do saber do treinador no âmbito do comportamento humano, 

nomeadamente nos aspectos que respeitam ao relacionamento com os atletas, 

à motivação e ao treino da vontade (Lima, 1982). 

O êxito das tarefas do treinador está muito dependente da sua 

preparação anterior, do conhecimento que tem das coisas do basquetebol, da 

formação adquirida e recebida, bem como da experiência que ele próprio vai 

conquistando no exercício da sua função. (Lima, 1982) 

A preparação do treinador tem de compreender aquisições sólidas no 

âmbito das seguintes matérias: Basquetebol; Pedagogia; Fisiologia e Anatomia; 

Psicologia; Metodologia do treino; Direcção e orientação de equipa; Análise dos 

movimentos e Biomecânica; Controlo do treino e exame médico desportivo 

(Araújo, 1998). 



 

 23 

Existem obviamente outras áreas do conhecimento que apoiam a 

cientificação do treino desportivo tais como as áreas referentes aos modelos de 

treino, às técnicas de avaliação médico-desportiva, às técnicas audiovisuais de 

observação e análise das competições e atletas, critérios de selecção, testes 

de detecção de qualidade, etc.(Lima, 1982). 

 Segundo Araújo (1998), em prol do progresso que todos pretendemos 

para o basquetebol português, torna-se essencial que continue a verificar-se 

oposição ao poder instituído e que sejam enriquecidas as formas de 

fiscalização à acção da direcção da Federação e do seu Presidente, desde o 

âmbito das decisões que pretende tomar até aos diferentes níveis de execução 

existentes. Ainda sobre esta temática Araújo refere que as dificuldades que 

persistem na modalidade só são possíveis de encontrar contactando com 

assiduidade dirigentes, treinadores, árbitros, jogadores, jornalistas, fazendo-os 

sentir como parte responsável na definição dos objectivos a alcançar e no 

modo como tal poderá ser conseguido. 

Segundo Beja (1997), a formação curricular de treinadores de 

Basquetebol, ou seja, a formação institucionalizada, teve início em Portugal, 

em 1974 com três níveis de formação: Treinadores Estagiários; Treinadores 

Regionais; Treinadores Nacionais. Formaram-se largas dezenas de treinadores 

que já exerciam essa função, muitos deles com largos anos de prática. 

Em 1987 acrescentou-se mais um nível de formação (Monitores) menos 

aprofundado e mais adequado à preparação anterior daqueles que queriam ser 

treinadores. Esta transformação foi resultado da constatação do aparecimento 

de uma nova vaga de candidatos a treinadores, maioritariamente jovens, sem 

experiência e oriundos de regiões do país onde o basquetebol tinha uma fraca 

tradição e implementação. 

 A publicação do Decreto – Lei 350/91 levou a que a Escola Nacional de 

Basquetebol optasse pelo regresso aos três níveis de formação – Nível I, Nível 

II e Nível III. O Conselho Nacional de Formação de Treinadores, após esta 

mudança, elaborou uma proposta que consagra as seguintes orientações: 

- promover o reforço da formação de treinadores recém-graduados com 

o Nível I; 
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 - incentivar a frequência dos cursos de Nível II pelos treinadores 

possuidores do nível precedente. 

 De referir que no Nível I os alunos têm o prazo de dois anos para 

realizar um estágio com uma equipa federada e que à medida que a época vai 

decorrendo vão sendo observados durante os treinos e competições. No final 

do ano têm obrigatoriamente de apresentar um relatório final acerca do 

trabalho efectuado. 

“Enquanto não existir um critério de avaliação do trabalho realizado 

pelos treinadores, a nível da iniciação e da formação dos jovens, o basquetebol 

prosseguirá na senda tradicional do improvisado, do esporádico, em que tudo 

vai acontecendo sem qualquer relação com o que foi feito ou com o que se irá 

fazer amanhã!” (Lima, 1982) 

 Relativamente ao Basquetebol, a sua formação encontra-se 

perfeitamente delimitada em termos de conteúdos como se pode constatar no 

documento da Escola Nacional de Basquetebol “Formação 2005”. Isto é, se, 

por exemplo, ocorrerem dois cursos de Nível 1 ao mesmo tempo saberemos 

com certeza que as horas e sua distribuição pelos diferentes conteúdos serão 

semelhantes. 

 Para o Nível 1 estão previstos conteúdos distribuídos num total de 44 

horas, para o Nível 2, de 80 horas e para o Nível 3, um total de 100 horas 

(E.N.B., 2005). 

 

2.3 Estudos acerca dos treinadores 

2.3.1 Alguns estudos de referência 
“Enquanto treinar é indubitavelmente complexo, os treinadores e tudo o 

que fazem permanece como o epicentro do processo” (Cushion et al., 2003). 

Uma das principais pesquisas de referência em relação ao estudo do 

treinador foi a realizada por Tharp e Gallimore (1976 cit. por Rodrigues, 1997) 

ao treinador de sucesso John Wooden, treinador de Basquetebol da 

Universidade da Califórnia em Los Angeles. Observaram sistematicamente a 

intervenção desse treinador e registaram as suas instruções. Os resultados 

evidenciaram uma grande percentagem de tempo gasto em instrução 
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acentuando a sua intervenção no que se deve realizar e como se deve realizar. 

Este estudo foi pioneiro na identificação das principais funções pedagógicas do 

treinador. 

Salmela (1996) na análise a treinadores experts de várias modalidades 

no Canadá refere que, relativamente às fontes de aquisição de conhecimento 

que diferentes treinadores usaram, foram: a formação específica necessária 

para poder ser treinador da modalidade que pretendiam, a presença em vários 

clinics, a consulta de livros, o uso da internet e o visionamento de vídeo. Muitos 

experimentaram diferentes estratégias como treinadores de níveis baixos de 

competição ou como treinadores adjuntos aprendendo pela sua própria 

experiência ou observando outros treinadores. 

Conclui-se, da análise feita pelo autor, que um dos passos para o 

sucesso é a procura do conhecimento tirando partido de todas as 

oportunidades para aprender tais como a convivência com outros treinadores, 

atletas e as experiências por que vão passando enquanto agentes desportivos. 

Estes treinadores demonstraram uma grande necessidade de se actualizar 

permanentemente na tentativa de serem cada vez melhores treinadores, dado 

que, hoje em dia, também o desporto está em evolução constante. 

Dois docentes da Universidade de Geórgia, De Marco Jr. e McCullick 

(1995, cit. por Prata, 1998), elaboraram um estudo sobre as características dos 

bons treinadores, baseada em dados de alguns dos melhores treinadores 

americanos – Vince Lombardi (Futebol Americano), John Wooden e Pat Sumit 

(Basquetebol), além da recolha de dados de outros estudos e investigações. 

Eis as principais características descritas nos treinadores experts: 

- possuem um conhecimento profundo e especializado; 

- organizam o seu conhecimento hierarquicamente; 

- possuem uma grande capacidade prospectiva e de resolução de 

problemas; 

- apresentam um quase automatismo durante a análise e a instrução; 

- desenvolveram técnicas de auto-controle e avaliação do seu trabalho; 

Destacaram ainda a experiência como um dos pré-requisitos necessários para 

desenvolver um bom treinador mas têm de aprender necessariamente as lições 
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da sua experiência para se tornarem melhores. Uma das características que 

distingue estes treinadores é a sua sede de novos conhecimentos e o seu 

esforço para se tornarem melhores. 

 Cunha et al. (2000) inquiriram atletas futebolistas de vários escalões 

sobre as características do “bom treinador”. As respostas mais apontadas 

estão relacionadas com o manter de uma boa relação com os atletas no treino, 

utilizar metologias adequadas, planificar a sua actividade, transmitir muitos 

conhecimentos e conhecer as características de cada atleta. Em relação a esta 

temática, o autor refere que é difícil encontrar um consenso generalizado sobre 

o conceito de bom treinador. Poderão identificar-se um conjunto de traços 

comuns a técnicos bem sucedidos, mas a diversidade das situações de treino 

impede, de certa forma, que se defina um perfil de conduta eficaz. As 

dificuldades próprias decorrentes de um processo que se caracteriza pela sua 

vasta complexidade, não permitem uma resposta objectiva, simples e rigorosa. 

Pereira (2003) num trabalho de revisão dos estudos de carácter 

investigacional efectuados em relação ao treinador dividiu-os em duas 

categorias: 1- comportamento do treinador na situação de ensino/treino; 2- 

comportamento do treinador na situação competitiva. Vários são os estudos 

citados pelo autor para cada uma destas categorias. Estes parecem esboçar 

tendências de actuação diferentes para o treinador, quando em situação de 

treino ou de competição, e, apesar de se constituírem duas realidades 

diferentes quanto à forma, e por vezes quanto ao conteúdo, elas são 

inseparáveis quanto ao objectivo para o qual concorrem. 

Têm vindo a ser realizados vários estudos na Faculdade de Ciências do 

Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto, relacionados com a 

avaliação do perfil das intervenções de conteúdo pedagógico do treinador de 

basquetebol, dos quais se destacam: a intervenção durante o jogo (Dinis, 

2001); durante o treino (Amaral, 2001); durante o treino e o jogo (Oliveira, 

2002a); durante descontos de tempo e paragens dos períodos (Bento, 2001); a 

avaliação e comparação das intervenções de conteúdo pedagógico de 

treinadores sem experiência e treinadores com experiência no treino (Machado, 
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2002); e um estudo comparativo entre um treinador/professor e um 

treinador/monitor no minibasquete (Freixo, 2002). 

