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Resumo 

A forma de jogar Específica de uma equipa de Futebol assenta num conjunto de ideias 

definidas pelo seu treinador, enquadradas num determinado contexto. Para que essas ideias 

se transformem em comportamentos específicos, torna-se imprescindível que os exercícios de 

treino sejam construídos de modo a criar hábitos consentâneos com a ideia de jogo colectiva. 

Através da sua intervenção em momentos adequados, o treinador direcciona especificamente 

os exercícios na perspectiva de que determinados comportamentos dos jogadores e da equipa 

aconteçam com a regularidade desejada.  

O presente estudo tem como objectivo geral perceber como o treinador do Rio Ave 

Futebol Clube operacionaliza a sua forma de jogar Específica. Em particular, pretendemos: (i) 

compreender a ideia de jogo do treinador nos diferentes momentos do jogo e na interligação 

entre eles; (ii) analisar a construção e funcionalidade dos exercícios Específicos mais 

importantes, tendo em conta a sua ideia de jogo; e (iii) perceber de que modo é que a 

intervenção do treinador leva a que determinados comportamentos Específicos apareçam com 

maior ou menor regularidade.  

No sentido de correspondermos aos objectivos mencionados, realizámos um Estudo de 

Caso com o treinador Carlos Brito, na equipa sénior do Rio Ave Futebol Clube na presente 

época desportiva, 2009/2010. Procedemos a uma entrevista semi-estruturada de carácter 

qualitativo ao treinador Carlos Brito, com o intuito de captar a sua concepção de jogo. Além 

disso, realizámos um período de observação de quatro semanas de treino, utilizando uma 

técnica específica de recolha de dados: a observação participante passiva. Após a recolha de 

dados, passamos para uma interpretação do conteúdo, partindo de conceitos abordados na 

revisão da literatura.  

As considerações finais sugerem que: (i) Carlos Brito entende o jogo pela interligação 

dos diferentes momentos, existindo, nesse sentido, um equilíbrio posicional permanente como 

um aspecto chave na sua forma de jogar; (ii) o treinador insiste sobremaneira no trabalho de 

GR+10X10+GR, dando menos profundidade e largura máxima ao espaço de jogo, para que a 

posse e circulação de bola seja feita mais em largura, para depois dar profundidade em 

momento certo. Assim, pretende que os sectores estejam mais próximos, defendendo à zona 

num bloco intermédio mais em largura, e procura que, nos momentos de perda e conquista da 

posse de bola, as linhas estejam também mais próximas tendo em vista um maior equilíbrio; 

(iii) Carlos Brito trabalha pequenos detalhes em situações mais reduzidas e contextualiza-os, 

depois, em situações construídas em “contexto táctico”, focando precisamente a sua atenção 

nos aspectos de organização colectiva da equipa e na capacidade de leitura dos jogadores 

com a identificação de momentos de acção; (iv) através da sua intervenção interactiva 

permanente nesses detalhes, nunca perde a articulação de sentido com aquilo que deseja em 

termos mais globais, reforçando e inibindo comportamentos.  

PALAVRAS CHAVE: FUTEBOL; ESPECIFICIDADE; TREINO; EXERCÍCIOS; INTERVENÇÃO DO 

TREINADOR. 
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Abstract 

 

The Specific game playing of a football team is based on a set of ideas defined by its 

coach and involved in a certain context. So that these ideas become specific behaviours, 

training exercises must be built in order to create habits adequate for the collective game 

playing. By intervening in the appropriate moments, the coach guides the exercises in a specific 

direction to make players and team’s behaviours happen as often as he desires. 

The current study proposes to understand how Rio Ave Futebol Clube’s coach 

operationalizes its Specific game playing. In particular, we aim to: (i) understand the coach’s 

idea towards the game in its different moments and in the interrelationship established among 

these moments; (ii) analyze the construction and the functionality of the most important Specific 

exercises, according to his own game’s conception; (iii) understand how coaching intervention 

make some Specific behaviours happen with bigger or lesser regularity. 

Trying to achieve such objectives, we made a case study with Rio Ave Futebol Clube’s 

coach, Carlos Brito, and its team during the present sports season, 2009/2010. We developed a 

semi-structured interview with Carlos Brito in order to comprehend his game´s conception. 

Furthermore, we made an observation period of four training weeks, using a specific data 

collection technique: the passive participant observation. After data collection, we focused on 

content interpretation considering the concepts explored in literature review. 

The main conclusions suggest that: (i) Carlos Brito looks at the game from the 

interrelationship among its different moments, that’s why permanent positional balance emerges 

as a key aspect of his game playing; (ii) the coach highly insists on working 

KEEPER+10X10+KEEPER, giving game space less depth and maximal breadth, so that ball 

possession and circulation occur first in breadth and later in depth at the appropriate moment. 

This way, he wants the sectors to be nearer, defending in a zonal system within an intermediate 

block breadthways. When team loses or conquers the ball, he also wants the lines to be nearer, 

looking for a greater balance; (iii) Carlos Brito works short details in reduced situations and later 

contextualizes these details in situations built in “tactical context”, concentrating his attention on 

aspects concerning team´s collective organization and also on players´ lecture ability to identify 

moments of action; (iv) through his permanent interactive intervention in those details , the 

coach never ignores the sense articulation with what he wants for the team in general terms, 

both stressing and inhibiting behaviours.   

 

KEY WORDS: FOOTBALL; SPECIFICITY; TRAINING; EXERCISES; COACHING 

INTERVENTION. 
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1. Introdução 

 

1.1. O início do tema 

 

A nossa experiência como praticante nos escalões de formação e 

séniores, e mais recentemente como técnico de Futebol, tem-nos levantado 

várias interrogações sobre aspectos ligados à modalidade, mais concretamente 

no que concerne ao campo da operacionalização de uma determinada forma 

de jogar.  

A intervenção do treinador, quer do ponto de vista da estruturação dos 

exercícios, quer da própria intervenção antes, durante e após a sua 

concretização, no sentido de desenvolver uma forma específica de jogar, é um 

dos aspectos que mais têm estimulado a nossa reflexão sobre o treino. 

Não existem dúvidas relativamente ao facto de o exercício ser um 

óptimo e fundamental meio de aprendizagem. E quanto maior a sua relação 

com a organização de jogo, com os aspectos que são cruciais para se actuar 

de determinada forma, mais absoluta se torna esta verdade. Existem na 

actualidade imensos livros de exercícios, que muitos treinadores utilizam como 

“receita” para alcançar a sua forma de jogar. No entanto, não nos parece que 

isso tenha grande valência prática se esses mesmos treinadores não tiverem 

uma concepção de jogo bem definida, um conjunto de ideias, de grandes 

princípios que orientem todo o processo de treino, sempre dentro de um 

determinado contexto específico. Ainda assim, mesmo que os exercícios 

estejam em sintonia com o modelo de jogo, se não existir intervenção ou se 

esta não for adequada, eles podem tornar-se desajustados.  

Ou seja, é muito importante configurar os contextos de exercitação a fim 

de direccionar os jogadores para o que se pretende, atribuindo-lhes um papel 

vital no desenvolvimento do exercício. Mas é ainda mais imprescindível que o 

treinador consiga actuar perante determinados comportamentos pretendidos, 

nos momentos adequados, com o intuito de direccionar a atenção dos 

jogadores para esses mesmos comportamentos. Isto porque o treino permite 
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que o treinador possa gerir as situações como pretende, ao contrário da 

competição, em que a sua interferência é muito reduzida.  

Dessa forma, a dinâmica do exercício adquire uma configuração 

Específica, congruente com aquilo que o treinador coloca como intenção, 

relativamente à forma de jogar da sua equipa. Esta afigura-se uma situação 

crítica do processo de treino, merecendo atenção especial por parte da 

investigação. 

Neste trabalho, a recolha de informação oriunda do terreno permitirá 

reflectir um pouco mais acerca de um aspecto essencial no processo de treino, 

a saber a dialéctica necessária entre treinador e jogadores através dos 

exercícios, para se chegar a uma forma de jogar Específica. 

 

1.2. Pertinência e âmbito do estudo 

 

A principal missão do treinador situa-se ao nível da preparação dos 

jogadores, que se apresenta como um processo complexo, exigindo da sua 

parte, como seu principal organizador, um leque diversificado de capacidades e 

de competências que o possa conduzir à obtenção dos objectivos pretendidos 

(Pacheco, Graça e Garganta, 2005). Como refere Mesquita (1998), não basta 

treinar muito, cada vez mais se torna importante treinar melhor. 

A preparação dos jogadores faz-se fundamentalmente através do treino, 

e treinar bem implica o estabelecimento de comunicações eficientes entre o 

treinador e os jogadores, pois é através da comunicação que o treinador 

consegue transmitir aos jogadores a sua concepção de jogo, as suas ideias e 

os seus objectivos (Pacheco et al., 2005). 

Graça (citado por Fonte, 2006) também defende que a tarefa do 

treinador ocorre, sobretudo, num processo de actividade comunicativa, em que 

ambos os intervenientes, ou seja o treinador e os jogadores, modificam os seus 

comportamentos influenciando-se mutuamente.  

Segundo Ferreira (1999), para agirem adequadamente, os jogadores 

devem conhecer a modalidade que praticam, gerindo e valorizando as 

informações mais pertinentes, para que as decisões a tomar sejam as mais 
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adequadas. Tal significa, de acordo com Garganta e Pinto (1998), que os 

jogadores têm de saber o que fazer, para decidirem como fazer, utilizando a 

resposta motora mais adequada à situação que lhe for apresentada. 

Torna-se então necessário que o treinador seleccione de uma forma 

criteriosa os objectivos, os exercícios e os comportamentos a adoptar pelos 

jogadores no processo de treino, para que, posteriormente, possa vir a ter êxito 

na competição. Paralelamente, o treinador deverá desenvolver competências 

de comunicação para que a sua mensagem chegue, em boas condições, aos 

jogadores. 

Mas para que isso se concretize da melhor maneira possível, é 

obrigatório que o treinador esteja perfeitamente convicto da sua concepção de 

jogo, das suas ideias fundamentais e dos grandes princípios que vão orientar 

todo o processo de treino e aprendizagem. 

O Modelo de Jogo é um conjunto de princípios, regras de acção e de 

gestão que orientam e permitem a regulação do processo de treino, 

possibilitando ao treinador e aos jogadores conceber o planeamento que se 

deve seguir, em função dos objectivos formulados (Garganta, 2003).  

Segundo Teodorescu (citado por Silva, 2006) o modelo pode constar de 

acções individuais e colectivas dos jogadores, integradas com o esforço físico e 

psíquico característico do jogo, modelando-se assim a actividade que o jogador 

deverá ter durante o jogo. Este está, permanentemente, aberto aos 

acrescentos individuais e colectivos e, por isso, em contínua construção, sendo 

o Modelo final inatingível (Guilherme Oliveira, 2003a). 

É de grande relevância a definição de um quadro prévio de referências, 

de princípios de acção e regras de gestão do jogo que balizem o 

direccionamento do treino e permitam regular a competição (Garganta, 2000; 

Pinto & Garganta, 1996). Assim, o Modelo de Jogo é imprescindível na 

construção de um processo de ensino-aprendizagem/treino pois será o 

orientador de toda a operacionalização do referido processo (Garganta, 2003).  

O processo de treino desportivo concretiza-se na organização do 

exercício. Este constitui a estrutura base do processo que determina a 

elevação do rendimento do jogador e da equipa (Queiroz, 1986; Castelo, 2002), 
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pelo que o sucesso do treino depende da qualidade e da eficácia do exercício 

(Queiroz, 1986). 

Para Queiroz (1986) e Bezerra (2001), a construção dos exercícios 

perspectiva o que se pretende em competição, abordando a componente 

psicológica, táctica, técnica e física, sendo que os exercícios específicos 

relativamente ao jogo são privilegiados no processo de treino no futebol.  

Para além disso, a intervenção do treinador no decorrer do processo é 

determinante na construção da forma de jogar da equipa. E essa intervenção é 

determinante antes, durante e depois da realização dos exercícios no treino. 

Esta ideia é vincada por Mesquita (1998), para quem é inquestionável o papel 

exercido pela comunicação na orientação do processo ensino-aprendizagem, 

pois a forma como a instrução é realizada interfere na interpretação que os 

jogadores fazem dos exercícios. 

De acordo com Rink (citada por Silva, 2006), a apresentação de uma 

tarefa significa comunicar ao aprendiz aquilo que ele deve fazer e como o deve 

fazer. A mesma autora sublinha que a apresentação das tarefas pode ser 

ineficaz em três situações: se o professor desconhecer o seu conteúdo, o que o 

impede de apresentar as tarefas com clareza; se a informação ou a estratégia 

de comunicação não for apropriada para aquele grupo de indivíduos; ou se o 

professor falha, claramente, na passagem da informação. A qualidade da 

transmissão da informação depende ainda da escolha do momento mais 

adequado para a sua emissão, daí que o treinador tenha de ter paciência e 

uma capacidade diferenciada de avaliação diagnóstico e de identificação, para 

optimizar este sentido de oportunidade (Hotz, 1999).  