Também têm sido estudadas as questões de planeamento e mais 

recentemente têm vindo a surgir trabalhos sobre os treinadores experts ou de 

sucesso quer em termos do seu planeamento quer nas suas crenças e 

construção do seu conhecimento. No que diz respeito ao planeamento foram 

realizados trabalhos sobre a planificação do treino de jovens basquetebolistas: 

descrição e análise dos meios, métodos, carga de treino e competição no 

escalão de cadetes (Furriel, 2002) e estudos semelhantes com um treinador de 

referência (Costa, 2003; Esteves, 2003; Paiva, 2004) 

Sobre as crenças e a construção do conhecimento do treinador, foi 

realizado um estudo de caso de um treinador expert em Basquetebol  (Maio, 

2004). 

Sobre a formação de treinadores foram realizados vários estudos que 

passamos a descrever. 

Num estudo realizado por Patriksson e Eriksson (1990) cujo objectivo foi 

avaliar o programa de formação dos treinadores na Suécia, questionaram 

vários atletas sobre alguns assuntos, entre os quais a importância do papel do 

seu treinador. Este foi considerado a personagem mais importante de todo o 

fenómeno desportivo. Referiram também que é particularmente importante, que 

a relação entre o treinador e o atleta seja agradável e que se estabeleça um 

clima de confiança mútua e de afectividade positiva. 

 Mertler (1974, cit. por Rodrigues, 1997) pretendeu verificar se o 

comportamento do treinador se modificava e se tinha efeito sobre os seus 

atletas. Estudou uma treinadora de basquetebol durante alguns meses para 

estabelecer uma linha de base múltipla. Os resultados revelaram um aumento 

da frequência do feedback, do feedback positivo, dos elogios e uma diminuição 

do tempo de organização. Por outro lado, não se verificaram diferenças nas 

atletas observadas. 

 Um outro estudo de referência foi realizado por Barr (1978, cit. por 

Rodrigues, 1997) que estudou treinadores de basebol e recolheu dados para 

fornecer um feedback de supervisão acerca dos seus comportamentos. Os 
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treinadores que receberam o feedback de supervisão aumentaram os elogios, 

a aceitação, o questionamento e os comportamentos espontâneos dos atletas 

durante os seus treinos. No entanto, não foi estudado o efeito a médio prazo do 

feedback de supervisão. 

 Um estudo de Rushall e Smith (1979) centrou-se sobre a modificação da 

qualidade e da quantidade das intervenções de um treinador de natação. Os 

resultados evidenciaram um aumento dos encorajamentos e do feedback. A 

qualidade de intervenção melhorou bastante devido à diversificação das 

expressões. 

 Apresentando-se como um valor acrescentado à investigação sobre o 

comportamento dos treinadores, Smith, Smoll e Curtis (1979, cit. por 

Rodrigues, 1997) após um programa de formação específica estudou as 

intervenções de 18 treinadores de basebol que constituíram o grupo 

experimental. O grupo de controlo era composto por 16 treinadores. O 

encorajamento e o reforço positivo foram as principais diferenças entre os 

grupos. Os treinadores do grupo experimental usaram mais frequentemente o 

encorajamento e o reforço positivo, em situação de correcção dos erros e em 

situação de instrução técnica. 

Mancini, Clarck e Wuest (1987, cit. por Nunes, 2003) ao estudarem o 

efeito da formação sobre uma treinadora de hóquei em campo com 

experiência, verificaram que passou a existir: 

 - um aumento claro dos elogios e das instruções; 

 - uma diminuição clara das ordens e da crítica. 

De salientar, que, após a passagem de um ano sem nova formação, houve 

uma regressão do comportamento da treinadora. 

Num outro estudo de Smith e Smoll (1990, cit. por Salmela e Moraes, 

2003) verificaram que os dois comportamentos observados de encorajamento e 

instrução estavam positivamente relacionados com as atitudes dos jogadores 

perante o treinador, o desporto e os colegas de equipa. Este estudo revelou 

também que treinadores “treinados” e “não treinados” diferiam nos seus 

comportamentos. Os treinadores “treinados” comunicaram mais eficientemente 
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que os “não treinados” e foram avaliados de uma forma mais positiva pelos 

jogadores. 

Gould et al. (1990, cit. por Salmela e Moraes, 2003) examinaram as 

necessidades dos treinadores de elite em relação à formação de treinadores. 

Verificaram que os livros e seminários foram as fontes consideradas menos 

importantes para a sua formação. Verificaram também que as duas fontes de 

conhecimento consideradas mais importantes para o desenvolvimento como 

treinador foram as constantes adaptações das suas próprias experiências 

como treinador e a observação de outros treinadores de sucesso. 

No estudo que viria a ser a base do nosso, a A.S.C. (2001) analisou o 

motivo pelo qual a maioria dos treinadores e oficiais permaneciam no mais 

baixo nível de formação. Para isso identificaram vários factores através de 

várias entrevistas, que foram posteriormente formulados num questionário. Os 

resultados desse estudo vieram a confirmar que existiam algumas barreiras em 

relação à formação de treinadores entre as quais: os custos associados aos 

cursos de formação; os critérios de selecção para poder frequentar esses 

mesmos cursos; a localização geográfica dos cursos; as ocupações de cada 

um (família e outras ocupações com responsabilidade); e a percepção da 

dificuldade entre os vários níveis de formação. Verificaram também que 

existiam alguns factores que foram “bem refenciados” tais como: a instrução 

directa (“face to face”) entre professor e aluno; o apoio prestado pelos 

formadores; e a qualidade dos formadores. 

 Num estudo efectuado nos Açores por Almeida (2002) acerca da 

actividade, a formação e o perfil social do treinador, verificou-se que acerca da 

organização da formação específica, a opinião dos inquiridos caracterizou-se 

por indicarem que o factor que menos os satisfaz é a duração da componente 

prática. O motivo mais importante que os leva a frequentar cursos e acções de 

formação é a actualização de conhecimentos. As áreas em que sentem 

maiores necessidades de formação são a metodologia do treino, a técnica e 

táctica e o desenvolvimento de jovens praticantes. O mesmo estudo indica 

também que os períodos considerados mais adequados para a realização de 
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cursos de treinadores são os tempos de não-trabalho, isto é, os meses de 

férias (Junho, Julho e Setembro), fins-de-semana e horários nocturnos. 

Segundo Rodrigues (1997) as variáveis de presságio dizem respeito às 

características do treinador, que podem exercer influência nos efeitos do treino 

tais como: a formação inicial do treinador; a experiência profissional acumulada 

no processo de treino; a formação contínua à qual vai sendo submetido 

decorrendo das necessidades do próprio treino; as características pessoais 

intrínsecas, como a motivação, a inteligência, a personalidade, os valores, etc. 

Muitos autores consideram que a pesquisa sobre estas variáveis tem 

sido pouco utilizada pois consideram diminuta a sua influência no processo 

pedagógico. Bloom (1979, cit. por Rodrigues, 1997) refere que são atribuída às 

variáveis de presságio escassos 5% da variância do rendimento dos alunos. 

Na Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física da 

Universidade do Porto, dentro da temática da formação dos treinadores em 

Basquetebol, foram realizados dois estudos: um por Oliveira (2002b) num 

estudo comparativo entre o modelo em prática antes da criação da Escola 

Nacional de Basquetebol e o modelo actual onde foi evidenciada uma melhoria 

do processo de formação actual, proporcionado pela E.N.B., em relação ao 

momento em que ainda não estava criada esta estrutura. O primeiro factor a 

salientar é a edição anual de um documento, relativo à formação, que 

estabelece as directrizes a serem seguidas em cada um dos cursos. Para além 

disso, a ENB envolveu-se no aperfeiçoamento da formação contínua a cada 

um dos cursos. 

 O outro estudo realizado por Pardal (2002), comparou a formação de 

treinadores de basquetebol em Portugal e Espanha. Os dados obtidos 

evidenciaram diferenças entre os dois modelos. O modelo espanhol apresentou 

uma clara superioridade no que diz respeito à carga horária dos seus cursos, 

pelo facto de conjugar o ensino presencial com o ensino não presencial, 

traduzindo-se num maior número de cadeiras ministradas, bem como uma 

eventual transmissão de conteúdos de uma forma mais minuciosa e 

pormenorizada. Verificou-se também a existência de cadeiras muito actuais no 
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curso superior espanhol, como Novas Tecnologias, Formação em jogadores 

jovens, e Investigação em Basquetebol. 

Segundo Cushion et al. (2003) a pesquisa nas últimas décadas 

demonstra que é a experiência e a observação de outros treinadores que 

permanece como uma das principais fontes de conhecimento dos treinadores. 

Estas têm uma influência muito grande no desenvolvimento dos treinadores e 

na maneira como eles desenvolvem o seu trabalho. Parece então que uma 

grande parte do conhecimento e prática do treinador é baseado nas 

experiências e interpretações pessoais dessas mesmas experiências. 

Apesar de existir pesquisa, que ainda é embrionária, as implicações nos 

desenhos curriculares dos treinadores são desde já decisivas. As dúvidas 

quanto à formação e tipo de formação a realizar pelos treinadores subsistem. É 

portanto, absolutamente imperioso aumentar e diversificar os estudos neste 

domínio. Independentemente da caracterização e pesquisa sobre o 

comportamento dos treinadores, deverá desenvolver-se uma linha de estudo 

que se direccione na modificação de comportamentos através de processos de 

formação mais ou menos controlados (Rodrigues 1997). 

É bastante evidente que os estudos sobre a formação de treinadores 

são relativamente escassos e apenas os mais recentes, nomeadamente os 

estudos realizados por Oliveira (2002b) e Pardal (2002) é que se centram nas 

características da formação dos treinadores de Basquetebol realizada pela 

Escola Nacional de Basquetebol. 

 Um dos objectivos do nosso trabalho será então “abrir portas” para uma 

investigação mais minuciosa sobre essa formação. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
Neste capítulo procede-se à descrição e caracterização da amostra, 

refere-se o instrumento utilizado, os procedimentos de análise de dados e são 

apresentadas as limitações do estudo. 