O exercício é o meio através do qual se desenvolve a Especificidade, 

pelo sentido que lhe é conferido (Gomes, 2006). Esta autora adianta que, por 

este motivo, a intervenção do treinador é determinante, sobretudo no “aqui e 

agora” para dar a conhecer o sentido que ele confere aos acontecimentos, 

reforçando determinados aspectos e inibindo outros. Desta forma, estabelece-

se um diálogo entre o treinador e jogadores no desenvolvimento do exercício.  

 Guilherme Oliveira (2004) afirma que o papel do treinador não se 

restringe, portanto, ao planeamento e estruturação do processo, porque no 
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entendimento do autor, o treinador tem um papel decisivo na concretização do 

processo, através da sua intervenção. A forma como interage e intervém no 

desenvolvimento do processo de treino e competição é muito importante para 

regular os acontecimentos no sentido do que pretende. Assim sendo, a forma 

como o treinador intervém no “aqui e agora” revela-se indispensável para 

configurar a qualidade do processo, em função do que pretende para a equipa.  

Nesta dissertação procuraremos contribuir para o aprofundamento do 

conhecimento do tema em questão, num esforço reflexivo de compreensão 

daquilo que é mais importante na construção dos exercícios de treino e na 

intervenção do treinador, tendo em vista um determinado modo particular de 

jogar Futebol.  

 

1.3. Objectivos do trabalho 

 

No presente estudo propomo-nos perceber como o treinador do Rio Ave 

F.C. operacionaliza a sua forma de jogar Específica. Nesse sentido, 

pretendemos construir um discurso elucidativo e coerente que permita: 

i. Compreender a ideia de jogo do treinador nos diferentes 

momentos do jogo e na interligação entre eles; 

ii. Analisar a construção e funcionalidade dos exercícios Específicos 

mais importantes, tendo em conta a sua ideia de jogo; 

iii. Perceber de que modo é que a intervenção do treinador leva a 

que determinados comportamentos Específicos apareçam com 

maior ou menor regularidade.  

 

1.4. Estrutura do trabalho 

 

O presente estudo será estruturado em sete capítulos: 

 

1. O primeiro capítulo contempla a “Introdução” ao tema em 

estudo. Tem como propósito justificar o início do tema, a 
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pertinência e definir o âmbito do estudo, estabelecendo os seus 

objectivos. 

2. No segundo capítulo fazemos uma “Revisão da Literatura” que 

servirá de base ao nosso estudo. Assim sendo, partiremos do 

reconhecimento do Futebol como um jogo táctico, que coloca 

constantemente problemas aos jogadores a todo o momento. 

Apelamos, portanto, para a necessidade de um processo de 

construção de um Modelo de Jogo, que envolve vários aspectos 

em interacção como a ideia do treinador nos diferentes momentos 

e interligação entre eles, definindo certos princípios e sub-

princípios de jogo que orientam os jogadores nas suas acções. 

Os objectivos do clube também têm que considerar a cultura do 

país e da própria cidade onde está inserido. Relativamente à 

operacionalização desse Modelo de Jogo, analisaremos a 

importância do treino na criação de hábitos na equipa. Esses 

hábitos são conseguidos através uma repetição sistemática de 

exercícios Específicos importantes, onde o treinador polariza a 

atenção dos jogadores através de uma intervenção, uma 

actuação e um direccionamento competentes.   

3. No terceiro capítulo, “Campo Metodológico”, está apresentado 

o que foi utilizado para adquirirmos informação respeitante ao 

nosso tema. Deste modo, descrevemos e caracterizamos a 

amostra, explicamos o procedimento da recolha de dados, 

esclarecemos a metodologia utilizada e os materiais envolvidos 

nessa recolha e tratamento dos dados. 

4. O capítulo quarto é denominado “Apresentação e Discussão 

dos Resultados”, onde serão lançadas todas as informações 

recolhidas junto do treinador em jeito de discussão. O apoio da 

revisão da literatura de referência é, por vezes, essencial para 

patentear diferenças e semelhanças.  
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5. O quinto capítulo não é mais do que o próprio nome indica, 

“Considerações Finais”. Aqui, em função dos objectivos 

delineados serão retiradas as principais conclusões.  

6. No sexto capítulo, “Referências Bibliográficas”, catalogaremos 

todas as referências bibliográficas referidas em qualquer um dos 

capítulos anteriores.  

7. O sétimo capítulo, os “Anexos”, contemplará todos os 

documentos obtidos pela nossa recolha de dados. O guião da 

entrevista ao treinador do Rio Ave F.C., a transcrição integral da 

entrevista e o registo pormenorizado dos exercícios Específicos 

mais importantes.  
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2. Revisão da Literatura  

 

2.1. A imprescindibilidade de reconhecer o Futebol como um 

jogo táctico, um jogo de oposição 

 

“ (…) Futebol é tudo (…) a táctica é importante, a verdadeira essência do desporto 

colectivo.”  

(Mourinho, 2005) 

 

É do senso comum ouvir-se com frequência que de “Futebol toda a 

gente percebe um pouco”, opina e critica, ora porque é “uma equipa mais 

táctica” ora porque é “uma equipa mais técnica”. Quando é “um jogo mais 

aberto” diz-se que é mais ofensivo, mais criativo. Quando é um “jogo mais 

fechado” diz-se que é mais defensivo, mais … táctico. Contudo, o Futebol é um 

jogo em que a base é táctica e pressupõe que seja pensado como equipa 

(Lobo, 2007), tanto em termos defensivos como ofensivos. Lobo (2009) 

elucida-nos acerca deste assunto com o exemplo da meia-final da Champions 

de 2009, entre o Barça de Guardiola e o Chelsea de Hiddink, afirmando que “a 

ideia de jogo táctico nasceu de ambos os lados (…) embora com princípios 

diferentes (…) A diferença está em que enquanto uma, o Chelsea, procura 

fechar espaços, a outra, o Barça, procura criar espaços”. Repare-se que o 

Barça, uma equipa com um caudal ofensivo elevado, nem por isso deixa de ser 

uma equipa eminentemente táctica. Todas as grandes equipas são “equipas 

tácticas”, sendo que “cada ideologia pede um jogo táctico diferente” (Lobo, 

2009). O mesmo autor conclui afirmando que o erro é pensarmos na definição 

de “equipa táctica” quando se observa um jogo mais de contenção. Assim 

sendo, torna-se fundamental perceber a natureza do jogo de Futebol, a sua 

lógica interna e sobretudo entender a sua verdadeira essência táctica. 

O Futebol pertence a um grupo de modalidades, que pelo conjunto 

comum das suas características, são habitualmente designadas por jogos 

desportivos colectivos (JDC).  
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Para além de todo um conjunto de características comuns e não menos 

importantes, é unânime reconhecer “a relação de oposição entre os elementos 

das duas equipas em confronto e a relação de cooperação entre os elementos 

da mesma equipa” (Garganta & Pinto, 1998, p. 98), desenvolvidas num 

contexto imprevisível, que marcam a natureza dos JDC, sendo classificados 

como jogos de oposição (Gréhaigne & Guillon citados por Garganta & Pinto, 

1998). Aliás, as relações de oposição e cooperação determinam-se entre si, 

isto é, a cooperação interactiva dentro de um colectivo só se concretiza tendo 

em conta as restrições impostas pelo adversário, tanto a nível defensivo como 

ofensivo. As interacções entre os companheiros de equipa são realizadas 

tendo em conta a obtenção dos objectivos de jogo, pela execução de 

comportamentos a fim de recuperar, conservar e fazer progredir a bola até à 

zona de concretização e marcar (Gréhaigne, Billard & Laroche, 1999).  

Na perspectiva de Garganta (1997), oposição e cooperação são tarefas 

básicas reversíveis, tanto a atacar como a defender, sendo que as sucessivas 

configurações que o jogo vai apresentando resultam da forma como ambas as 

equipas gerem as relações, de cooperação e adversidade, em função do 

objectivo do jogo. De facto, esta permanente relação de sinal oposto no 

confronto entre as equipas (ataque e defesa), alicerçada à variabilidade, 

alternância e aleatoriedade inerentes às situações de jogo, conduzem a 

mudanças alternadas de comportamentos e atitudes, que devem ser 

conducentes com o objectivo do jogo (o golo) e com as finalidades de cada 

situação (ataque ou defesa) (Garganta, 1997; Garganta & Pinto, 1998).  

Sendo o jogo um sistema dinâmico que varia não-linearmente com o 

tempo e no qual o resultado depende da forma como se vai jogando (Cunha e 

Silva, 1995), torna-se imperioso adoptar uma “atitude táctica permanente” 

(Garganta, 1995), um constante envolvimento e entendimento das situações de 

jogo, no sentido de ocorrerem comportamentos mais ou menos pertinentes em 

função das configurações que o próprio jogo vai apresentando.  

A relação de forças que evolui constantemente ao longo do jogo neste 

desporto colectivo, procurando «prejudicar» o adversário, a todo o instante, 

assim como actuando de modo a evitar as artimanhas deste (Riera, 1995), 
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desponta a essencial característica táctica existente entre equipas em 

competição. 

Face à realidade do Futebol, actualmente a dimensão táctica é 

reconhecida como a geradora e condutora de todo o processo de jogo, de 

ensino e de treino, uma vez que o principal problema colocado às equipas e 

aos jogadores é sempre de natureza táctica (Teodorescu, 1984; Queiroz, 1986; 

Frade, 1989; Guilherme Oliveira, 1991; Gréhaigne, 1992; Castelo, 1994; 

Garganta, 1997), ou seja, o praticante deve saber “o que fazer”, para poder 

resolver o problema imediato, “o como fazer”, seleccionando e utilizando a 

resposta motora mais adequada (Garganta & Pinto, 1998, p. 98). “É o grau de 

adequação de cada uma das acções no seu seio da actividade colectiva global 

que caracteriza o nível táctico de um jogador e, em definitivo, da equipa” 

(Castelo, 1999, p. 27). 

Porém, a táctica deve ser entendida não apenas como uma das 

dimensões tradicionais do jogo, mas sim como a dimensão unificadora que dá 

sentido e lógica a todas as outras. Assim, a dimensão táctica funciona como a 

interacção das diferentes dimensões, dos diferentes jogadores, dos diferentes 

intervenientes no jogo (jogadores e treinadores) e dos respectivos 

conhecimentos que estes evidenciam (Guilherme Oliveira, 2004), devendo 

constituir-se como o princípio director da organização do jogo (Teodorescu, 

1984). 

O Futebol é predominantemente um jogo de julgamentos e decisões (C. 

Hughes, 1994), exigindo dos seus praticantes uma adequada capacidade de 

decisão, que é precedida de uma ajustada leitura do jogo. Esta leitura 

adequada é um aspecto imprescindível ao longo de uma partida de Futebol, já 

que no decorrer da mesma, em média um jogador não consegue ter a bola por 

mais de dois minutos, sendo que no restante tempo de jogo é obrigado a 

seleccionar, julgar e decidir.   

Neste sentido, pode-se falar em pensamento táctico, ou seja, 

pensamento de jogo como sendo uma componente essencial da acção táctica 

(Mahlo, 1997). O autor acrescenta que o pensamento está presente na 

percepção e na análise da situação, isto é, na observação, assim como na 
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solução mental do problema, sob a forma de análise e de síntese, de 

abstracção e generalização. Assim, um jogador com bom nível de 

processamento de informação poderá elaborar com sucesso um esquema 

mental de actuação motora (Tavares, 1998). Repare-se que esse pensamento 

táctico é fundamental para a correcta orientação dos jogadores, sua 

organização criativa e realização de acções tácticas individuais e colectivas, 

em função da complexidade com que se desenvolvem no jogo (Faria & 

Tavares, 1993).  

Na perspectiva de Mahlo (1997), o processo táctico enquanto processo 

intelectual de uma solução, assume-se como uma componente indissociável da 

actividade em jogo. Tavares (1998) refere ainda que o pensamento táctico do 

jogador é afectado pela aquisição e elaboração das informações recolhidas e 

utilizadas na orientação adequada das acções motoras.  

Desta forma, visto que o Futebol é uma actividade complexa, que se 

caracteriza e exprime mediante acções de jogo que não correspondem a uma 

sequência possível de códigos (Garganta, 1997), exige dos jogadores uma 

eficácia de desempenho que se relaciona sobretudo com a leitura de jogo (o tal 

processamento de informação) e as decisões. Os jogadores desenvolvem 

sequências de acções e tomadas de decisão encadeadas, de acordo com as 

fases de ataque e defesa. O domínio das técnicas específicas e a capacidade 

de tomada de decisão dependem da sua adequabilidade à situação de jogo. 