 

3.1 Descrição e caracterização da Amostra 
 A amostra é constituída por 40 treinadores do sexo masculino da 

Associação de Basquetebol do Porto, 17 do Nível 1, 15 do Nível 2 e 8 do Nível 

3. 

 No Nível 1, a média de idades é de 28,4 ± 8,7, no Nível 2 é de 36,1±11,2 

e no Nível 3 é de 42,6±5,7. 

 No Nível 1, a média de anos como Jogador é de 9,6±3,5, no Nível 2, 

11,7± 3,7 e no Nível 3, 11,3±4,3. 

 No que se refere ao número de anos como Treinador, o Nível 1 possui a 

menor média com 5,3±3,7, o Nível 2 tem a média de 9,3±3,6 e o Nível 3, 

16,5±8,7 (Tabela 1). 

 
Tabela 1: Valores médios relativos à Idade e número de anos como Jogador e Treinador 

MÁXIMO MÍNIMO MÉDIA ± DP 
TREINADORES 

NÍVEL1 NÍVEL2 NÍVEL3 NÍVEL1 NÍVEL2 NÍVEL3 NÍVEL1 NÍVEL2 NÍVEL3 

Idade 49 59 51 18 25 35 28,4±8,7  36,1±11,2 42,6±5,7 

Anos como 
Jogador 

17 22 19 4 7 6 9,6±3,5 11,7±3,7 11,3±4,3 

Anos como 
Treinador 

17 16 30 2 6 6 5,3±3,7 9,3±3,6 16,5±8,7 

 

Seleccionamos treinadores que estão em actividade independentemente 

do escalão e com pelo menos dois anos de prática após a aquisição de 

habilitação como treinador. 

 

3.2 Instrumento 
 Utilizámos um questionário (em anexo) para cada um dos níveis que foi 

submetido à apreciação de 4 professores da Faculdade de Ciências do 
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Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto que possuem 

também habilitação de treinadores e são formadores da Escola Nacional de 

Basquetebol. 

Os Questionários são de resposta aberta e cada um dos inquiridos 

respondeu ao Questionário destinado ao seu nível. Pretende-se com eles 

conhecer a percepção dos treinadores acerca da sua própria formação na 

Escola Nacional de Basquetebol. 

Para facilitar o tratamento dos dados, relativamente à sua análise do 

conteúdo, agrupámos as respostas em quatro grandes categorias, 

nomeadamente: a categoria “Conteúdos” que inclui os conteúdos abordados 

nos diferentes níveis de formação, mencionados pelos treinadores inquiridos; a 

categoria “Características do Curso” que englobam as características dos 

cursos mencionadas pelos treinadores dos diferentes níveis; a categoria 

“Impacto”, que se refere à influência que o curso teve na vida dos treinadores a 

quem foi aplicado o questionário e a categoria “Sugestões” que se reporta às 

sugestões deixadas pelos treinadores para de alguma forma melhorar a 

formação de treinadores na Escola Nacional de Basquetebol. 

A categoria “Conteúdos” abrange três sub-categorias: a Metodologia e 

Didáctica; Factores de Rendimento e Pedagogia. 

Dentro da sub-categoria Metodologia e Didáctica incluímos a técnica; a 

táctica; modelo de jogo e exercícios e progressões de ensino. 

Nos Factores de Rendimento incluímos o planeamento; psicológicos 

(motivação) e biológicos, entre os quais a fisiologia e a prevenção e tratamento 

de lesões. 

Dentro da Pedagogia incluímos a relação treinador-pais; o treino de 

jovens; a comunicação e as características dos jovens. (Tabela 2). 
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Tabela 2: Categoria “Conteúdos” 
CONTEÚDOS 

METODOLOGIA E DIDÁCTICA FACTORES DE RENDIMENTO PEDAGOGIA 

- Técnica; 

- Táctica; 

- Modelo de Jogo; 

- Exercícios e progressões de 

ensino. 

- Planeamento; 

- Psicológicos (motivação); 

- Biológicos: 

Fisiologia; 

Prevenção e tratamento 

de lesões. 

- Relação Treinador-pais; 

-Treino de jovens: 

- Comunicação; 

- Características dos jovens. 

  

A categoria “Características dos Cursos” abrange quatro sub-categorias: 

Temporais, Espaciais, Aspectos Gerais e Aspectos Específicos. 

Dentro da sub-categoria Temporais compreendemos o horário do curso, 

o período de ocorrência e o tempo do curso. 

Na sub-categoria Espaciais incluímos o local do curso e as instalações. 

Nos Aspectos Gerais encontram-se a exigência e a intensidade dos 

cursos. 

Dentro dos Aspectos Específicos incluímos a componente prática; as 

faltas; a documentação; a avaliação e os formadores (Tabela 3). 

 
Tabela 3: Categoria “Características dos Cursos” 

CARACTERÍSTICAS DOS CURSOS 

TEMPORAIS ESPACIAIS ASPECTOS GERAIS ASPECTOS 
ESPECÍFICOS 

- Horário do curso; 

- Período de 

ocorrência; 

- Tempo do curso. 

- Local do curso; 

- Instalações; 

- Exigente; 

- Intensivo. 

-Componente prática; 

- Faltas; 

-Documentação; 

- Avaliação; 

- Formadores. 

 

A categoria “Impacto do Curso” abarca três sub-categorias: 

Reconhecimento/Estatuto; Significado; Aquisição e Aprofundamento de 

Conhecimentos. 

Dentro da sub-categoria Reconhecimento e Estatuto, encontramos a 

necessidade/obrigação; a remuneração; ser treinador principal; possuir a 

carteira de treinador; o reconhecimento; permitir treinar outros escalões. 
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Na sub-categoria Significado, os treinadores apenas mencionaram 

pouco ou nenhum. 

No que se refere à Aquisição e Aprofundamento dos Conhecimentos, 

encontramos a aprendizagem, o relembrar conhecimentos, a troca de 

experiências e o criar o gosto pelo jogo (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Categoria “Impacto” 
IMPACTO 

RECONHECIMENTO/ ESTATUTO SIGNIFICADO 
AQUISIÇÃO E 

APROFUNDAMENTO DE 
CONHECIMENTOS 

- Necessidade/ Obrigação; 

- Remuneração; 

- Ser treinador principal; 

- Possuir a carteira; 

- Reconhecimento; 

-Permitir treinar outros 

escalões. 

- Pouco ou nenhum. - Aprendizagem; 

- Relembrar conhecimentos; 

- Troca de experiências; 

- Criar o gosto pelo jogo. 

 

A categoria “Sugestões” abrange apenas duas sub-categorias. São elas: 

Significativas e Não Significativas. 

Na sub-categoria Significativas, encontramos a selecção de candidatos, 

a formação continua e as parcerias com o clube local. 

Na sub-categoria Não Significativas, encontram-se: não se lembra, não 

tem nada a dizer e não mudaria nada (Tabela 5). 

 
Tabela 5: Categoria “Sugestões” 

SUGESTÕES 

SIGNIFICATIVAS NÃO SIGNIFICATIVAS 
- Selecção de candidatos; 

- Formação contínua; 

- Parcerias com o clube local. 

- Não se lembra; 

- Não tem nada a dizer; 

- Não mudaria nada. 
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3.3 Procedimentos de Entrega 
 A aplicação dos questionários aos treinadores foi presenciada, pois 

poderiam surgir algumas dúvidas no seu preenchimento e deste modo 

poderiam ser de imediato esclarecidas. Foi garantido o anonimato aos sujeitos 

que responderam a este questionário. 

À que salientar que todos os inquiridos colaboraram de uma forma 

bastante positiva com o estudo, demonstrando a sua compreensão e prontidão 

para ajudar naquilo que fosse necessário. 

Analisando a tabela 6, verificamos que no total foram entregues 40 

questionários. 

É no Nível 1 que encontramos o maior número de inquiridos (17) 

representando 42,5% da amostra, no Nível 2 encontramos 15 representando 

37,5% da amostra e no Nível 3 o menor número de questionários (8) 

representando 20% da amostra. 

 
Tabela 6: Número de questionários respondidos em cada um dos níveis 
 NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 TOTAL 

N 17 15 8 40 

% 42,5% 37,5% 20% 100% 

 

3.4 Procedimentos de Análise dos dados 
A análise do conteúdo é uma metodologia que nos permite, perante uma 

resposta de carácter aberto, proceder ao seu estudo através da definição de 

categorias, levando-nos a poder subdividir as respostas e facilitando-nos 

bastante a análise do que foi escrito. 

Para a análise do conteúdo das respostas foi utilizado o programa NVivo 

versão 2.0 que nos permitiu agrupar as diferentes respostas nas categorias 

referidas anteriormente. 

Para a análise estatística dos dados foi utilizado o programa S.P.S.S. 

(Statistical Package for the Social Sciences) versão 10.0. No tratamento dos 

dados, utilizamos a seguinte técnica estatística: 
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- estatística descritiva: calculando médias (M) e desvios padrões (DP) e 

apresentando tabelas. 

O programa informático de apoio para o cálculo estatístico no presente 

estudo foi a folha de cálculo Excel 2003 para o Windows XP. 

 

3.5 Limitações do Estudo 
 Seguidamente apresentam-se algumas das limitações que pensamos 

existir no nosso estudo: 

• O estudo apenas abrangeu treinadores pertencentes à 

Associação de Basquetebol do Porto; 

• A amostra envolveu um número restrito de treinadores (40) 

da Associação de Basquetebol do Porto. 

• Os treinadores questionados no nosso estudo são todos do 

sexo masculino. 
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4. RESULTADOS 

Seguidamente será apresentado o número total de respostas nas 

categorias formuladas e a análise às respostas dos questionários em cada 

nível de formação. 

 

4.1 Análise do total de respostas nas categorias formuladas, 
consoante o nível de formação 
 

A categoria “Características do Curso” foi a mais mencionada pelos 

treinadores de Nível 1 (59), seguidamente foram os “Conteúdos”, com 48 

referências, a categoria “Impacto” e a categoria “Sugestões”. No Nível 2 e 3 a 

categoria mais mencionada foi “Conteúdos”, depois as “Características do 

curso”, a categoria “Impacto” por fim a categoria “Sugestões”. 

 

Tabela 7: Frequência das categorias mencionadas nos questionários consoante o nível 
de formação 

CATEGORIAS NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 

Conteúdos 48 99 55 

Características do 
Curso 

59 84 39 

Impacto 26 54 33 

Sugestões 6 27 12 

 

4.2 Análise às respostas dos Questionários nos treinadores de 
Nível 1 
 

Relativamente à categoria “Conteúdos”, o Nível 1, na pergunta 1.1. 

(Aspectos positivos do nível de formação que tirou) quatro inquiridos referiram 

conteúdos em geral; um, a técnica; dois, os exercícios e progressões de 

ensino; e outro referiu a relação treinador-pais. 

No que se refere à pergunta 1.2 (Aspectos negativos do nível de 

formação que tirou): um, referiu os conteúdos em geral; um, referiu o modelo 

de jogo abordado e dois, referiram as questões do planeamento. 
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Na pergunta 2 (Aspectos abordados que mais se adequaram às suas 

necessidades como Treinador) um, referiu conteúdos em geral; cinco, a 

metodologia e didáctica; três a técnica; sete, referiram os exercícios e 

progressões de ensino; dois, o planeamento; quatro, a pedagogia em geral; 

um, a relação treinador-pais; dois, o treino de jovens; um, a comunicação do 

treinador e dois, as características dos jovens.  

Na pergunta 3 (Se fosse responsável pela formação dos treinadores, 

mudaria alguma coisa?), um, respondeu o modelo de jogo; um, o planeamento; 

um, a prevenção e tratamento de lesões e um, a pedagogia. 

Na pergunta 4 (Qual o impacto que o curso de nível 1 teve para a sua 

actividade como treinador?), um, respondeu o planeamento; outro, os 

exercícios e progressões de ensino e outro, o treino de jovens (Tabela 8). 

 
Tabela 8: Respostas dos treinadores de Nível 1 inseridas na categoria “Conteúdos” 

Questões 1.1 1.2 2 3 4 
Conteúdos em geral 4 1 1 0 0 
Metodologia e Didáctica 0 0 5 0 0 
Modelo de jogo 0 1 0 1 0 
Técnica 1 0 3 0 0 
Táctica 0 0 0 0 0 
Exercícios e progressões 
de ensino 2 1 7 0 1 

Factores de Rendimento      
Planeamento 0 2 2 1 1 
Psicológicos (Motivação) 0 0 0 0 0 
Biológicos 0 0 0 0 0 
Fisiologia 0 0 0 0 0 
Prevenção e tratamento de 
lesões 0 0 0 1 0 

Pedagogia em geral 0 0 4 1 0 
Relação treinador-pais 1 0 1 0 0 
Treino de jovens 0 0 2 0 1 
Comunicação 0 0 1 0 0 

CONTEÚDOS 
 

Características dos jovens 0 0 2 0 0 

 
 

No que diz respeito à categoria “Características dos cursos”, o Nível 1, 

na pergunta 1.1. (Aspectos positivos do nível de formação que tirou), três, 

referiram o período de ocorrência; um, o local do curso; quatro, as instalações; 

cinco, a componente prática e onze, mencionaram os formadores. 
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Na pergunta 1.2 (Aspectos negativos do nível de formação que tirou): 

dois, referiram o horário do curso; um, o período de ocorrência; três, o local do 

curso; dois, as instalações; um, ser exigente; um, ser intensivo; três, a 

componente prática; um, as faltas; quatro, a documentação e três, a avaliação. 

Na pergunta 2 (Aspectos abordados que mais se adequaram às suas 

necessidades como Treinador) nenhum mencionou a categoria das 

“Características dos Cursos”. 

Na pergunta 3 (Se fosse responsável pela formação dos treinadores, 

mudaria alguma coisa?), um, referiu o tempo do curso; dois, o local do curso; 

um, a componente prática; seis, mencionaram a documentação e quatro, a 

avaliação. 

Na pergunta 4 (Qual o impacto que o curso de nível 1 teve para a sua 

actividade como treinador?), nenhum mencionou a categoria “Características 

dos Cursos” (Tabela 9). 

 
Tabela 9: Respostas dos treinadores de Nível 1 inseridas na categoria “Características 
dos cursos” 

Questões 1.1 1.2 2 3 4 
Temporais      
Horário do curso 0 2 0 0 0 
Período de ocorrência 3 1 0 0 0 
Tempo do curso 0 0 0 1 0 
Espaciais      
Local do curso 1 3 0 2 0 
Instalações 4 2 0 0 0 
Aspectos gerais      
Exigente 0 1 0 0 0 
Intensivo 0 1 0 0 0 
Aspectos específicos      
Componente prática 5 3 0 1 0 
Faltas 0 1 0 0 0 
Documentação 0 4 0 6 0 
Avaliação 0 3 0 4 0 

CARACTERÍSTICAS 
DOS CURSOS 

 

Formadores 11 0 0 0 0 

 
 

No que diz respeito à categoria “Impacto”, a pergunta 1.1. (Aspectos 

positivos do nível de formação que tirou), dois, referiram a aprendizagem; um, 

relembrar conhecimentos e seis, a troca de experiências. 
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No que se refere à pergunta 1.2 (Aspectos negativos do nível de 

formação que tirou), nenhum referiu qualquer aspecto da categoria “impacto”. 

Na pergunta 2 (Aspectos abordados que mais se adequaram às suas 

necessidades como Treinador) e 3 (Se fosse responsável pela formação dos 

treinadores, mudaria alguma coisa?), nenhum referiu qualquer aspecto da 

categoria “impacto”. 

Na pergunta 4 (Qual o impacto que o curso de nível 1 teve para a sua 

actividade como treinador?), um, mencionou a necessidade/obrigação; dois, 

referiram a remuneração; cinco, ser treinador principal de uma equipa; dois, 

possuir a carteira do treinador; um, o reconhecimento; um, o significado pouco 

ou nenhum e cinco, a aprendizagem (Tabela 10). 

 
Tabela 10: Respostas dos treinadores de Nível 1 inseridas na categoria “Impacto” 

Questões 1.1 1.2 2 3 4 
Reconhecimento 
/Estatuto      

Necessidade/Obrigação 0 0 0 0 1 
Remuneração 0 0 0 0 2 
Ser treinador principal de 
uma equipa 0 0 0 0 5 

Possuir a carteira de 
treinador 0 0 0 0 2 

Reconhecimento 0 0 0 0 1 
Permitir treinar outros 
escalões 0 0 0 0 0 

Significado 0 0 0 0 0 
Pouco ou nenhum 0 0 0 0 1 
Aquisição e 
aprofundamento de 
conhecimentos 

     

Aprendizagem 2 0 0 0 5 
Relembrar conhecimentos 1 0 0 0 0 
Troca de experiências 6 0 0 0 0 

IMPACTO 

Criar o gosto pelo jogo 0 0 0 0 0 

 
 

No que diz respeito à categoria “Sugestões”, não foram referidas em 

nenhuma das duas primeiras perguntas (Aspectos positivos e aspectos 

negativos do curso).  
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Na pergunta 2 (Aspectos negativos do nível de formação que tirou) e 4 

(Qual o impacto que o curso de nível 1 teve para a sua actividade como 

treinador?), um, respondeu que não tem nada a dizer. 

Na pergunta 3 (Se fosse responsável pela formação dos treinadores, 

mudaria alguma coisa?), três, referiram que não têm nada a dizer e um, que 

não mudaria nada. 

Na pergunta 4 (Qual o impacto que o curso de nível 1 teve para a sua 

actividade como treinador?), um, mencionou que não tem nada a dizer (Tabela 

11). 

 
Tabela 11: Respostas dos treinadores de Nível 1 na categoria “Sugestões” 

Questões 1.1 1.2 2 3 4 
Não significativas      
Não se lembra 0 0 0 0 0 
Não tem nada a dizer 0 0 1 3 1 
Não mudaria nada 0 0 0 1 0 
Significativas      
Selecção de candidatos 0 0 0 0 0 
Formação contínua 0 0 0 0 0 

SUGESTÕES 
 

Parcerias com o clube local 0 0 0 0 0 

 

 

4.3 Análise às respostas dos Questionários nos treinadores de 
Nível 2 
 

Relativamente à categoria “Conteúdos”, o Nível 2, na pergunta 1.1. 

(Aspectos positivos do último nível de formação que tirou), oito, referiram os 

conteúdos em geral e um, a fisiologia. 

Na pergunta 1.2 (Aspectos negativos do último nível de formação que 

tirou) três, responderam os conteúdos em geral e um, a táctica. 

Na pergunta 2 (Aspectos abordados no nível 2 que mais se adequaram 

às suas necessidades como Treinador), nove, mencionaram a metodologia e 

didáctica e também a táctica; um, a motivação; cinco, a fisiologia; dois, a 

prevenção e o tratamento de lesões e um, a pedagogia. 
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Na pergunta 3 (Se fosse responsável pela formação dos treinadores de 

nível 2, mudaria alguma coisa?), um, referiu os conteúdos em geral e dois, a 

metodologia e didáctica. 

Na pergunta 4.1 (Aspectos positivos do curso de nível 1) um, mencionou 

os conteúdos em geral. 