Um bom executante é, antes de mais, um indivíduo capaz de seleccionar as 

técnicas mais adequadas para responder às sucessivas configurações do jogo, 

sendo que essas mesmas técnicas são sempre determinadas por um contexto 

táctico (Garganta & Pinto, 1998). Ora, parece-nos de todo importante falar de 

uma cultura táctica1, como um entendimento do jogo, uma capacidade de 

perceber o jogo, adaptando convenientemente as respostas de acordo com as 

exigências inerentes à decisão, sendo para tal determinante seleccionar a 

informação concertante ao gesto/acção a executar (Faria & Tavares, 1993).  

                                                           
1
 Segundo Frade (1990) podemos definir a cultura táctica como um guia de escolhas de acção, 

referenciado ao conjunto de valores e percepções que decorrem do corpo de significações 
criado (princípios, regras e modelos de jogo). 
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A tomada de decisão, que ao nível do mecanismo perceptivo pressupõe 

tarefas motoras de grande complexidade, desempenha um papel crucial nas 

acções do jogador dado que a realização de movimentos conscientes é 

precedida de uma decisão (Faria & Tavares, 1993). Costa, Garganta, Fonseca 

e Botelho (2002), sustentam igualmente a ideia de que a tomada de decisão 

precede a execução. Contudo, vão mais além referindo que a acção é sinónimo 

de tomada de decisão dado que cada situação solicita uma nova 

solução/resposta. É importante destacar que não se poderá confundir decisão 

com acção, já que uma coisa é acção e outra é decisão. A verdade é que uma 

acção pressupõe uma decisão (enquanto que o inverso já não se verifica). 

Porém, Faria e Tavares (1993) afirmam também que no momento da 

percepção da informação, pode-se considerar uma simultaneidade de decisão 

e de acção, visto que é necessário responder constantemente aos 

constrangimentos colocados pelo jogo. Logo, podemos acrescentar que 

percepção, decisão e acção estão intimamente ligadas. 

“Qualquer acção de jogo é condicionada por uma interpretação que 

envolve uma decisão (dimensão táctica), uma acção ou habilidade motora 

(dimensão técnica) que exigiu determinado movimento (dimensão fisiológica) e 

que foi condicionada e direccionada por estádios volitivos e emocionais 

(dimensão psicológica)” (Guilherme Oliveira, 2004, p. 3). Vejamos que o jogo 

se manifesta pela interacção das diferentes dimensões, sendo que a táctica 

solicita, de acordo com a especificidade do jogo, valências físicas, técnicas e 

psíquicas (Faria, 1999). Aliás, a dimensão táctica por si só não existe, apenas 

fazendo sentido quando se manifesta através da interacção das outras três, as 

dimensões técnica, física e psicológica (Guilherme Oliveira, 2004). No mesmo 

“comprimento de onda”, Frade (citado por Rocha, 2000) acrescenta que o 

táctico não é físico, técnico, psicológico, nem estratégico, mas precisa dos 

quatro para se manifestar. De acordo com o autor, e face aos 

constrangimentos que o jogo coloca a todo o momento, o “táctico” deverá ser a 

componente dominante.  

Estando o Futebol incluído nos JDC, precisa de organização e, por isso, 

é essencialmente táctico. Contudo, táctica não significa somente uma 
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organização em função do espaço de jogo e das missões específicas dos 

jogadores, esta pressupõe, em última análise, a existência de uma concepção 

unitária para o desenrolar do jogo, ou melhor, o tema geral sobre o qual os 

jogadores concordam e que lhes permite estabelecer uma linguagem comum 

(Castelo, 1994). E táctica para José Mourinho é algo de muito concreto, sendo 

o conjunto de comportamentos que deseja que a equipa manifeste em campo, 

o conjunto de princípios que dão corpo ao seu modelo de jogo; uma cultura 

comportamental específica, que requer tempo de aprendizagem; uma 

qualidade emergente (Oliveira, Amieiro, Resende & Barreto, 2006). 

Portanto, reconhecendo o Futebol como um jogo táctico, percebe-se que 

este vai colocando permanentemente problemas à equipa e aos jogadores, 

existindo a imprescindibilidade de desenvolver o entendimento e a 

compreensão do jogo para se poder intervir sobre ele. Guilherme Oliveira 

(2004) adianta que face a estas características, tudo o que se vai construindo e 

trabalhando deve ter um sentido, uma intencionalidade, que passa ser 

educativa. O autor acrescenta que sendo o processo de treino uma construção, 

é necessário dar coerência e sentido a essa mesma construção, reclamando 

um conjunto de linhas orientadoras, tanto colectivas como individuais, capazes 

de conduzir o processo. Ou seja, a construção do Modelo de Jogo da equipa, 

alicerçada num conjunto de ideias bem definidas pelo treinador, vão constituir 

um referencial que irá promover a articulação de sentido de tudo aquilo que vai 

sendo desenvolvido.   
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2.2. Modelação do Jogo de Futebol 

 

“ A modelação e a simulação podem ser consideradas como as bases sobre as quais 

repousa o pensamento humano.” 

(Durand citado por Garganta, 1997, p. 116) 

 

2.2.1. A importância da Modelação de uma forma de jogar 

 

“ Operacionalizar uma filosofia é dar corpo à inteligência, à imaginação e à criatividade. 

É a responsabilidade de uma ligação umbilical entre o exercício, a referência ideológica e o seu 

inventor.” 

(Faria citado por Oliveira, Amieiro, Resende & Barreto, 2006, p. 17) 

 

Modelar o jogo de Futebol é articular um conjunto de ideias relativas a 

comportamentos individuais e colectivos e adaptá-las a um determinado 

contexto. Tendo em conta a essência táctica do jogo de Futebol, onde 

predominam múltiplas relações de cooperação e oposição, quer a atacar como 

a defender, é fundamental que o treinador seja capaz de sistematizar as suas 

ideias de jogo, no sentido de poder estabelecer uma linguagem comum no seio 

da equipa. Assim, ao criar um referencial (Modelo de Jogo) colectivo, que tem 

em conta aspectos gerais mas também aspectos mais particulares, vai levar a 

que os jogadores apropriem as suas acções às diversas situações de jogo com 

uma determinada intencionalidade. Este processo de sistematização das ideias 

de jogo, modelando-as face a uma dada realidade, conduzirá a uma forma de 

jogar Específica2, que identifica a equipa de cada treinador.  

Deste modo, reparamos que a Modelação assume um papel importante 

na regulação dos comportamentos podendo decifrar o presente de uma 

determinada situação, e à medida que o processo vai sendo ajustado podemos 

tentar prever o futuro dessa mesma situação (Perl, 2004). Ou seja, podemos ir 

regulando os comportamentos à medida que o processo vai avançando, com 

vista a um determinado jogar3 que se pretende.  

                                                           
2
 Específica (com “E” maiúsculo) representa a particularidade do contexto e de uma forma de 

jogar relativa às ideias do treinador e ao entendimento pelos jogadores. 
3
 É o tipo de futebol que uma Equipa produz. São as regularidades que identificam uma Equipa.  
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Gréhaigne (citado por Garganta, 1997, p. 120) acrescenta que “ (…) a 

Modelação do jogo permite fazer emergir problemas, determinar os objectivos 

de aprendizagem e de treino e constatar os progressos dos praticantes, em 

relação aos modelos de referência”. Desta forma, parece-nos importante que o 

treinador saiba muito bem aquilo que pretende para equipa, para que possa 

gerir todo o processo num determinado sentido. 

Na perspectiva de Alves (citado por Santos, 2006) a Modelação é uma 

tendência evolutiva dos processos de treino sendo que Bompa (1999) refere 

ainda que esta vai, progressivamente, constituir-se como um dos princípios 

mais importantes no treino, existindo um movimento de há alguns para cá que 

tem como objectivo ligar o processo de treino à Modelação. 

A importância da Modelação na construção de uma forma de jogar 

Específica de uma equipa é corroborada por diversos autores (Parlebas; 

Deleplace; Dugrand; Gréhaigne; Godik & Popov; McGarry & Franks; Hughes; 

Smith et al. citados por Garganta,1997), visto que tem servido sobretudo para 

configurar a lógica interna dos JDC com base na organização das acções, 

dentro de uma dada intencionalidade comportamental.  

Garganta (1997) refere ainda que esta pode ser utilizada para promover 

a identificação de relações entre os eventos de jogo e os factores que afluem 

para a efectividade das equipas, isto é, na configuração de padrões de jogo 

que estejam associados aos factores de sucesso e insucesso nas equipas.  

Deste modo, a Modelação do jogo de Futebol de uma equipa vai 

condicionar e orientar o processo de planeamento e de periodização no sentido 

da construção de um jogar Específico para essa mesma equipa. Assim sendo, 

quanto maior for o grau de correspondência entre os modelos utilizados e a 

forma de jogar Específica, melhores e mais eficazes serão os seus efeitos 

(Queiroz, 1986). Daí a clara necessidade de modelar o jogo, tornando-o único e 

específico, a partir da concepção de jogo do treinador inserida numa 

determinada realidade futebolística.  

Sendo o jogo de Futebol caracterizado essencialmente pela 

imprevisibilidade, aleatoriedade e indeterminismo, em que as duas equipas nas 

diferentes fases (defesa e ataque) do jogo procuram atingir os seus objectivos, 
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que neste caso são antagónicos, pode-se considerar o Futebol, e mais 

concretamente uma equipa e todo o contexto que a envolve, um sistema 

complexo (Garganta, 1996; Guilherme Oliveira, 2004; Gaiteiro, 2006; Silva, 

2008). 

Face a essa complexidade do jogo, é importante procurar um 

enquadramento e conceptualização condizentes com a sua real natureza e 

contexto específicos. Reforçando esta ideia, Le Moigne (1990) acrescenta que 

a construção da inteligibilidade de um sistema complexo é possível se 

procurarmos modelá-lo, no entanto, fazendo-o num contexto que permita uma 

adaptação à especificidade do jogo de Futebol, ou seja, num contexto táctico.  

Aproveitando a ideia de Garganta (1996), podemos referir que entre a 

teoria e a prática encontramos as simplificações, sendo que o modelo é visto 

como uma simplificação da realidade complexa, uma interpretação e uma 

síntese, no fundo, uma representação dessa mesma realidade. Assim, o 

modelo adquire a forma com que se caracteriza o “conteúdo táctico”, em que o 

treinador como modelador de um determinado jogar, transporta para um 

universo teórico aquilo que a prática lhe mostra; sabendo, contudo, que a 

realidade é sempre mais complexa e mais completa do que o modelo, do que a 

sua representação. Facilmente depreendemos que o modelo é uma 

representação simplificada da realidade, uma criação pessoal que está ligada a 

concepções de conhecimento (Garganta, 1997) de determinado fenómeno ou 

realidade (neste caso o Futebol). 

Corroborando esta ideia, Le Moigne (1990) acrescenta que os modelos 

são criações antecipativas que se fundamentam numa interpretação da 

realidade por parte de quem cria esses modelos (treinador em conjunto com os 

jogadores). Deste modo, Guilherme Oliveira (2004) refere que a criação de um 

modelo implica a organização de um conjunto de conhecimentos/imagens 

mentais que se tem de determinada realidade. Le Moigne (1990) confere o 

nome de “concepção” a essa mesma criação.  

Ainda na perspectiva de Le Moigne (1990), a modelação de sistemas 

complexos permite a construção de interacções que vão direccionar as acções 

e permitir avaliar os processos e os respectivos resultados. Daí que Guilherme 
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Oliveira (2004) conclua afirmando que a concepção está mais relacionada com 

o plano de organização das ideias, enquanto o modelo permite a 

operacionalização dessa concepção. 

As interacções sobre as quais nos temos debruçado ocorrem entre o 

objecto (o jogar Específico) e o nosso organismo, de acordo com as 

características do organismo (Damásio, 2003), numa relação constante com o 

envolvimento tendo em vista uma determinada identidade colectiva. É 

fundamental que se perceba esta relação com todo o envolvimento, indo de 

encontro a uma posição assumida por Capra (1996, p.25) ao afirmar que “a 

percepção Ecológica Profunda reconhece a interdependência fundamental de 

todos os fenómenos”, como um processo cíclico que determinamos e do qual 

somos dependentes.  

Desta forma, a criação de um Modelo de Jogo (modelação de um jogar) 

assente nesta perspectiva torna-se imprescindível, já que contraria as 

abordagens analíticas de Descartes e Newton, que procuram dissecar as 

partes de um conjunto isoladamente sem relação ou interacção, entendendo-o 

como uma simples soma dessas partes (Capra, 1996).  

Por outro lado, a abordagem sistémica do Jogo de Futebol tem permitido 

reunir e organizar conhecimentos procurando a interacção dinâmica entre os 

elementos de um conjunto conferindo-lhe um carácter de totalidade (Garganta, 

1996), um carácter táctico, para corresponder aos problemas que vão sendo 

levantados. 