Na pergunta 4.2 (Aspectos negativos do curso de nível 1), três, 

mencionaram os conteúdos em geral e um, os exercícios e progressões de 

ensino. 

Na pergunta 5 (Quais os aspectos abordados no nível 1, que no seu 

entender, mais se adequaram às suas necessidades como Treinador?), um, 

referiu metodologia e didáctica; quatro, o planeamento; quatro, exercícios e 

progressões de ensino; um, respondeu a técnica; outro a táctica; três, a 

pedagogia e dois, o treino de jovens. 

Na pergunta 6 (Se fosse o responsável pela formação dos treinadores 

de nível 1, mudaria alguma coisa? O quê?), três, mencionaram os conteúdos 

em geral. 

Na pergunta 7 (Em relação a todos os níveis de formação que tirou, 

quais os conteúdos que foram abordados que considerou mais importantes 

para si como treinador?), doze, responderam metodologia e didáctica; dois, o 

planeamento; um, exercícios e progressões de ensino; três, a táctica; um, a 

motivação; cinco, a fisiologia; quatro, a prevenção e tratamento de lesões e 

outros quatro, a pedagogia. 

Na pergunta 8 (Qual o impacto que os 2 cursos de formação de 

treinadores tiveram para a sua actividade como treinador?), ninguém 

mencionou nenhum aspecto da categoria “Conteúdos” (Tabela 12). 
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Tabela 12: Respostas dos treinadores de Nível 2 na categoria “Conteúdos” 
Questões 1.1 1.2 2 3 4.1 4.2 5 6 7 8 

Conteúdos em geral 8 3 0 1 1 3 0 3 0 0 
Metodologia e 
Didáctica 0 0 9 2 0 0 1 0 12 0 

Modelo de jogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Planeamento 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 
Exercícios e 
progressões de 
ensino 

0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 

Factores de 
Rendimento           

Técnica 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Táctica 0 1 9 0 0 0 1 0 3 0 
Psicológicos 
(Motivação) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Biológicos           
Fisiologia 1 0 5 0 0 0 0 0 5 0 
Prevenção e 
tratamento de lesões 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 

Pedagogia 0 0 1 0 0 0 3 0 4 0 
Relação treinador-
pais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Treino de jovens 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
Comunicação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CONTEÚDOS 
 

Características dos 
jovens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Relativamente às “Características do curso”, na pergunta 1.1. (Aspectos 

positivos do último nível de formação que tirou), nove, referiram ser intensivo; 

um, a componente prática; quatro, a documentação e onze, os formadores. 

Na pergunta 1.2 (Aspectos negativos do último nível de formação que 

tirou), quatro, mencionaram o local do curso; três, as instalações; um, ser 

exigente; três, ser intensivo; dois, a componente prática; um, as faltas; um, a 

documentação e quatro, a avaliação. 

Na pergunta 2 (Aspectos abordados no nível 2 que mais se adequaram 

às suas necessidades como Treinador), nenhum referiu qualquer aspecto da 

categoria “características dos cursos”. 

Na pergunta 3 (Se fosse responsável pela formação dos treinadores de 

nível 2, mudaria alguma coisa?), um referiu o tempo do curso; um, o local do 
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curso; dois, as instalações; dois, ser exigente; um, ser intensivo; um, a 

componente prática; um, a documentação e seis, a avaliação. 

Na pergunta 4.1 (Aspectos positivos do curso de nível 1), um, referiu as 

instalações; dois, ser exigente; um, a componente prática e seis, mencionaram 

os formadores. 

Na pergunta 4.2 (Aspectos negativos do curso de nível 1), um, referiu o 

tempo do curso; um, o local do curso; dois, ser exigente e um, referiu a 

avaliação. 

Na pergunta 5 (Quais os aspectos abordados no nível 1, que no seu 

entender, mais se adequaram às suas necessidades como Treinador?), 

nenhum dos inquiridos referiu esta categoria. 

Na pergunta 6 (Se fosse o responsável pela formação dos treinadores 

de nível 1, mudaria alguma coisa? O quê?), um, referiu o tempo do curso; um, 

o local do curso; quatro, ser exigente; dois, a documentação e dois, a 

avaliação. 

Na pergunta 7 (Em relação a todos os níveis de formação que tirou, 

quais os conteúdos que foram abordados que considerou mais importantes 

para si como treinador?), nenhum dos inquiridos referiu esta categoria. 

Na pergunta 8 (Qual o impacto que os 2 cursos de formação de 

treinadores tiveram para a sua actividade como treinador?), nenhum dos 

inquiridos referiu esta categoria (Tabela 13). 
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Tabela 13: Respostas dos treinadores de Nível 2 inseridas na categoria “Características 
dos cursos” 

Questões 1.1 1.2 2 3 4.1 4.2 5 6 7 8 
Temporais           
Horário do curso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Período de 
ocorrência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tempo do curso 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 
Espaciais           
Local do curso 0 4 0 1 0 1 0 1 0 0 
Instalações 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 
Aspectos gerais           
Exigente 0 1 0 2 2 2 0 4 0 0 
Intensivo 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
Aspectos 
específicos           

Componente prática 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 
Faltas 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Documentação 4 1 0 1 0 0 0 2 0 0 
Avaliação 0 4 0 6 0 1 0 2 0 0 

CARACTERÍSTICAS 
DOS CURSOS 

 

Formadores 11 0 0 0 6 0 0 0 0 0 

 

No que se refere à categoria “Impacto”, na pergunta 1.1 (Aspectos 

positivos do último nível de formação que tirou), sete, referiram a troca de 

experiências. 

Na pergunta 1.2 (Aspectos negativos do último nível de formação que 

tirou), 2 (Aspectos abordados no nível 2 que mais se adequaram às suas 

necessidades como Treinador) e 3 (Se fosse responsável pela formação dos 

treinadores de nível 2, mudaria alguma coisa?) nenhum dos inquiridos referiu 

esta categoria. 

Na pergunta 4.1 (Aspectos positivos do curso de nível 1), um, referiu a 

aprendizagem; três, relembrar conhecimentos e cinco, a troca de experiências. 

Na pergunta 4.2 (Aspectos negativos do curso de nível 1) um, 

mencionou treinar outros escalões. 

Na pergunta 5 (Quais os aspectos abordados no nível 1, que no seu 

entender, mais se adequaram às suas necessidades como Treinador?) três, 

referiram pouco ou nenhum e um, a aprendizagem. 

Na pergunta 6 (Se fosse o responsável pela formação dos treinadores 

de nível 1, mudaria alguma coisa? O quê?), um, respondeu pouco ou nenhum. 
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Na pergunta 7 (Em relação a todos os níveis de formação que tirou, 

quais os conteúdos que foram abordados que considerou mais importantes 

para si como treinador?), dois, referiram pouco ou nenhum. 

Na pergunta 8 (Qual o impacto que os 2 cursos de formação de 

treinadores tiveram para a sua actividade como treinador?), dois, responderam 

necessidade/obrigação; um, a remuneração; um, ser treinador principal de uma 

equipa; um, possuir a carteira de treinador; seis, permitir treinar outros 

escalões; seis, pouco ou nenhum; onze, a aprendizagem; e um relembrar 

conhecimentos (Tabela 14). 

 
Tabela 14: Respostas dos treinadores de Nível 2 inseridas na categoria “Impacto” 

Questões 1.1 1.2 2 3 4.1 4.2 5 6 7 8 
Reconhecimento 
/Estatuto           

Necessidade/Obrigação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Remuneração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ser treinador principal de 
uma equipa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Possuir a carteira de 
treinador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Reconhecimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Permitir treinar outros 
escalões 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 

Significado           
Pouco ou nenhum 0 0 0 0 0 0 3 1 2 6 
Aquisição e 
aprofundamento de 
conhecimentos 

          

Aprendizagem 0 0 0 0 1 0 1 0 0 11 
Relembrar conhecimentos 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 
Troca de experiências 7 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

IMPACTO 

Criar o gosto pelo jogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

No que se refere à categoria “Sugestões”, na pergunta 1.1. (Aspectos 

positivos do último nível de formação que tirou), nenhum dos inquiridos referiu 

esta categoria. 

Na pergunta 1.2 (Aspectos negativos do último nível de formação que 

tirou), dois, referiram a selecção de candidatos. 
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Na pergunta 2 (Aspectos abordados no nível 2 que mais se adequaram 

às suas necessidades como Treinador), nenhum dos inquiridos referiu esta 

categoria. 

Na pergunta 3 (Se fosse responsável pela formação dos treinadores de 

nível 2, mudaria alguma coisa?), um, respondeu não mudaria nada; um, a 

selecção de candidatos e dois, parcerias com o clube local. 

Na pergunta 4.1 (Aspectos positivos do curso de nível 1), um, 

mencionou não se lembra e outro, não tem nada a dizer. 

Na pergunta 4.2 (Aspectos negativos do curso de nível 1) três, referiram 

que não se lembram e seis, que não têm nada a dizer. 

Na pergunta 5 (Quais os aspectos abordados no nível 1, que no seu 

entender, mais se adequaram às suas necessidades como Treinador?) um, 

referiu que não se lembra. 

Na pergunta 6 (Se fosse o responsável pela formação dos treinadores 

de nível 1, mudaria alguma coisa? O quê?), seis, referiram que não têm nada a 

dizer; um, que não mudaria nada; e um, a formação contínua. 

Na pergunta 7 (Em relação a todos os níveis de formação que tirou, 

quais os conteúdos que foram abordados que considerou mais importantes 

para si como treinador?), um, referiu que não se lembra. 

Na pergunta 8 (Qual o impacto que os 2 cursos de formação de 

treinadores tiveram para a sua actividade como treinador?), nenhum dos 

inquiridos referiu esta categoria (Tabela 15). 

 
Tabela 15: Respostas dos treinadores de Nível 2 inseridas na categoria “Sugestões” 

 

Questões 1.1 1.2 2 3 4.1 4.2 5 6 7 8 
Não significativas           
Não se lembra 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 
Não tem nada a dizer 0 0 0 0 1 6 0 6 0 0 
Não mudaria nada 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
Significativas           
Selecção de candidatos 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
Formação contínua 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

SUGESTÕES 
 

Parcerias com o clube local 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
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4.4 Análise às respostas dos Questionários nos treinadores de 
Nível 3 
 

Relativamente aos “Conteúdos”, o Nível 3, na pergunta 1.1 (Aspectos 

positivos do último nível de formação que tirou), um, referiu a táctica. 

Na pergunta 1.2 (Aspectos negativos do último nível de formação que 

tirou), um, mencionou os conteúdos em geral; um, o planeamento e três, a 

fisiologia. 

Na pergunta 2 (Aspectos abordados no nível 3 que mais se adequaram 

às suas necessidades como Treinador), quatro, responderam metodologia e 

didáctica; cinco, a táctica e quatro, a fisiologia. 

Na pergunta 3 (Se fosse responsável pela formação dos treinadores de 

nível 3, mudaria alguma coisa?), um, referiu a fisiologia. 

Na pergunta 4.1 (Aspectos positivos dos cursos de nível 1 e 2), um, 

mencionou a metodologia e didáctica; dois, a técnica e um, a táctica. 

Na pergunta 4.2 (Aspectos negativos dos cursos de nível 1 e 2) um, 

respondeu a fisiologia. 

Na pergunta 5 (Quais os aspectos abordados nos outros níveis, que no 

seu entender, mais se adequaram às suas necessidades como Treinador?), 

um, referiu exercícios; seis, a técnica; três, a táctica e um, a fisiologia. 

Na pergunta 6 (Se fosse o responsável pela formação dos treinadores 

de todos os níveis, mudaria alguma coisa? O quê?), nenhum dos inquiridos 

referiu esta categoria. 

Na pergunta 7 (Em relação a todos os níveis de formação que tirou, 

quais os conteúdos que foram abordados que considerou mais importantes 

para si como treinador?), quatro, referiram metodologia e didáctica; seis, a 

técnica; cinco, a táctica; e quatro, a fisiologia. 

Na pergunta 8 (Qual o impacto que os 3 cursos de formação de 

treinadores tiveram para a sua actividade como treinador?), nenhum dos 

inquiridos referiu esta categoria (Tabela 16). 

 
 
 
 



 

 50 

Tabela 16: Respostas dos treinadores de Nível 3 na categoria “Conteúdos” 
Questões 1.1 1.2 2 3 4.1 4.2 5 6 7 8 

Conteúdos em geral 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Metodologia e 
Didáctica 0 0 4 0 1 0 0 0 4 0 

Modelo de jogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Planeamento 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Exercícios e 
progressões de 
ensino 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Factores de 
Rendimento           

Técnica 0 0 0 0 2 0 6 0 6 0 
Táctica 1 0 5 0 1 0 3 0 5 0 
Psicológicos 
(Motivação) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Biológicos           
Fisiologia 0 3 4 1 0 1 1 0 4 0 
Prevenção e 
tratamento de lesões 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pedagogia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Relação treinador-
pais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Treino de jovens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Comunicação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CONTEÚDOS 
 

Características dos 
jovens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Relativamente à categoria “Características do curso”, na pergunta 1.1. 

(Aspectos positivos do último nível de formação que tirou), um, referiu o tempo 

do curso; dois, as instalações; três, ser intensivo; um, a componente prática; 

um, a avaliação e quatro, mencionaram os formadores. 

Na pergunta 1.2 (Aspectos negativos do último nível de formação que 

tirou), um, mencionou as instalações; dois, a componente prática e três, a 

avaliação. 

Na pergunta 2 (Aspectos abordados no nível 3 que mais se adequaram 

às suas necessidades como Treinador), nenhum dos inquiridos referiu esta 

categoria. 

Na pergunta 3 (Se fosse responsável pela formação dos treinadores de 

nível 3, mudaria alguma coisa?), dois, referiram a documentação e dois, a 

avaliação. 
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Na pergunta 4.1 (Aspectos positivos dos cursos de nível 1 e 2), um, 

referiu o tempo do curso. 

Na pergunta 4.2 (Aspectos negativos dos cursos de nível 1 e 2), um, 

referiu as instalações; dois, a documentação e dois, os formadores. 

Na pergunta 5 (Quais os aspectos abordados nos outros níveis, que no 

seu entender, mais se adequaram às suas necessidades como Treinador?), 

nenhum dos inquiridos referiu esta categoria. 

Na pergunta 6 (Se fosse o responsável pela formação dos treinadores 

de todos os níveis, mudaria alguma coisa? O quê?), três, responderam 

exigente; um, a componente prática; um, a documentação e quatro, a 

avaliação. 

Na pergunta 7 (Em relação a todos os níveis de formação que tirou, 

quais os conteúdos que foram abordados que considerou mais importantes 

para si como treinador?), nenhum dos inquiridos referiu esta categoria. 

Na pergunta 8 (Qual o impacto que os 3 cursos de formação de 

treinadores tiveram para a sua actividade como treinador?), nenhum dos 

inquiridos referiu esta categoria (Tabela 17). 

 

Tabela 17: Respostas dos treinadores de Nível 3 na categoria “Características dos 
cursos” 

Questões 1.1 1.2 2 3 4.1 4.2 5 6 7 8 
Temporais           
Horário do curso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Período de 
ocorrência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tempo do curso 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Espaciais           
Local do curso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Instalações 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
Aspectos gerais           
Exigente 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
Intensivo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aspectos 
específicos           

Componente 
prática 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 

Faltas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Documentação 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 
Avaliação 1 3 0 2 0 0 0 4 0 0 

CARACTERÍSTICAS 
DOS CURSOS 

 

Formadores 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 
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No que se refere à categoria “Impacto”, na pergunta 1.1. (Aspectos 

positivos do último nível de formação que tirou), dois, responderam relembrar 

conhecimentos e sete, a troca de experiências. 

Na pergunta 1.2 (Aspectos negativos do último nível de formação que 

tirou), 4.2 (Aspectos negativos dos cursos de nível 1 e 2) e na pergunta 6 (Se 

fosse o responsável pela formação dos treinadores de todos os níveis, mudaria 

alguma coisa? O quê?), nenhum dos inquiridos referiu esta categoria.  

Na pergunta 2 (Aspectos abordados no nível 3 que mais se adequaram 

às suas necessidades como Treinador), um, respondeu aprendizagem. 

Na pergunta 3 (Se fosse responsável pela formação dos treinadores de 

nível 3, mudaria alguma coisa?), nenhum dos inquiridos referiu esta categoria. 

Na pergunta 4.1 (Aspectos positivos dos cursos de nível 1 e 2), um 

referiu relembrar conhecimentos; três, a troca de experiências e um, criar o 

gosto pelo jogo. 

Na pergunta 5 (Quais os aspectos abordados nos outros níveis, que no 

seu entender, mais se adequaram às suas necessidades como Treinador?), 

um, referiu aprendizagem. 

Na pergunta 7 (Em relação a todos os níveis de formação que tirou, 

quais os conteúdos que foram abordados que considerou mais importantes 

para si como treinador?), um, mencionou permitir treinar outros escalões. 

Na pergunta 8 (Qual o impacto que os 3 cursos de formação de 

treinadores tiveram para a sua actividade como treinador?), um, referiu a 

remuneração; quatro, permitir treinar outros escalões; sete, a aprendizagem e 

três, criar o gosto pelo jogo (Tabela 18). 
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Tabela 18: Respostas dos treinadores de Nível 3 na categoria “Impacto” 
Questões 1.1 1.2 2 3 4.1 4.2 5 6 7 8 

Reconhecimento 
/Estatuto           

Necessidade/Obrigação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Remuneração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ser treinador principal de 
uma equipa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Possuir a carteira de 
treinador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reconhecimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Permitir treinar outros 
escalões 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

Significado           
Pouco ou nenhum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aquisição e 
aprofundamento de 
conhecimentos 

          

Aprendizagem 0 0 1 0 0 0 1 0 1 7 
Relembrar conhecimentos 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Troca de experiências 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

IMPACTO 

Criar o gosto pelo jogo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

 
 

No que se refere à categoria “Sugestões”, na pergunta 1.1. (Aspectos 

positivos do último nível de formação que tirou), na 1.2 (Aspectos negativos do 

último nível de formação que tirou), na 2 (Aspectos abordados no nível 3 que 

mais se adequaram às suas necessidades como Treinador), na 5 (Quais os 

aspectos abordados nos outros níveis, que no seu entender, mais se 

adequaram às suas necessidades como Treinador?), e na pergunta 7 (Em 

relação a todos os níveis de formação que tirou, quais os conteúdos que foram 

abordados que considerou mais importantes para si como treinador?), nenhum 

dos inquiridos referiu esta categoria. 

Na pergunta 3 (Se fosse responsável pela formação dos treinadores de 

nível 3, mudaria alguma coisa?), um, referiu a selecção de candidatos; dois, a 

formação contínua e dois, parcerias com o clube local. 

Na pergunta 4.1 (Aspectos positivos dos cursos de nível 1 e 2), um 

referiu que não tem nada a dizer. 

Na pergunta 4.2 (Aspectos negativos dos cursos de nível 1 e 2), um, 

referiu que não tem nada a dizer e um, a formação contínua. 
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Na pergunta 6 (Se fosse o responsável pela formação dos treinadores 

de todos os níveis, mudaria alguma coisa? O quê?), um, referiu a formação 

contínua e dois, parcerias com o clube local. 