Portanto, reforçamos a ideia de que o Futebol deve ser entendido dentro 

dessa lógica sistémica para que a construção de uma equipa possa ser 

direccionada através de uma Modelação que permita a interacção permanente 

dos diferentes agentes. 
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2.2.2. A emergência do Pensamento Sistémico – uma abordagem 

que vai condicionar a exponenciação do Modelo de Jogo 

 

“ Entender as coisas sistemicamente significa, literalmente, colocá-las dentro de um 

contexto, estabelecer a natureza das suas relações.” 

(Gaiteiro, 2006, p. 20) 

 

Antes de contextualizarmos a noção de pensamento sistémico ao nível 

da Modelação de uma forma de jogar Específica, importa entender o Futebol, e 

mais concretamente um determinado jogar, como um sistema de relações, um 

fenómeno complexo. Assim sendo, a palavra “sistémico” remete-nos para a 

palavra “sistema”, que deriva do grego synhistanai, significando “colocar junto” 

(Capra, 1996). 

Na verdade, um sistema é um conjunto de elementos ou partes que 

estabelecem interacções entre si com o intuito de alcançar um objectivo 

concreto (Moriello, 2003). O autor acrescenta duas características essenciais 

dos sistemas: a primeira é que uma alteração em qualquer uma das partes 

influenciará as restantes partes do sistema; a segunda remete-nos para a 

obrigatoriedade da existência de um objectivo comum. 

Neste sentido, estamos em condições de afirmar que uma equipa de 

Futebol é um sistema onde um conjunto de jogadores cria interacções entre si 

com o intento de alcançar um objectivo comum, ou seja, uma forma de jogar 

Específica para alcançar o sucesso na modalidade.  

Porém, quando nos referimos a um sistema (equipa) devemos perceber 

que este se encontra envolvido num meio ambiente (um determinado contexto) 

que vai afectar tanto o seu funcionamento como o seu rendimento (Moriello, 

2003). Em analogia com o Futebol, o autor faz referência a dois tipos de 

sistemas: os “sistemas abertos”, que apresentam muita interacção com o meio 

ambiente; os “sistemas adaptativos”, que reagem e adaptam-se ao 

envolvimento. Daí que uma equipa de Futebol e nomeadamente o jogar que 

apresenta em campo possam ser considerados “sistemas abertos e 

adaptativos”, na medida em que têm uma grande interacção com o meio 

ambiente (contexto) e uma boa capacidade de adaptação ao mesmo. 
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Facilmente percebemos que tudo que envolve a equipa e a sua forma de jogar, 

como por exemplo a cultura e a filosofia do clube, acabam por influenciá-la de 

uma forma Específica.  

Na mesma linha de pensamento, Moriello (2003) acrescenta ainda que 

uma equipa pode ser considerada um “sistema homeostático”, dado que a 

homeostasia define a tendência de um sistema para a sua sobrevivência 

dinâmica. Ou seja, estes sistemas predominantemente homeostáticos 

conseguem adaptar-se às transformações do contexto através de ajustes 

estruturais internos. Ora, como uma equipa de Futebol vive em constantes 

alterações entre ordem e desordem internas, tem que se auto-ajustar 

estruturalmente às necessidades do momento.  

Partindo da ideia de que uma equipa de Futebol é um sistema definido 

por “complexos elementos em interacção” (Von Bertalanffy citado por Frade, 

1990, p. 3), podemos afirmar que o jogo, ao expressar relações de cooperação 

entre colegas e de oposição com os adversários, definir-se-á como um sistema 

de “sistemas” – sistema complexo. Desta forma, como cada equipa tem a sua 

lógica de funcionamento, o jogo poderá representar um confronto entre dois 

sistemas na luta por um objectivo final (a vitória).  

Pelo exposto nas linhas anteriores, estamos perante um fenómeno 

aparentemente complexo, pois um sistema complexo é um sistema que 

consiste num grande número de agentes que estabelecem interacções entre si 

de várias formas (Vriend citado por Phelan, 2001). Morin (1999) acrescenta que 

existe complexidade quando os diferentes elementos constituintes de um todo 

são inseparáveis, existindo tecido interdependente, interactivo entre as partes e 

o todo e o todo e as partes.  

Os sistemas complexos, além de se caracterizarem pela interconexão e 

interacção das suas diferentes partes, também estão compostos por um 

conjunto de incertezas que lhe conferem ainda uma maior complexidade. 

Nesse sentido, Morin (1999) acrescenta que um sistema complexo relaciona-se 

com os sistemas semi-aleatórios cuja ordem é inseparável das 

indeterminações que o incluem. Assim, como já reportamos anteriormente, a 

complexidade está ligada a uma alternância permanente entre ordem e 
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desordem que se desenrola ao longo do jogo de Futebol e dentro de uma 

equipa em particular. 

Moriello (2003) dá o seu contributo afirmando que a interacção entre os 

elementos de um sistema complexo origina um comportamento emergente que 

não se pode explicar entendendo esses elementos de uma forma isolada, daí 

que Capra (1996) acrescente que o todo apresenta propriedades fruto das 

interacções e das relações entre as suas partes e na relação do todo com o 

contexto. O autor aponta ainda que essas propriedades são destruídas quando 

o sistema é dissecado, física ou teoricamente, em elementos isolados. Ou seja, 

embora seja possível encontrar partes individuais em qualquer sistema, essas 

partes não são isoladas, já que a natureza do todo é sempre diferente da mera 

soma das suas partes. O todo não é igual à soma das suas partes (Morin, 

2001; Capra, 1996). Portanto, as propriedades das partes podem ser 

entendidas dentro do contexto do todo mais amplo (Capra, 1996). 

Assim sendo, pelo que foi referido a partir da opinião de conceituados 

autores, podemos referir que o pensamento sistémico é sempre contextual, 

ambientalista, visto que para se conhecer algo é imprescindível 

estabelecermos uma contextualização com o ambiente cognitivo em que 

estamos inseridos, respeitando e caminhando numa linha de pensamento que 

integra noções de conexidade, de relações e de diferentes contextos.  

A essencialidade táctica do jogo de Futebol implica precisamente a 

adopção de um pensamento adequado à sua natureza, sendo que a 

abordagem sistémica do jogo constitui uma importante referência a considerar 

no sentido da construção de uma equipa, dado que facilita a análise e a síntese 

das organizações complexas (Bertrand & Guillement, 1994). Os autores 

consideram que esta abordagem actuará sobre os sistemas como um todo, 

contrariando a abordagem analítica que isola e decompõe um sistema, 

analisando as suas partes de uma forma isolada.  

Na perspectiva de Guilherme Oliveira (2004), esta abordagem visa 

analisar o fenómeno jogo na sua globalidade, procurando perceber as 

interacções que evidencia, os conhecimentos que promove, como organizá-los, 

direccioná-los e desenvolvê-los, percebendo a sua dinâmica e complexidade. 



22 
 

A visão sistémica comporta uma expressão muito importante ao nível da 

sua abordagem perante as coisas, ou seja, a noção de “redes de relações”. 

Gaiteiro (2006, p. 21) refere que esta visão compreende que “os objectos 

estão, antes de tudo, imersos em redes de relações, as quais, por sua vez, se 

relacionam com outras redes”. Portanto, quem aborda as situações desta forma 

deve considerar as relações entre objectos como fundamentais. Capra (1996, 

p. 47) sustenta dizendo que “a percepção do mundo vivo como uma rede de 

relações tornou o pensar em termos de redes uma característica chave do 

pensamento sistémico”. Nesse sentido, importa compreender o “conhecimento 

científico como uma rede de concepções e de modelos, na qual nenhuma parte 

é mais fundamental do que as outras” (Capra, 1996, p. 48). Nesta visão 

sistémica, conseguimos compreender que os próprios objectos são redes de 

relações que se encaixam em redes maiores. Assim, de acordo com Gaiteiro 

(2006) podemos afirmar que aquilo a que chamamos “parte” é apenas um 

padrão numa teia inseparável de relações, não existindo portanto, partes em 

absoluto. Outra característica importante deste tipo de pensamento, e que não 

podemos deixar de referir, prende-se com o facto de dentro de um sistema se 

encontrarem outros sistemas aninhados, com igual ou diferente grau de 

complexidade.  

Nesta perspectiva, em analogia com o processo de construção de um 

Modelo de Jogo, ou melhor, na Modelação de uma forma de jogar Específica, 

encontra-se igualmente uma vasta rede de relações em que as ideias do 

treinador não são mais fundamentais do que a cultura do clube, os princípios 

de jogo não são mais fundamentais do que os objectivos do clube e as 

organizações estruturais, entre outros agentes que se encontram em 

permanente inter-relação e que em conjunto são necessários para construir 

uma identidade colectiva. 

Deste modo, fazendo a ponte com Garganta e Gréhaigne (1999), a 

modelação sistémica parece revelar-se extremamente proveitosa para 

defrontar fenómenos complexos como o jogo de Futebol, na medida em que 

nos encontramos na presença de um processo: (1) interactivo, visto que os 

jogadores que o constituem actuam numa relação de reciprocidade; (2) global 
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ou total, porque o valor da equipa pode ser maior ou menor do que a soma dos 

valores individuais dos jogadores que a constituem; (3) complexo, já que existe 

uma abundância de relações entre os elementos em jogo; (4) organizado, 

porque a sua estrutura e funcionalidade se configuram tendo em conta as 

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

e regras em função de finalidades e objectivos.    

Por tudo que foi exposto anteriormente, concluímos que se uma equipa 

(e todo o seu processo de construção) é considerada um sistema, no qual 

existem redes de relações entre os vários agentes envolvidos, a abordagem 

sistémica aparenta ser a melhor solução para a modelar.  

 

2.2.3. Modelo de Jogo – a noção de um fenómeno construído e 

determinístico no sentido de um jogar que queremos alcançar 

 

“ O Modelo de Jogo nunca está acabado porque o processo ao acontecer vai fornecer 

indicadores de modo a serem interpretados por quem o gere, no sentido de o ir gerindo para 

estimular uma melhor qualidade.” 

(Frade, 2003a) 

 

Antes de passarmos por uma noção mais esclarecedora e 

contextualizada do Modelo de Jogo, parece-nos importante constatar que o 

jogar que uma equipa produz não é um fenómeno natural, mas sim o resultado 

de um fenómeno construído (por isso existem diferentes formas de jogar), 

sendo claramente diferente de outro jogar preconizado por outra equipa 

qualquer. Associado a esta construção surge o termo determinístico, já que no 

momento dessa mesma construção, sabemos o que queremos alcançar no 

futuro, ou melhor o que queremos construir. 

Na verdade, facilmente percebemos que existem formas de jogar 

diferentes, pois cada treinador torna a sua Específica, dentro de um 

determinado contexto que lhe confere um conjunto de singularidades, dado que 

esse contexto varia entre clubes, entre cidades, entre países …, ou seja, não 

há contextos iguais.  
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Porém, também é importante estarmos conscientes da imprevisibilidade 

do futuro, sabendo que este pode contornar um pouco a nossa ideia inicial, 

fazendo com que esse jogar esteja em permanente construção, numa relação 

dialéctica entre treinador e jogadores, tendo em conta os problemas que vão 

sendo colocados a todo o momento.  

Nesse sentido, afirmamos que a forma de jogar Específica que 

idealizamos e depois operacionalizamos através do treino estará sempre em 

construção, moldando-se determinados aspectos da ideia inicial, sem no 

entanto modificar a sua matriz, aquilo que a caracteriza e lhe confere 

singularidade. Ou seja, aquilo que queremos reforçar está relacionado com o 

facto de a ideia de jogo nunca estar acabada, daí o dizer-se que o Modelo de 

Jogo nunca está acabado, está em construção. Trata-se, portanto, de moldar 

certos aspectos que contornam a nossa ideia inicial sem descaracterizá-la. 

Guilherme Oliveira (2006, p. III) afirma que “os treinadores transmitem 

determinado tipo de ideias que querem que os jogadores assumam em termos 

de jogo, os jogadores vão receber essas ideias e vão reconstruir essas ideias. 

Por isso há uma criação de um Modelo …”.    

Com o intuito de esclarecermos o assunto exposto nas linhas anteriores 

vejamos um exemplo: imagine-se que um treinador quer implementar na sua 

equipa a posse e circulação de bola como um comportamento/princípio no 

momento de organização ofensiva. Ele pretende que essa circulação de bola 

seja feita em toda a largura do campo, jogando de uma forma apoiada com 

passe curto e seguro, à procura de espaços para desorganizar a equipa 

adversária. Contudo, o treinador transmite a ideia, vai trabalhando e percebe 

que há um jogador que apresenta uma boa leitura/visão de jogo aliada a uma 

qualidade e precisão no passe longo. Então, o treinador pode aproveitar essa 

característica porque através dessa precisão no passe longo, o jogo tornar-se-á 

mais rápido. Por isso, através da alternância entre passe curto e passe longo, a 

velocidade da circulação de bola pode ser muito maior. Poderá aproveitar toda 

a largura do terreno e criar maiores desequilíbrios na estrutura defensiva do 

adversário.  
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Através do exemplo anterior percebemos que o treinador pode modificar 

certo aspecto do seu jogar sem perder identidade, ou melhor, modifica um 

detalhe no sentido de estimular uma maior qualidade e eficácia na procura de 

espaços para desorganizar o adversário. Então, percebemos que a ideia de 

jogo se vai modificando (nunca está acabada, está em permanente 

construção), não sendo necessário deixar de praticar o jogar que idealizámos 

inicialmente. Neste sentido, Guilherme Oliveira (2006, p. IV) adianta que a 

capacidade de compreensão do comportamento por parte dos jogadores é 

muito importante referindo o seguinte: “Por isso, dou o princípio, eles 

interpretam e há uma recriação. E o jogo é assim e por isso é que digo que é 

uma criação e não uma adopção”.   