Na pergunta 8 (Qual o impacto que os 3 cursos de formação de 

treinadores tiveram para a sua actividade como treinador?), um, referiu que não 

tem nada a dizer (Tabela 19). 

 
Tabela 19: Respostas dos treinadores de Nível 3 na categoria “Sugestões” 

 

Questões 1.1 1.2 2 3 4.1 4.2 5 6 7 8 
Não significativas           

Não se lembra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Não tem nada a dizer 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

Não mudaria nada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Significativas           

Selecção de candidatos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Formação contínua 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 

SUGESTÕES 

 

Parcerias com o clube local 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 Seguidamente iremos referir os itens mais mencionados em cada uma 

das categorias, a questão em que foram mais referidos e a sua frequência. 

Iremos também tentar confrontar os resultados com estudos e opiniões que 

foram revistos na literatura. 

 

5.1 Categoria “Conteúdos” 
 Na categoria “Conteúdos” a maior parte dos treinadores referiram: 

 

- Exercícios e progressões de ensino 

Foram encontradas 11 referências no Nível 1 e 6 no Nível 2. A referência 

a este item surgiu nas questões 2 e 5, respectivamente, questões estas que se 

reportam aos aspectos abordados no nível 1 que mais se adequaram às suas 

necessidades como Treinador. Estes parecem dar importância a este aspecto 

pois em nosso entender, é na prática que o treinador desenvolve o seu 

trabalho, tendo de ser possuidores de um conjunto de conhecimentos relativos 

às progressões de ensino e exercícios consoante aquilo que querem trabalhar. 

 

- Pedagogia 

 Foi mais mencionada no Nível 2 com 8 referências, principalmente na 

pergunta 7 (Em relação a todos os níveis de formação que tirou, quais os 

conteúdos que foram abordados que considerou mais importantes para si como 

treinador?). Os treinadores parecem valorizar bastante este conteúdo, 

principalmente os que treinam escalões de jovens, onde a pedagogia, deverá 

assumir um papel fundamental. Fonseca (2001) afirma que o treinador dos 

mais jovens têm de ter, além de outras características, uma particular 

sensibilidade para as questões pedagógicas e Lima (1984) refere que a 

pedagogia do ensino surge como um imperativo na intervenção do treinador. 

 

 

 



 

 56 

- Fisiologia 

 Foi bastante mencionada no Nível 2 e 3 com 11 e 14 referências 

respectivamente, na pergunta 2 e 7 que se referem aos aspectos abordados 

que mais se adequaram às suas necessidades como Treinador. No Nível 2 e 3, 

ao contrário do Nível 1, já existe esta disciplina em ambos os cursos. Esta 

parece ser de grande interesse para os futuros treinadores. Araújo (1998) 

refere-a como uma das disciplinas mais importantes na formação do treinador. 

 

- Técnica e Táctica 

Foram mais referenciadas no Nível 3 e parecem ser dois aspectos 

bastante importantes pois foram referidos na pergunta 5 (Quais os aspectos 

abordados nos outros níveis, que no seu entender, mais se adequaram às suas 

necessidades como Treinador?) e 7 (Em relação a todos os níveis de formação 

que tirou, quais os conteúdos que foram abordados que considerou mais 

importantes para si como treinador?). Estes resultados parecem estar de 

acordo com o estudo de Almeida (2002) acerca da organização da formação 

específica nos Açores que refere a técnica e a táctica como uma área em que 

os treinadores têm maiores necessidades de formação. 

 

- Metodologia e Didáctica 

 Esta disciplina foi bastante referida nos Níveis 2 e 3, nomeadamente 

com 24 e 9 referências. Foi mais mencionada nas perguntas 2 e 7 que se 

referem aos aspectos abordados que mais se adequaram às suas 

necessidades como Treinador. Os resultados por nós obtidos, parecem 

demonstrar esta disciplina é considerada como fundamental o que vai de 

encontro à opinião de Araújo (1998) que afirma que esta é uma disciplina muito 

importante. No estudo de Almeida (2002) esta disciplina é referida como uma 

daquelas em que os treinadores têm maiores necessidades de formação. 

 

- Conteúdos em geral 

Foram referidos significativamente no Nível 1 e 2, com 6 e 19 referências 

respectivamente. Apareceram todas na questão 1.1 que se reporta aos 
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aspectos positivos dos dois cursos. Os treinadores parecem dar bastante 

importância aos conteúdos abordados nos cursos o que parece estar de acordo 

com Lima (1997) que refere que todos os conteúdos são muito importantes 

para a estruturação do conhecimento do treinador. 

 

5.2 Categoria “Características do Curso” 
 Na categoria “Características do curso” a maior parte dos treinadores 

referiram: 

 

 - Componente prática 

Os treinadores de Nível 1 parecem dar bastante importância à 

componente prática pois este item é um dos mais mencionados pelos 

treinadores, com 9 referências. A questão 1.1, sobre os aspectos positivos do 

nível de formação que tirou, foi aquela que possuiu maior frequência de 

respostas, indo de encontro aos resultados do estudo de Almeida (2002), que 

refere que aquilo que menos satisfaz os treinadores é a duração reduzida da 

componente prática. Curado (1991) também refere que para a formação ser 

eficaz tem de estar profundamente relacionada com a realidade prática da 

modalidade. No Nível 3 os treinadores também mencionaram bastante a 

“componente prática” na pergunta 1.2 (Aspectos negativos do nível de 

formação que tirou). Os treinadores referiram relativamente a esta pergunta 

que as situações da prática, por serem realizadas pelos próprios formandos 

não são o reflexo da realidade que encontram nos clubes. 

 

 - Instalações 

  Estas foram bastante referidas pelos três níveis de formação na questão 

1.1 (Aspectos positivos do nível de formação que tirou), com 6 referências no 

Nível 3, 6 no Nível 2 e 4 no Nível 1. Os treinadores parecem valorizar as 

condições logísticas que os cursos oferecem para as suas actividades práticas 

e teóricas. 
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 - Local dos cursos  

Este item foi bastante referenciado pelo Nível 1 e 2, com 6 e 7 

referências na questão 1.2, sobre os aspectos negativos dos cursos. Os 

resultados parecem estar de acordo com o estudo da Comissão de Desporto 

da Austrália (2001) que revelou existirem algumas barreiras em relação à 

formação de treinadores entre as quais, a localização geográfica dos cursos. É 

claro que o nosso país é bastante mais pequeno que a Austrália, mas não 

deixa de ser um aspecto a ter em atenção. 

 

- Formadores  

Nos três níveis de formação, os treinadores parecem dar bastante 

importância à competência e qualidade dos formadores que participam nos 

seus cursos pois em todos os níveis foram os mais referenciados na pergunta 

1.1 (Aspectos positivos do nível de formação que tirou), 11 no Nível 1, 17 no 

Nível 2 e 8 no Nível 3, o que parece estar de acordo com a opinião de Araújo 

(1989) que refere que o formador deve ser facilitador da aprendizagem e saber 

desempenhar o papel de técnico-pedagogo, tendo portanto uma grande 

influência nos seus alunos treinadores. Está também de acordo com o estudo 

da Comissão de Desporto da Austrália (2001) que refere que o apoio prestado 

pelos formadores durante os cursos é muito importante. 

  

- Documentação  

Este item foi bastante mencionado por todos os Níveis. No nível 1 e 3 foi 

na pergunta 3 onde foram questionados se mudariam alguma coisa se fossem 

os responsáveis pela formação dos treinadores, que os treinadores mais 

responderam “documentação”. Segundo as respostas encontradas a 

desactualização de alguns documentos fornecidos foi a mais referida e também 

foi referido que se poderia dar mais documentação sobre todos os aspectos 

abordados no curso. 

No nível 2 e 3 foi também mencionado significativamente na pergunta 

1.1 (Aspectos positivos do último nível de formação que tirou) com 8 

referências no Nível 2, e 5 no Nível 3. Os treinadores referem positivamente 
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este aspecto o que vai de encontro com a opinião de Adelino (1992), que refere 

que para um ensino de qualidade é fundamental a existência de documentação 

de apoio adaptada à finalidade da formação. 

 

- Intensivo 

 Este item foi mais mencionado pelo Nível 2, com 13 referências, mais 

representativas na pergunta 1.1 (Aspectos positivos do último nível de 

formação que tirou). Pensamos que talvez seja devido ao facto de segundo a 

E.N.B. (2005), o curso de Nível 1 possuir 44 horas e o Nível 2, 80 horas e 

funcionar em regime de internato ou de semi-internato. Os treinadores do 

nosso estudo parecem dar então, bastante importância a este item. 

 

- Avaliação 

Este item foi mais referido pelos Níveis 2 e 3 com 13 e 10 referências 

respectivamente na pergunta 3 e 6 (Mudaria alguma coisa se fosse 

responsável pela formação?). Na nossa opinião houve uma crítica aos cursos 

de formação pois alguns referiram que não concordavam com a maneira como 

eram avaliados e relativamente ao tempo em que eram avaliados. Estas 

questões são sempre muito pessoais pois cada um entende a modalidade à 

sua maneira e os treinadores são avaliados num modelo de jogo que lhes é 

apresentado durante o curso. 

 

5.3 Categoria “Impacto” 
 Na categoria “Impacto” a maior parte dos treinadores referiram: 

 

- Aprendizagem.  

Foi referida significativamente nos três níveis, no Nível 1 com 7 

referências, no Nível 2 com 13 e no Nível 3 com 10. Em todos os níveis surgiu 

na pergunta 4 e 8 que se referem ao impacto que os cursos tiveram para si 

como treinador o que vai de encontro com a opinião de Lima (1997) que refere 

que a formação de treinadores deverá constituir um processo de obtenção de 

conhecimentos que tenha, como referência permanente e actualizada, as 
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práticas do treino. Os treinadores valorizam assim, os cursos de formação em 

termos da aprendizagem que lhes é proporcionada. 

 

- Troca de experiências.  

Foi mencionada significativamente nos 3 níveis na pergunta sobre os 

aspectos positivos do curso, com 6 referências no Nível 1, 12 no Nível 2 e 10 

no Nível 3, o que parece estar de acordo com Campbell (1998) que refere ser 

extremamente importante aproveitar todas as oportunidades para fazer 

formação em exercício, partilhando com os outros a “arte” de ser treinador. Vai 

também de encontro com a análise feita por Salmela (1996) a treinadores 

experts, em que o primeiro passo para o sucesso é a procura do conhecimento 

tirando partido de todas as oportunidades para aprender tais como a 

convivência com outros treinadores, atletas e as experiências por que vão 

passando enquanto agentes desportivos. 

 

- Permitir treinar outros escalões  

Foi bastante referenciado pelo Nível 2 e 3 com 8 e 7 referências na 

pergunta 8, sobre o impacto que os cursos de formação tiveram para si como 

treinador. Segundo Fonseca (2001) algumas federações desportivas fazem 

corresponder aos níveis de formação dos treinadores, os escalões etários que 

podem orientar, o que é o caso do actual regulamento da Escola Nacional de 

Basquetebol. No nosso estudo, podemos afirmar que a aquisição de um nível 

superior permitiu a alguns treinadores, treinar outros escalões. 

 

5.4 Categoria “Sugestões” 
 Na categoria “Sugestões” a maior parte dos treinadores referiram: 

 

- Não ter nada a dizer.  

Foi mencionado 13 vezes no Nível 2, e 3 vezes no Nível 3 nas perguntas 

respectivas aos aspectos negativos dos cursos. Não há, assim, muitas 

referências negativas por parte dos treinadores em relação a estes dois cursos. 
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- Formação contínua.  

Foi referenciada no Nível 3, 5 vezes, na pergunta sobre se mudaria 

alguma coisa no curso, o que parece estar de acordo com Lima (1982) pois 

trata-se de uma necessidade imposta pela especialização e pelos progressos 

que se têm verificado quer na metodologia do treino quer na ciência do 

desporto, e com Nunes (1995) e Salmela (1996) que referem que o treinador 

deverá possuir uma atitude de permanente pesquisa e actualização constante 

dos seus conhecimentos. 

 

- Parcerias com clubes.  

Foi mencionado 4 vezes pelo Nível 3 nas perguntas 3 e 6 (Se fosse o 

responsável pela formação dos treinadores de todos os níveis, mudaria alguma 

coisa?). Pensamos que se deve ao facto de quem realiza a parte prática dos 

cursos serem os próprios formandos e portanto as “condições” serem bastante 

diferentes das reais. Este aspecto está interligado com a sugestão de serem 

feitas parcerias com os clubes. 
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6. CONCLUSÕES 
 

Ao analisar a percepção dos treinadores de basquetebol em relação à 

sua própria formação, este estudo verificou que: 

• os aspectos importantes que poderão não estar a ser contemplados 

devidamente nos cursos de formação, referidos pelos treinadores, são: a 

documentação (ou a sua insuficiência) e a avaliação (nos termos em que 

é feita), o que responde à primeira questão por nós formulada; 

• os treinadores parecem considerar determinados conteúdos, tais como a 

metodologia e didáctica (a técnica e a táctica), a fisiologia, a pedagogia, 

mais importantes do que outros, o que responde à segunda questão por 

nós formulada; 

• os conteúdos referenciados pelos treinadores estão, genericamente, 

ajustados às necessidades do Nível a que pertencem, visto que não 

houve nenhuma referência negativa aos mesmos, o que responde à 

terceira questão por nós formulada. 

 

6.1 Sugestões para futuros estudos 

 

Este estudo procurou perceber qual a percepção dos treinadores de 

Basquetebol acerca da sua própria formação. Tendo em conta os resultados 

por nós obtidos, recomendamos: 

• estudos semelhantes a este com uma amostra mais representativa dos 

treinadores e em diferentes regiões do país; 

• estudar as treinadoras do sexo feminino e perceber se os resultados 

coincidem com o nosso estudo, pois este, foi apenas realizado com 

treinadores do sexo masculino; 

• tendo como base algumas das respostas referidas relativamente ao 

impacto que os cursos tiveram para os treinadores, a nossa proposta 

seria: avaliar verdadeiramente qual o impacto que os cursos de 

treinadores têm nos seus formandos. 
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• o estudo do grau de importância que os treinadores dão a todos os 

conteúdos que são abordados em cada nível. 
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TREINADORES DE NÍVEL 1 
 

Obrigado pela sua colaboração VI 

As respostas a este questionário destinam-se a um estudo acerca da formação de treinadores. 

A sua identidade será mantida em anonimato. 

 

 

Sexo: ______________ 

 

Idade:____ 

 

Clube:_____________________ 

 

Escalão:___________________ 

 

Em que ano tirou o nível 1?_____. 

 

Tempo de prática como Jogador:_____ 

 

Tempo de prática como Treinador:_____ 

 

Diga em que clubes foi treinador?             Escalão                    Quantos anos? 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

 

 



TREINADORES DE NÍVEL 1 
 

Obrigado pela sua colaboração VII

1. Exprima a sua opinião acerca do nível de formação que tirou? 

1.1 - Aspectos positivos: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

1.2 - Aspectos negativos: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2 - Quais os aspectos abordados, que no seu entender, mais se 

adequaram às suas necessidades como Treinador? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3 - Se fosse o responsável pela formação dos treinadores, mudaria 

alguma coisa? O quê? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4 – Qual o impacto que o curso de nível 1 teve para a sua actividade como 

treinador? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



TREINADORES DE NÍVEL 2 

Obrigado pela sua colaboração VIII

As respostas a este questionário destinam-se a um estudo acerca da formação de treinadores. 

A sua identidade será mantida em anonimato. 

 

 

Sexo: ______________ 

 

Idade:____ 

 

Clube:_____________________ 

 

Escalão:___________________ 

 

Em que ano tirou o nível 2?______    E o nível 1?______ 

 

Tempo de prática como Jogador:_____ 

 

Tempo de prática como Treinador:_____ 

 

Diga em que clubes foi treinador?             Escalão                    Quantos anos? 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 



TREINADORES DE NÍVEL 2 

Obrigado pela sua colaboração IX 

  

1- Exprima a sua opinião acerca do último nível de formação que tirou? 

1.1 - Aspectos positivos: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

1.2 - Aspectos negativos: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2 - Quais os aspectos abordados no nível 2, que no seu entender, mais se 

adequaram às suas necessidades como Treinador? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3 - Se fosse o responsável pela formação dos treinadores de nível 2, 

mudaria alguma coisa? O quê? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



TREINADORES DE NÍVEL 2 

Obrigado pela sua colaboração X 

4 - Exprima a sua opinião acerca do nível 1 que tirou? 

4.1 - Aspectos positivos: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4.2 - Aspectos negativos: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

5 - Quais os aspectos abordados no nível 1, que no seu entender, mais se 

adequaram às suas necessidades como Treinador? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

6 - Se fosse o responsável pela formação dos treinadores de nível 1, 

mudaria alguma coisa? O quê? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

7 – Em relação a todos os níveis de formação que tirou, quais os 

conteúdos que foram abordados (e em que nível?) que considerou mais 

importantes para si como treinador? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 



TREINADORES DE NÍVEL 2 

Obrigado pela sua colaboração XI 

8 – Qual o impacto que os 2 cursos de formação de treinadores tiveram 

para a sua actividade como treinador? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



TREINADORES DE NÍVEL 3 

Obrigado pela sua colaboração XII 

As respostas a este questionário destinam-se a um estudo acerca da formação de treinadores. 

A sua identidade será mantida em anonimato. 

 

 

Sexo: ______________ 

 

Idade:____ 

 

Clube:_____________________ 

 

Escalão:___________________ 

 

Em que ano tirou o nível 3?______    E o nível 2?______    E o nível 1?______ 

 

Tempo de prática como Jogador:_____ 

 

Tempo de prática como Treinador:_____ 

 

Diga em que clubes foi treinador?             Escalão                    Quantos anos? 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 

______________________      _______________            ____________ 



TREINADORES DE NÍVEL 3 

Obrigado pela sua colaboração XIII 

  

1 - Exprima a sua opinião acerca do último nível de formação que tirou? 

1.1 - Aspectos positivos: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

1.2 - Aspectos negativos: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2 - Quais os aspectos abordados no nível 3, que no seu entender, mais se 

adequaram às suas necessidades como Treinador? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3 - Se fosse o responsável pela formação dos treinadores de nível 3, 

mudaria alguma coisa? O quê? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



TREINADORES DE NÍVEL 3 

Obrigado pela sua colaboração XIV 

Exprima a sua opinião acerca dos outros níveis que tirou? 

4.1 - Aspectos positivos: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4.2 - Aspectos negativos: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

5 - Quais os aspectos abordados nos outros níveis, que no seu entender, 

mais se adequaram às suas necessidades como Treinador? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

6 - Se fosse o responsável pela formação dos treinadores de todos os 

níveis, mudaria alguma coisa? O quê? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

7 – Em relação a todos os níveis de formação que tirou, quais os 

conteúdos que foram abordados (e em que nível?) é que considerou 

mais importantes para si como treinador? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



TREINADORES DE NÍVEL 3 

Obrigado pela sua colaboração XV 

 

8 – Qual o impacto que os 3 cursos de formação de treinadores tiveram 

para a sua actividade como treinador? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 