O que é importante é termos uma noção clara do que é o Modelo de 

Jogo de uma equipa e que este nunca está acabado, vai-se construindo, 

desconstruindo e reconstruindo (Castelo, 1994), devendo estar constantemente 

a ser visualizado, entendendo-se o futuro como elemento causal do 

comportamento (Frade, 1985).  

O Modelo de Jogo em Futebol é normalmente mal entendido pelas 

pessoas. Fala-se dele como sistema de jogo implementado ou a estrutura 

inicial que a equipa apresenta em campo. No entanto, o Modelo de Jogo é 

muito mais do que isso, o Modelo é tudo (Frade, 2006).  

Entendemos que um Modelo de Jogo é algo que identifica uma 

determinada equipa, não é apenas um sistema de jogo, não é o 

posicionamento e disposição dos jogadores, mas sim a forma como os 

jogadores estabelecem as relações entre si e como expressam a sua 

identidade, uma determinada organização apresentada em cada momento do 

jogo que se manifesta com regularidade.  

O Modelo de Jogo diz respeito a uma ideia/conjectura de jogo 

(Guilherme Oliveira, 2003a) alicerçada num conjunto de princípios4, regras de 

                                                           
4
 No ponto seguinte referimo-nos também aos princípios do jogo e do modelo de jogo. Fica a 

ideia que se trata de um conjunto de regras de decisão e normas comportamentais referentes à 
organização do jogo da equipa, nos diferentes momentos do jogo. Digamos que são 
comportamentos mais gerais (em cada momento do jogo) do jogar que o treinador quer criar. 
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acção e de gestão do jogo (Garganta, 2003), ou seja, um conjunto de ideias e 

princípios que determinam a forma de jogar Específica de uma equipa.  

Desta forma, o Modelo de Jogo é constituído por princípios, sub-

princípios5, sub-princípios dos sub-princípios ou subsub-princípios6 …, 

representativos dos diferentes momentos do jogo, que se articulam entre si, 

manifestando uma organização funcional muito própria, caracterizando a 

identidade de uma equipa (Guilherme Oliveira, 2003a). Daí que o Modelo de 

Jogo seja revelador de uma complexidade, na medida em que para se 

concretizar resulta de uma interacção de diferentes agentes. 

Neste sentido, é fundamental que o treinador saiba muito bem aquilo 

que pretende em cada momento do seu jogar, definindo uma série de 

comportamentos e articulação entre eles, que vão permitir que a equipa 

apresente uma identidade Específica. Carvalhal (2001) acrescenta que o 

Modelo de Jogo depende de um sistema de relações que vai articular uma 

determinada forma de jogar, não uma forma de jogar qualquer, mas sim 

baseada numa estrutura específica. Podemos então referir que o Modelo de 

Jogo é, no fundo, um complexo de referências colectivas e individuais, 

concretizadas pela definição dos princípios de jogo concebidos pelo treinador e 

que serão depois adaptadas a um determinado contexto Específico.  

Os princípios e sub-princípios a que nos referimos devem estar 

perfeitamente definidos e expostos aos jogadores para que todos entendam 

claramente o que o treinador pretende. A este respeito Guilherme Oliveira 

(2003b) refere que o Modelo de Jogo é essencialmente mental porque são os 

jogadores quem jogam e os jogadores têm interpretações, sendo que essas 

interpretações quando eles começam a estabelecer relações entre si, muitas 

vezes leva a que a compreensão seja independente. Deste modo, fazê-los 

compreender a mesma coisa e levá-los agir em função do mesmo ao mesmo 

tempo não é uma tarefa fácil e precisa de tempo. Para isso, é determinante que 

os jogadores tenham qualidade e sejam inteligentes, mas por outro lado é 

                                                           
5
 São comportamentos mais específicos do jogar que o treinador quer criar.  

6
 São comportamentos ainda mais específicos, um nível de organização ainda mais inferior que 

o treinador pretende criar. Digamos que podem surgir do lado aberto que o Futebol contém, 
dos detalhes, da criatividade e até do lado estratégico.  
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imprescindível que o responsável da equipa, o treinador, consiga estabelecer 

uma linguagem comum entre as individualidades que são os jogadores da 

equipa. É muito importante que os jogadores entendam o que pretende e 

saibam exactamente aquilo que têm que fazer em cada momento do jogo.  

No entanto, embora tenha que existir uma definição clara acerca dos 

comportamentos a apresentar em cada momento do jogo, o Modelo de Jogo 

não pode ser rígido. Ou seja, deve ser modificável dependendo do contexto em 

que está inserido, moldando-se tendo em conta aquilo que se pretende num 

dado momento. 

Pode-se, então, depreender que o Modelo de Jogo é uma visão futura 

do que pretendemos que a equipa manifeste de forma regular nos diferentes 

momentos do jogo, ou melhor, o jogar que o treinador idealiza para a equipa. 

Carvalhal (2001) dá o seu contributo afirmando que o Modelo de Jogo constitui-

se sempre como o futuro, aquilo que pretendemos alcançar e que estamos 

constantemente a visualizar, aquilo aonde pretendemos chegar, sendo a ideia 

de jogo que nos dá as coordenadas para poder trabalhar, para guiar e poder 

chegar ao nível máximo de jogo. 

Como modelo que é, o Modelo de Jogo assume-se sempre como uma 

conjectura que está sistematicamente aberta a novos acrescentos, pelo que 

está em contínua construção, nunca sendo um dado adquirido, nem findo 

(Guilherme Oliveira, 2003a). Por outro lado, estando sempre em reconstrução e 

em constante evolução, o modelo final é sempre inatingível (Guilherme 

Oliveira, 2003a).   

Assim sendo, temos que ter em conta todos estes aspectos que 

referimos anteriormente e reconhecer que a construção do Modelo de Jogo é 

um processo complexo que visa estabelecer um conjunto de orientações, 

ideias e regras organizacionais de uma equipa, com o objectivo de a preparar 

para reagir à variedade de situações que surgem durante a competição (Lucas 

& Garganta, 2002). 

O Modelo de Jogo é algo que é definido e construído a partir das ideias 

sobre o jogo e concepção de jogo do treinador, considerando sempre as 

características dos jogadores que constituem a equipa e sobretudo o meio 
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ambiente em que estão inseridos, ou melhor, o contexto Específico que 

sustenta toda essa construção.  

 

2.2.4. O processo de construção de um Modelo de Jogo de uma 

equipa de Futebol 

 

“ (…) Não adoptamos um Modelo de Jogo, nós criamos um Modelo de Jogo.” 

(Guilherme Oliveira, 2006, p. III) 

 

Depois de uma exposição acerca da noção de Modelo de Jogo, ficamos 

a perceber que se trata de uma ideia de jogo do treinador, assente num 

conjunto de princípios de acção que serão interpretados pelos jogadores, no 

sentido de criarem (treinador e jogadores) uma determinada forma Específica 

de jogar. 

Contudo, Guilherme Oliveira (2006, p. VII) afirma que “o Modelo de Jogo 

é uma coisa muito complexa e muitas vezes as pessoas são muito redutoras 

no entendimento deste conceito de Modelo porque pensam que o Modelo de 

Jogo é apenas um conjunto de comportamentos e ideias que o treinador tem 

para transmitir a determinados jogadores.” 

E por isso acrescenta que “o Modelo de Jogo tem a ver com as ideias 

que o treinador tem para transmitir aos jogadores, isto é, com a sua concepção 

de jogo, mas também tem de estar relacionado com os jogadores que tem pela 

frente, com o que entendem de jogo. Deve estar relacionado com o clube onde 

está, com a cultura desse clube porque existem clubes com culturas 

completamente diferentes.” Desta forma, podemos reconhecer um papel 

determinante ao contexto e aos aspectos que influenciam o desenvolvimento e 

concretização do Modelo de Jogo.  

Neste sentido, Guilherme Oliveira (2006, p. VIII) refere também que “ é 

evidente que quando um clube contrata um treinador, contrata ideias de jogo 

porque sabe que vai jogar dentro de determinadas ideias. Mas também o 

treinador quando chega a um clube tem de compreender que vai para um clube 

com um determinado historial num país com determinadas características. E o 

treinador tem de compreender tudo isso e o Modelo de Jogo tem de envolver 
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tudo isso. E se não se envolve com tudo isso, o que vai acontecer é que, por 

mais qualidade que possa ter, pode não ter o mesmo sucesso do que se tudo 

isso estiver relacionado.”  

Assim, é importante reconhecer que a construção de uma forma 

Específica de jogar envolve um conjunto de aspectos que o treinador, enquanto 

líder do processo, tem de gerir para o conduzir num determinado sentido que 

pretende. Ou seja, na criação do Modelo de Jogo da sua equipa, o treinador 

tem que considerar vários temas que actuam num sistema de relações, em que 

cada um não é mais importante que os demais. Existe sim uma interacção 

entre esses vários temas, dentro de um determinado contexto Específico 

(figura 1).  

  

 

 

Figura 1 – O processo de construção do Modelo de Jogo de uma equipa de 

Futebol. (Retirado de Guilherme Oliveira, 2008) 
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Observando a figura 1 percebemos que a criação do Modelo de Jogo 

implica necessariamente uma rede de relações, em que a conjugação dos 

diferentes temas, cada um na devida proporção, vão determinar o sucesso da 

implementação de uma determinada identidade de jogo para uma equipa de 

Futebol.  

Assim sendo, quando um treinador chega a um clube é imprescindível 

conhecer a cultura que o envolve. Se estamos a treinar, por exemplo, na 

Holanda ou se estamos a treinar em Espanha, são coisas completamente 

diferentes em que temos que perceber que as culturas desses países vão ter 

implicações directas a vários níveis: no entendimento dos jogadores, no 

envolvimento das massas associativas e o Modelo de Jogo tem de ter em 

consideração essas especificidades culturais.  

“Há que ter em conta as características de cada povo. Não é o mesmo 

Roterdão que Amesterdão. Não é o mesmo Barcelona que Sevilha. Como a 

gente é diferente, tem desejos diferentes e gostos diferentes. Porque o norte 

tende a jogar como os ingleses? Por proximidade na mentalidade. Se os 

jogadores trabalharam bem, lutaram, se entregaram, suaram a camisola, todo o 

mundo feliz. Não importa tanto a táctica ou a técnica” (Cruyff, 2002, p. 132). 

As influências culturais inerentes à construção de um jogar, assim como 

a consciência da sua relevância, da sua existência e da necessidade de 

consonância entre o jogar e o contexto em que este se constrói são aspectos 

determinantes para a construção do mesmo. De acordo com Valdano (1998), 

conhecer a “sensibilidade” da cidade em que se trabalha é um requisito 

determinante e revelador da inteligência de um treinador. O Modelo de Jogo, 

de Jogador e de Treino, e tudo o que se possa relacionar com o fenómeno 

Futebol, são condicionados por tudo o que os envolve, sendo igualmente 

condicionados pelas mudanças culturais e sociais observadas ao longo dos 

tempos, o que implica que às mudanças culturais correspondam mudanças, 

nos Modelos e Concepções (Oliveira, 2002).  

Pegando no exemplo da cidade de Barcelona, e mais concretamente do 

Barça, reparamos que a estrutura e objectivos do clube também têm relação 

com a cultura do país/cidade/clube. Nesse sentido, se estamos a treinar um 



31 
 

clube como o Barça, em que o seu historial foi sempre com equipas 

determinadas que procuram sempre a vitória, que procuram impor a sua forma 

de jogar perante o adversário, que lutam pelo título em qualquer competição, 

então não podemos jogar ou ter um Modelo de Jogo em que nos submetemos 

ao peso e à força dos outros. Porque dessa forma não vamos ter sucesso, 

porque a massa associativa não gosta e começa a assobiar de imediato pois 

não estão habituados a isso, mesmo que vá ganhando a jogar dessa forma! As 

pessoas não gostam, porque a cultura não é essa e os objectivos do clube são 

sempre muito ambiciosos e a sua estrutura é enorme. A cultura é ser cada vez 

melhor, é ganhar sempre, é impor a forma de jogar e tentar quase “empurrar” 

os adversários e manter a superioridade (veja-se o exemplo do Barça de Pep 

Guardiola 2008/2009). É a cultura do clube e o nosso Modelo de Jogo tem de 

ter atenção a esses pormenores porque senão não temos sucesso. Estas 

particularidades são muito importantes na criação do Modelo de Jogo, porque 

temos que ter em consideração todos esses aspectos que estão inter-

relacionados entre si e são preponderantes para o alcance do sucesso. 

Depois da importância do conhecimento da realidade de um 

determinado clube, país ou cidade, constatamos que a ideia de jogo do 

treinador é um aspecto determinante na organização de uma equipa de 

Futebol (Guilherme Oliveira, 2003a), na medida em que o Modelo de Jogo 

parte da ideia de jogo do treinador (Figueiras, 2004; Castelo, 2006; Guilherme 

Oliveira, 2003a; Guilherme Oliveira, 2004). Assim, se o treinador souber 

exactamente aquilo que pretende para a sua equipa, como quer que jogue e os 

comportamentos que os jogadores apresentem, tanto em termos individuais 

como colectivos, certamente que todo o processo de treino e de jogo será mais 

facilmente organizado e controlado.  

O Modelo de Jogo construído pelo treinador é um projecto consciente do 

que é a sua concepção de jogo (Faria, 1999), devendo evidenciar e potenciar o 

melhor das características e das capacidades dos jogadores e, 

consequentemente da equipa, fazendo desaparecer deficiências e 

incapacidades (Guilherme Oliveira, 2003a).  
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Podemos então referir que outro aspecto determinante na construção do 

Modelo de Jogo de uma equipa prende-se com o conhecimento dos 

jogadores. Ou seja, é fundamental que o treinador tenha o mais rápido 

possível um conhecimento dos seus jogadores ao nível do entendimento que 

eles têm do jogo, assim como das capacidades e das características 

específicas de cada um, já que são eles que vão interpretar os 

comportamentos que levam a equipa a jogar de uma determinada forma 

Específica.  

Deste modo, é imprescindível que o treinador, antes de mais, faça um 

esforço de sistematização mental das suas ideias associado ao conhecimento 

relativo aos jogadores, para posteriormente proceder a algumas adaptações 

com base nas capacidades e características dos jogadores, de modo a tirar o 

maior proveito possível destes e da interacção que pode haver entre eles no 

sentido de uma maior qualidade colectiva (Guilherme Oliveira, 2003a).  

Outro aspecto fundamental na construção do Modelo de Jogo de uma 

equipa prende-se com o facto de a ideia de jogo do treinador estar 

representada em cada um dos diferentes momentos do jogo e na inter-

relação dos mesmos.  

No jogo de Futebol são identificadas duas fases: a fase defensiva e a 

fase ofensiva (Castelo, 1996). 

A fase defensiva é quando não se tem a posse da bola (estando esta 

sobre o controlo directo do adversário), tendo como objectivo recuperar a sua 

posse para, dessa forma, passar a atacar, levando mesmo Castelo (1996, p. 

36) a afirmar que esta fase se trata “ como uma forma de recurso”, na medida 

em que o objectivo do jogo é o de marcar golo na baliza do adversário. 

Relativamente à fase ofensiva, o mesmo autor acrescenta que “só o processo 

ofensivo contém em si uma acção positiva”, fazendo referência à “conclusão 

lógica – o golo”, partindo da posse da bola como meio para controlar a 

obtenção do mesmo.  

Pelo exposto, percebe-se que estas fases encontram-se separadas uma 

da outra, já que uma equipa tem a posse de bola e ataca com o intuito de 

marcar golo, enquanto a defesa apenas procura a recuperação da bola, sendo 
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esta forma “abandonada” logo após o objectivo concretizado (Castelo, 1996). 

Desta forma, parece existir uma sequência lógica repetível da passagem de 

uma fase para a outra.  

Guilherme Oliveira (2004) destaca este mesmo ideal como parecendo 

transmitir uma sequência determinada na relação entre defesa e ataque, em 

que apenas existe uma para uma mesma equipa num determinado momento 

do jogo, dado que a equipa que está a atacar, quando perde a bola passa a 

defender e, por sua vez, a equipa que estava a defender passa a atacar.  

Sendo o jogo de Futebol um todo característico (Guilherme Oliveira, 

2004; Amieiro, 2005), uma “inteireza inquebrantável” (Frade, 2006), considera-

se fundamental a perspectivação do jogo segundo momentos e não fases 

(Frade, 1985; Guilherme Oliveira, 2004), precisamente pela inexistência de 

uma sequencialidade destas mesmas fases, cuja mudança de atitude dentro de 

uma determinada linha de jogo é fundamental para corresponder às exigências 

do mesmo no tempo e no lugar correctos. Daí que não basta “só” defender ou 

“só” atacar, é imprescindível “ligar” estes dois momentos, no sentido de os 

potenciar para um rendimento superior com base num entendimento global do 

jogo. Por isso, Jorge Valdano (citado por Guilherme Oliveira, 2008) refere que 

“as equipas devem saber atacar e defender. Algumas sabem algo mais: fazer 

transições.” 

Como tal, não surpreende que diversos treinadores (Van Gall, J. 

Mourinho, J. Ferreira, V. Frade, J. Valdano, entre outros, citados por Guilherme 

Oliveira, 2008) evidenciem quatro momentos no jogo de Futebol: momento de 

organização ofensiva; momento de transição ataque-defesa; momento de 

organização defensiva; e momento de transição defesa- ataque. Neste sentido, 

a perspectivação em quatro momentos e não em duas fases permite-nos 

entender a lógica do jogo tal como ele é, como uma “inteireza inquebrantável”. 

Isto porque esses momentos encontram-se articulados, acontecem numa 

dependência mútua relacional e não numa sequência lógica rígida, conferindo 

ao jogo um carácter mais fluído, como algo continuado e não faseado ou 

quebrado, condizente com a sua complexidade. A percepção do jogo segundo 

quatro momentos complementares e interligados permite reduzir essa 
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complexidade (reduzir sem empobrecer), nunca perdendo a articulação com o 

todo.  

Guilherme Oliveira (2004) é explícito ao distinguir os quatro momentos 

de jogo: o momento de organização ofensiva é caracterizado pelos 

comportamentos assumidos pela equipa aquando da posse de bola, com o 

objectivo de preparar e criar situações de finalização para marcar golo; o 

momento de transição ataque-defesa é caracterizado pelos comportamentos 

que se devem assumir durante os segundos após perda da posse da bola 

(mudança de atitude ofensiva para defensiva), e que coincidem com uma 

desorganização momentânea de ambas as equipas para as novas funções que 

têm que assumir, tentando simultaneamente aproveitar as desorganizações 

adversárias; o momento de organização defensiva caracteriza-se pelos 

comportamentos assumidos pela equipa quando não tem a posse de bola, 

procurando organizar-se de forma a impedir o adversário a preparar e a criar 

situações de golo, evitando-o; o momento de transição defesa-ataque é 

caracterizado pelos comportamentos que se devem adoptar durante os 

segundos imediatos à conquista da posse da bola (mudança de atitude 

defensiva para ofensiva), estando as equipas desorganizadas par as novas 

funções, sendo o objectivo aproveitar a desorganização adversária arranjando 

espaço para proveito próprio.  

Relativamente aos diferentes momentos do jogo Guilherme Oliveira 

(2003a, 2004) apresenta uma sistematização dos mesmos, referindo que 

podem assumir várias escalas de manifestação: individual – comportamentos 

de um determinado jogador; sectorial ou grupal – comportamentos de um 

sector ou grupo de jogadores; intersectorial – comportamentos referentes à 

interligação entre diferentes sectores; e colectiva – comportamentos de toda a 

equipa, em todos os momentos do jogo.   

Esta sistematização apresentada serve para organizar e estruturar o 

Modelo de Jogo da equipa. Portanto, o Modelo deve ser explícito no 

comportamento das equipas e dos jogadores em cada um destes itens. De 

acordo com Guilherme Oliveira (2003a), esta construção teórica permitirá 
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abordar a organização de jogo de uma equipa de Futebol, devendo ser 

atribuída particular atenção às interacções entre os momentos.  

Os quatro momentos apresentados evidenciam relações muito estreitas 

entre si, surgindo a separação somente no plano didáctico-metodológico 

(Guilherme Oliveira, 2003a), permitindo a sua sistematização no sentido de 

ajudar à compreensão e absorção pelos jogadores. 

Assim sendo, no que respeita à inter-relação dos diferentes momentos e 

à decomposição dos comportamentos desses mesmos momentos, eles devem 

seguir uma lógica fractal, ou seja, “devem permitir, em todas as circunstâncias, 

a identificação da singularidade do todo” (Guilherme Oliveira, 2004, p. 148). 

Deste modo, independentemente da inter-relação dos momentos e da escala 

manifestada, eles devem demonstrar as regularidades que caracterizam esses 

momentos, as suas interacções e serem representativos da forma de jogar 

Específica que o treinador pretende implementar. Também é importante referir 

que ao considerarmos a relação permanente entre os diferentes momentos, 

devemos perspectivar que neles não surjam comportamentos inibidores de 

outros comportamentos desejados (Guilherme Oliveira, 2003a).  

Depois de bem definidos os momentos do jogo de Futebol, torna-se 

imperioso que os jogadores saibam exactamente aquilo que têm de fazer em 

cada momento do jogo e na passagem de um momento para outro. Nesse 

sentido, surge outro aspecto fundamental que integra a construção do Modelo 

de Jogo de uma equipa de Futebol, que são os princípios e subprincípios de 

jogo. 

Relativamente a este assunto, apresentaremos um resumo daquilo que 

são princípios na opinião de diversos autores: 

 Os princípios tácticos de base são durante o jogo as ligações 

comuns a todos os elementos, estabelecendo os pontos de 

referência sobre os quais a imaginação, o génio, se deverão 

apoiar para elevar o nível de jogo da equipa (Poulain, citado por 

Castelo, 1994). 
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 Os princípios são bases comuns para que os jogadores “falem” a 

mesma língua, permitindo exprimirem-se num estilo diferente 

(Frantz, citado por Castelo, 1994). 

 Os princípios são regras de acção representadas pelo 

pensamento e o meio de os jogadores sustentarem racionalmente 

os seus comportamentos (Mialaret, citado por Castelo, 1994). 

 Os princípios são as condições a respeitar e os elementos a ter 

em conta para que o comportamento seja eficaz (Gréhaigne, 

1992). 

 Os princípios constituem as regras gerais, de base, através das 

quais os jogadores dirigem e coordenam a sua actividade 

(individual e colectiva) ao longo de uma fase de ataque ou de 

defesa (Teodorescu, 1984). 

  Os princípios de jogo referem-se a um conjunto de normas 

orientadoras da acção do jogador na busca das soluções mais 

eficazes para as diferentes situações de jogo (Garganta & Pinto, 

1998). 

 Os princípios de jogo dizem respeito a um conjunto de normas 

orientadoras, em que assentam as atitudes e comportamentos da 

defesa e do ataque, e que encaminham o jogador na procura da 

solução mental e motora mais eficaz, nas diferentes situações de 

jogo (Vingada, 1989). 

 Os princípios de jogo são regras de decisão para a resolução das 

situações que o jogo coloca (Castelo, 2004). 

 Os princípios de jogo constituem-se como fronteiras, definindo o 

modo como se transita de um momento para o outro (Carvalhal, 

2000). 

 Os princípios de jogo, os subprincípios e os subsubprincípios …, 

são determinadas características, comportamentos e padrões de 

comportamento tácticos colectivos, inter-sectoriais, sectoriais e 

individuais que o treinador deseja que os seus jogadores e a sua 



37 
 

equipa revelem, durante o jogo, nos diferentes momentos 

(Guilherme Oliveira, 2003a). 

Após uma exposição acerca das ideias dos autores no que respeita aos 

princípios, estamos em condições de rematar considerando que os princípios 

referem-se a um conjunto de regras de decisão e normas comportamentais 

orientadoras da gestão e organização do jogo da equipa. Digamos que podem 

ser uma base de referência que deve orientar de forma “aberta” o 

comportamento táctico dos jogadores, ou seja, os princípios de jogo são vistos 

como guias de acção.  

Todavia, é importante esclarecer a diferença entre «princípios gerais do 

jogo de Futebol» (princípios fundamentais7 e específicos8 ou culturais da 

defesa e do ataque) e «princípios relacionados com o Modelo de Jogo 

Específico» (Guilherme Oliveira, 2008). 

Ainda que ambos representem regras de decisão que sintetizam 

comportamentos e padrões de comportamentos, revelam-se como entidades 

diferenciadas. 

Os «princípios gerais do jogo» resultam da necessidade de 

generalização dos requisitos comportamentais do jogador num qualquer jogo 

de Futebol, ou seja, eles são comuns a todo e qualquer tipo de jogar que os 

treinadores pretendem. Pode-se então considerar que “o conhecer e o saber 

fazer os princípios do jogo assentam fundamentalmente nos seguintes 

referenciais do jogo: bola, adversários, baliza, campo e colegas” (Vingada, 

1989, p. 6). O autor reforça dizendo que todos os jogadores devem respeitar 

estes princípios, considerando uma relação de permanente ajustamento. 

Os «princípios relacionados com o Modelo de Jogo» representam uma 

forma Específica de jogar de uma equipa, revelando uma identidade colectiva 

muito particular, em que os jogadores estabelecem uma linguagem comum 

entre eles. Estes princípios podem manifestar-se em níveis de organização 

mais baixos em subprincípios e subsubprincípios, representando sempre a 

                                                           
7
 Os princípios fundamentais são: (1) recusar a inferioridade numérica, (2) evitar a igualdade 

numérica, (3) criar a superioridade numérica. 
8
 Os princípios específicos do ataque são: (1) penetração, (2) cobertura ofensiva, (3) 

mobilidade, (4) espaço. Os da defesa são: (1) contenção, (2) cobertura defensiva, (3) equilíbrio, 
(4) concentração.  
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forma de jogar da equipa em termos gerais. Porém, por definição, os 

«princípios relacionados com o Modelo de Jogo» não devem (como não 

podem) ser contrários aos «princípios culturais do jogo de Futebol».  

Os comportamentos e padrões de comportamento que o treinador 

pretende para a sua equipa, quando articulados entre si, vão manifestar uma 

dinâmica comportamental colectiva, revelando uma determinada identidade 

Específica, que podemos designar por organização funcional.  

Seguindo esta ideia, Guilherme Oliveira (2003a, p. 4) salienta que “os 

comportamentos e os padrões de comportamento dos jogadores e da equipa 

são a consequência de uma ordem e de uma organização da própria equipa 

que não deve ser indutora de limitações individuais ou colectivas, deve ser sim 

produtora de comportamentos criativos balizados por essa ordem e padrões de 

comportamento desejados”.  

Por isso é que o mesmo autor (2006) refere que o princípio é o início de 

um comportamento que a equipa apresenta em termos colectivos e os 

jogadores em termos individuais. O desenvolvimento de determinados 

comportamentos, o treinador não sabe muito bem que moldes vai apresentar, 

mas sabe que tem que estar inserido dentro de determinado padrão de jogo 

estabelecido (exemplo da posse e circulação já referido, em que um jogador 

acelera mais ou menos o jogo em função de um tipo de passe efectuado). À 

medida que se vão envolvendo naquilo que o treinador pretende, os jogadores 

vão interpretando e vão acrescentando coisas novas à equipa. É fundamental 

que eles criem, recriem e inventem dentro dos padrões que o treinador 

pretende para a equipa. Se essa criatividade surgir dentro de uma determinada 

lógica organizacional de comportamento que o treinador pretende, melhor 

ainda. Ou seja, o treinador define o padrão que sabe que vai aparecer, mas 

não sabe em que detalhes se vai manifestar. Certamente que isto vai promover 

uma maior diversidade e fazer evoluir a qualidade de jogo da equipa e dos 

jogadores individualmente.  

Outro dos temas apresentados na figura 1 e que também é importante 

na construção do Modelo de Jogo prende-se com as organizações 

estruturais que a equipa pode assumir em campo.  
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Normalmente, organização estrutural diz respeito ao posicionamento que 

os jogadores têm em campo, e que depois levam a equipa a assumir 

determinada disposição. É fundamental percebermos que as estruturas não 

devem ser castradoras da organização funcional da equipa, mas sim ir ao 

encontro da conjugação dos princípios de jogo, da organização funcional e das 

capacidades e características dos jogadores (Guilherme Oliveira, 2003a). O 

mesmo autor conclui afirmando que uma equipa pode treinar e assumir várias 

estruturas, desde que essas mesmas estruturas não condicionem a interacção 

que deve existir entre a organização funcional e as capacidades e 

características dos jogadores. 

Neste sentido, Garganta (1997) acrescenta que o conceito de 

organização transcende largamente a dimensão estrutural (estática) e remete 

sobretudo para a dimensão funcional (dinâmica). Isto porque durante o jogo os 

jogadores estão em constante movimentação, que resulta da interacção 

estabelecida entre os companheiros de equipa e com os adversários. Daí que 

seja muito importante existir uma determinada dinâmica colectiva Específica 

implementada pelo treinador, no sentido de guiar todas as acções dos 

jogadores e consequentemente da equipa.  

Depois do que reportamos ao longo deste ponto, ficamos a perceber 

claramente que o processo de construção do Modelo de Jogo de uma equipa 

de Futebol implica um conjunto de temas que devem ser considerados 

permanentemente. Sabemos que nenhum desses temas é mais fundamental 

do que os demais, pelo que devemos entender a importância de cada um, 

como se articulam e considerar a sua interacção constante, com o intuito de 

definirmos muito bem o Modelo de Jogo que pretendemos implementar num 

determinado clube. Depois desse Modelo de Jogo estar bem definido e 

ajustado a uma dada realidade, estamos em condições de operacionalizar a 

sua criação, fazendo com que um grupo de jogadores interprete esse Modelo 

com vista a apresentar uma determinada forma Específica de jogar Futebol.  
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2.3. Operacionalização do Modelo de Jogo 

 

“O treinador tem um conjunto de ideias relativas ao jogar que pretende que a equipa e 

jogadores assumam. Aquilo que deve fazer é transmitir essas ideias explicando e criando 

exercícios Específicos para que os comportamentos/princípios desejados sejam potenciados.” 

(Guilherme Oliveira, 2006, p. IV) 

 

“ (…) tem que haver uma relação íntima entre aquilo que se faz no treino, o tipo de 

feedback que se dá e aquilo que se pede enquanto organização de jogo.” 

(Mourinho citado por Gaiteiro, p. 140) 

 

2.3.1. O Modelo de Jogo como o guia de todo o processo – a base 

de actuação do treinador (em conjunto com os jogadores) 

 

“ Há uma necessidade permanente do Modelo de Jogo estar sempre presente em todo 

instante de forma a que as coisas sejam sempre direccionadas como eu pretendo que 

aconteçam.” 

(Guilherme Oliveira, 2006, p. X) 

 

Após uma clara sistematização das suas ideias de jogo, percebemos 

que o treinador (em conjunto com os jogadores) vai construindo o seu Modelo 

de Jogo com determinados princípios de acção, articulados entre si, que vão 

ajudar a equipa a perceber o jogar idealizado.  

Assim, sendo inicialmente concebido pelo treinador, o Modelo de Jogo 

terá que ser interpretado e posteriormente, executado de forma colectiva pelos 

jogadores. Nesse sentido, é necessário introduzir nos jogadores e na equipa 

traços comportamentais que induzam a forma de jogar Específica pretendida 

(Modelo de Jogo) (Garganta, 2000). Torna-se então importante encaminhar os 

jogadores para a aquisição de uma determinada forma de jogar, que vai 

espoletar uma identidade de jogo colectiva (Resende, 2002).  

Na verdade, percebe-se que “a presença do Modelo de Jogo adoptado 

pelo treinador e a operacionalização dos princípios que lhe dão corpo levam ao 

surgimento de uma maior identificação entre os jogadores” (Resende, 2002, p. 

78). Portanto, o Modelo de Jogo possibilita uma linguagem comum aos 
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jogadores, mediando as suas interacções durante o jogo. Visto que o Modelo 

de Jogo condiciona uma determinada forma de se jogar, é imprescindível que 

ele esteja representado a todo instante no processo de treino e competição em 

Futebol.  

Para que todo o trabalho apresente uma determinada intencionalidade é 

fundamental que o Modelo de Jogo se repercuta a todo instante, já que é ele 

que vai direccionar todo o trabalho que o treinador vai tendo no dia-a-dia. 

Quando pensa na dinâmica colectiva da equipa, na estrutura da equipa, no que 

falhou no jogo anterior para poder trabalhar durante o processo de treino 

relativo ao jogo seguinte, na forma como vai estruturar os exercícios para 

potenciar determinados comportamentos, o treinador tem como base da sua 

actuação o Modelo de Jogo que está criar permanentemente. Ou seja, esse 

Modelo de Jogo assume-se como principal guia de toda a tarefa de 

operacionalização do processo de treino (Guilherme Oliveira, 1991, 2006; 

Faria, 1999; Resende, 2002; Oliveira et al., 2006).   

A partir de um exemplo dado por Guilherme Oliveira (2006, p. IX) é fácil 

perceber a importância que o Modelo de Jogo apresenta no trabalho do 

treinador. Assim, “treinar é desenvolver um Modelo de Jogo, é criar um Modelo. 

No fundo é criar uma equipa com determinadas características, a jogar de 

determinada forma. E isso é aquilo que pretendo que aconteça e por isso, o 

Modelo de Jogo é um aspecto fundamental de todo o meu processo de treino 

porque é ele que me vai orientando, me vai direccionando em tudo aquilo que 

faço e peço para fazerem diariamente. É, no fundo, um guia para mim porque 

as coisas estão a correr bem ou estão a correr mal ou há determinado tipo de 

comportamentos que estão a acontecer ou não estão a acontecer, em função 

daquilo que estou a criar. E se as coisas não estão a acontecer, tenho que 

reformular para que aconteçam e se estão a acontecer, tenho de desenvolver 

ainda mais esse tipo de coisas positivas”.  

Daí que haja uma necessidade constante da presença do Modelo de 

Jogo para que as coisas tenham um sentido, para que possamos direccionar 

tudo com uma determinada intencionalidade.  



43 
 

Na realidade, para que o treino seja conduzido por uma Especificidade 

de exercícios, é muito importante essa presença do Modelo de Jogo (Resende, 

2002). Isto porque não se pretende desenvolver uma forma de jogar qualquer, 

abstracta, mas sim muito singular, permitindo que haja uma identidade muito 

particular.  

O Modelo de Jogo assume-se, então, como mapa para o treino 

específico da equipa (Garganta, 2000; Barbosa, 2003), potenciando a 

rentabilização do desenvolvimento nos jogadores/equipa de traços 

comportamentais que induzem a forma de jogar pretendida (Barbosa, 2003). 

Podemos, pois, dizer que o Modelo de Jogo que vai sendo construído se 

constitui como uma linha orientadora do treinador e consequentemente como 

um guia de acção dos jogadores para se chegar a uma forma Específica de 

jogar.  

Facilmente percebemos que, ao longo de todo o processo de treino, o 

Modelo de Jogo tem de estar presente como base de actuação do treinador 

(em conjunto com os jogadores), para que este possa direccionar todo o 

trabalho num determinado sentido, havendo uma coerência entre o processo 

de treino e os objectivos pretendidos. Além disso, pela complexidade inerente 

(ao Modelo de Jogo), a sua construção deverá processar-se em todos os 

treinos (Resende, 2002).  

 

2.3.2. A importância do treino na aquisição de uma forma de jogar 

Específica 

 

“ (…) um dos objectivos principais do processo de treino deverá ser fomentar a 

possibilidade de transmissão e aquisição dos conhecimentos específicos, colectivos e 

individuais, à equipa e aos jogadores, para, dessa forma, aumentar a qualidade do 

desempenho.” 

(Guilherme Oliveira, 2004, p. 1) 

 

Ao longo do presente documento a partir da importância que conferimos 

à natureza do jogo de Futebol, aos problemas que este coloca aos jogadores e 

treinador a todo o momento, ao processo de construção do Modelo de Jogo e 
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ao facto do mesmo estar presente em todo o trabalho do treinador, também 

surge a necessidade de reconhecer a preponderância que o processo de treino 

apresenta na assimilação de uma forma de jogar Específica.  

Assim sendo, Bompa (1999) refere que o treino não é uma descoberta 

recente, ou seja, a organização do processo de treino é uma preocupação 

antiga, mas nunca desactualizada, na medida em que as práticas são 

permanentemente modificadas, renovadas e actualizadas. Portanto, a 

imprescindibilidade do treino é reconhecida por todos aqueles que se mantêm 

e pretendem chegar ao alto nível. A este respeito, Garganta (2004) acrescenta 

que a modificação de atitudes e comportamentos através do processo de treino 

leva os jogadores e as equipas a alcançarem um alto nível de jogo.  

Deste modo, uma forma de jogar Específica será potenciada pelo treino, 

cujo objectivo deverá passar pela criação de condições que permitam ou 

possibilitem atingir esse jogar. Isto porque essas condições que nos permitem 

alcançar uma forma de jogar não surgem por “geração espontânea”, carecendo 

por isso mesmo de tempo e de uma determinada lógica (Frade, 2004). 

De uma forma simples, Guilherme Oliveira (2006, p. X) é bem explícito 

ao referir que “treinar é criar uma forma de jogar e consequentemente uma 

equipa, tendo em consideração as ideias que eu quero que a equipa apresente 

em campo. É conseguir transmitir determinadas ideias à equipa e esta 

entender as ideias e nós, em conjunto, construirmos um jogo em que essas 

ideias estejam permanentemente representadas nesse mesmo jogo”. Percebe-

se, então, que treinar é colocar uma equipa a jogar à imagem do treinador, ou 

melhor, à imagem da sua ideia de jogo. Para que isso aconteça é fundamental 

existir uma interacção entre as ideias do treinador e a compreensão por parte 

dos jogadores.  

Mas para que o treino se constitua verdadeiramente como treino, impõe-

se uma carta de intenções, um caderno de compromissos, que funcione como 

representação dos aspectos que, no seu conjunto e, sobretudo, nas suas 

relações, confiram sentido ao processo, fazendo-o rumar na direcção 

pretendida (Garganta, 2000). Frade (1985) adianta mesmo que só o movimento 

intencional é educativo, pois sabemos que o treino visa fundamentalmente 
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ensinar a jogar de uma determinada forma. Daí que tudo o que ocorra no treino 

deva ser pensado e necessariamente executado em função dessa mesma 

forma de jogar Específica a que se aspira, relativizando tudo mediante os 

comportamentos que se pretendem para esse jogar.  

Sendo o processo de treino a forma básica de preparação dos 

jogadores, podemos apresentá-lo como um potencial catalisador de 

conhecimentos (Guilherme Oliveira, 2004), na medida em que nós 

apetrechamos os jogadores e a equipa para que eles consigam resolver os 

problemas que no jogo se colocam permanentemente, dentro de uma 

determinada forma de resolução desses mesmos problemas. Ou seja, como há 

várias formas de resolver os problemas, nós queremos que eles sejam 

resolvidos com uma determinada lógica. E, então, é dentro dessa lógica, que 

são os princípios de jogo, os comportamentos que queremos que eles 

assumam.  

Diremos, assim, que o processo de treino procura, em última análise, 

provocar e originar alterações no comportamento dos jogadores e das equipas, 

tendo em vista a melhoria qualitativa e quantitativa do desempenho colectivo e 

individual (Guilherme Oliveira, 2004).  

A aprendizagem de uma forma Específica de jogar advém da relação 

entre o jogador e o treino, já que o jogador retira sempre algo do treino para 

poder evoluir, assim como o treino fica com algo do jogador. Isto porque ao 

treinar, o jogador tem sempre a possibilidade de aprender, e o Modelo de Jogo 

ganha mais qualidade porque o jogador evolui, sendo que o conhecimento 

produzido é alcançado através de um processo de treino orientado de acordo 

com os comportamentos que o treinador pretende para a sua equipa (Cunha e 

Silva, 2007).  

 Nesse sentido, notar-se-ão alterações na dinâmica de jogo e 

conhecimento do jogador, pois os comportamentos demonstrados pelos 

jogadores ao longo da competição traduzem o resultado das adaptações 

induzidas pelo treino. O jogador adquire, então, através de um processo 

intencional e bem orientado, um repertório comportamental mais adequado 

(Cunha e Silva, 2007) à forma de jogar idealizada pelo seu treinador.  
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De acordo com Araújo (1998), o processo de treino deve incidir em 

situações que permitam ao jogador a aquisição de experiências eficazes com 

transferência positiva para a competição. Acrescenta ainda que o processo é 

tanto mais coerente, quanto maior é a sua identificação com o Modelo de Jogo 

que se pretende atingir, orientando a acção de quem transmite e de quem 

aprende. A este propósito, Queiroz (1986) afirma que quanto maior for o grau 

de correspondência entre os modelos de preparação e o jogo, melhores e mais 

eficazes serão os seus efeitos (do treino).  

José Mourinho (citado por Oliveira et al., 2006), um dos melhores 

treinadores do Futebol Mundial, considera que treinar é operacionalizar uma 

ideia de jogo, sendo possível guiar os jogadores ao longo do processo, 

levando-os a perceber e a identificar-se cada vez mais com o jogar que se 

deseja, dado que a evolução ao nível do entendimento (e manifestação) do 

jogo e do jogar resulta fundamentalmente de se treinar sistematicamente os 

comportamentos pretendidos. 

Treinar implica a criação de condições que possibilitem atingir aquilo que 

se pretende (Frade, 2003b). “Portanto, falar em treinar, assim abstractamente, 

é de facto, o erro que tem acontecido frequentemente. Se a gente está a 

pensar em Futebol, o treinar deveria ser isso, jogar, criar condições de jogar, 

de maneira a que o que a gente espera, que é o jogar de uma certa forma, 

aconteça. O termo treinar terá de estar absolutamente, ou sobretudo, 

condicionado aquilo a que se aspira” (Frade, 2003b, p. II). O pólo referencial é 

o Modelo de Jogo, mais uma vez não um qualquer, mas o Modelo de Jogo do 

treinador. Contudo, este é um processo que carece de tempo e de uma lógica 

metodológica de fabricação, não sendo um acto instantâneo.  

“O treino apresenta uma capacidade de fabricar atractores estranhos em 

territórios desconhecidos, tornando a acção, nestes territórios, familiar para 

quem a realiza, sendo a estranheza, a variabilidade inicial substituída pela 

familiaridade posterior, adquirindo hábitos, tornando não-conscientes os 

programas geradores da acção cultural” (Gaiteiro, 2006, p. 138). Desta forma, o 

desafio é dotar a equipa da capacidade de manifestar o seu jogo de forma 

constante durante a prática ou durante o treino (Tani e Corrêa, 2006). Faz 
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então todo o sentido, que haja ao nível do alto rendimento, o reconhecimento 

da necessidade de se trabalhar desde o primeiro dia a forma de jogar 

idealizada, com tudo que ela acarreta, jogando como se deseja competir (Faria, 

1999). Isto para que rapidamente se expressem as acções individuais como 

uma cultura colectiva, mas de forma que todas as suas dimensões sejam 

formadas e aperfeiçoadas em conjunto, pois esta é uma condição essencial 

para a sua expressão qualitativa.  

O processo de treino e a sua respectiva concretização apresentam-se, 

nesta perspectiva, como aspectos indispensáveis na elaboração, potenciação e 

desenvolvimento de conhecimentos dos e nos jogadores, o que lhes permitirá 

um mais fácil e imediato reconhecimento do jogo, apreensão, decisão e 

actuação sobre e durante a competição (Guilherme Oliveira, 2004), numa 

crescente conformidade com a forma de jogar que se pretende atingir.  

Barbosa (2003) destaca a importância do treino, tendo em conta que é 

nele, e a partir dele, que os jogadores apreendem e assimilam determinados 

comportamentos pretendidos depois em competição. Não podemos optar 

somente por uma transmissão verbal, destacando o que os jogadores devem 

ou não fazer, pois estes não são robôs, sendo necessário muito mais do que 

uma simples indicação para que o comportamento seja manifestado. Os 

comportamentos desejados resultam, portanto, de um processo de treino muito 

bem sistematizado e congruente com os objectivos e o jogar que o treinador 

define para a sua equipa.   

Para que o treino faça sentido, é fundamental que o mesmo promova 

uma adaptação a uma determinada forma Específica de jogar, já que o 

principal papel do treinador é ensinar a equipa (no seu conjunto) a jogar 

Futebol da forma que ele idealizou. Digamos, então, que a ideia de Pinto e 

Matos (citados por Lopes, 2005) vai de encontro ao que referimos, quando 

estes encaram o treino como um processo de ensino-aprendizagem.  

 Relativamente ao conceito de aprendizagem, Gagné e Fleishman 

(citados por Knapp, s/d) referem que pode ser encarado como um processo 

neurológico interno, que se supõe intervir cada vez que se manifesta uma 

mudança, ao nível das performances, que não resulta do crescimento nem da 
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fadiga, expressando uma melhoria relativamente duradoura, proveniente da 

prática, que neste caso é jogar Futebol de uma forma Específica.    

Assim, a aprendizagem solicita uma apreensão intencional e coerente 

das ocorrências repetidas, implicando algo que está muito para além da 

simples repetição do gesto ou do comportamento, resultando em efeitos mais 

fortes e visíveis, quanto mais activa e intencional for (Carvalhal, 2001).  

Muitas vezes, parte-se da falsa ideia que a simples repetição do 

movimento é suficiente para provocar aprendizagem (Knapp, s/d; Lawther, 

1977). Os autores explicam que a aprendizagem, por estar associada a uma 

mudança, não se pode reduzir a execuções sucessivas, cópias umas das 

outras. Garganta (2004) reforça a ideia, referindo que treinar não é clonar 

jogadores mas dar espaço para que cada um exprima a sua individualidade no 

respeito pelo projecto colectivo, ou seja, no respeito pela assimilação de uma 

determinada forma de jogar.   

Bordieu (citado por Carvalhal, 2001) remata esta ideia, descrevendo a 

aprendizagem como um processo activo, sendo necessário que o sistema 

tenha acesso a informações que fazem parte das práticas anteriores. Deste 

modo, a aprendizagem está assim dependente das experiências vividas em 

situações semelhantes, em condições idênticas.  

Garganta e Cunha e Silva (citados por Tani e Corrêa, 2006) também 

estão de acordo, ao afirmarem que cada jogador percebe o jogo – as suas 

configurações – em função das aquisições anteriores e do estado presente. 

Jacob e Lafargue (citados por Gomes, 2006) finalizam esta ideia, defendendo 

que as experiências anteriores condicionam determinadas acções presentes, 

tendo em conta aquilo que os jogadores retiraram daquelas.   

Por isso, partindo do pressuposto de que o treinador pretende 

implementar uma determinada identidade de jogo colectiva, em que os 

jogadores assimilam um conjunto de princípios que os levam a expressar uma 

forma de jogar Específica, torna-se imprescindível que todo o processo de 

treino se preocupe exclusivamente com a apreensão do jogar desejado pelo 

treinador.  
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Pode-se, portanto, assumir que o treino funciona como gerador de todo 

o processo de rendimento e exige a si próprio que sejam definidos os 

objectivos e conteúdos a fornecer, no sentido de possibilitar adaptações à 

equipa, ou melhor, fazer com que haja aprendizagem de uma forma de jogar 

Específica. Para que isso seja efectivamente concretizado, é necessário que 

todas as tarefas a que os jogadores são submetidos exijam alta especificidade, 

isto é, totalmente subjugadas ao Modelo de Jogo do treinador e 

consequentemente à forma de jogar que se pretende atingir (Guilherme 

Oliveira, 1991).  

Nesta perspectiva, tudo aquilo que vai acontecendo no jogo tem que ser, 

ou deve ser, o reflexo dos comportamentos que são potenciados no treino. Ora 

“se o jogo é o espelho exequível do treino, então para ser JOGO o treino não 

pode ser outra coisa senão jogo” (Guilherme Oliveira, 1991, p. 13), pois tal 

como salienta Frade (citado por Costa, 2002), é necessário que o treino reflicta 

a representação do real, possibilitando através dos exercícios um conjunto de 

estímulos que permitam agir em condições aleatórias e adversas, ou seja, no 

jogo.  

Por outro lado, visto que o aspecto mais global e mais exigente do 

colectivo apresenta-se na competição, ela também tem de ser considerada 

como treino e como um momento relevante do treino. Frade (2003b) destaca a 

total necessidade do treino enquanto processo criador da competição.  

Assim sendo, entre a preparação e a competição tem de existir 

obrigatoriamente uma relação de interdependência. Para alcançar o sucesso, 

uma equipa tem de treinar de forma adequada às situações de mudança com 

que se confronta, em que a competição deve reflectir os processos ou 

resultados da preparação bem como a preparação utilizar métodos e meios 

adequados aos objectivos competitivos (Faria, 1999).  

Se por um lado, os comportamentos apresentados pelos jogadores 

durante o jogo resultam das adaptações desencadeadas pelo processo de 

treino, por outro, a lógica que o processo de treino vai apresentar é resultado 

da informação retirada do jogo, pois as competições transportam informação 

providencial para o trabalho do treinador ao nível do processo de treino. 
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O treino deverá ser encarado como um meio de preparação para a 

competição desportiva, embora a competição também se constitua, em si 

mesmo, como um meio de preparação e, neste sentido, como treino. 

É evidente que o treino faz a competição. No entanto, Guilherme Oliveira 

(2006, p. X) vai mais além e afirma que “o treino e a competição fazem o jogo. 

O que pretendo dizer com isto é que o treino é o principal meio para criar a 

competição e o jogo que nós queremos. É através do treino que 

desenvolvemos o nosso Modelo de Jogo e transmitimos as ideias que 

queremos aos jogadores. E por isso, é a partir do treino que nós construímos a 

forma de jogar que pretendemos”.  

O mesmo autor (2006) prossegue afirmando que a competição também 

é muito importante porque nos indica algumas reformulações necessárias e 

permanentes a considerar no momento em que planeamos os treinos. Se a 

competição e o jogo identificam-se com aquilo que construímos no treino, é 

óptimo, caso contrário, somos obrigados a reformular o que estamos a fazer. É 

nesse sentido que a competição é uma forma muito fidedigna de identificarmos 

se o que pretendemos está ou não a ser conseguido, se as nossas ideias estão 

a ser transmitidas correctamente. Porém, essa avaliação qualitativa também 

pode e deve ser realizada no processo de treino. Por isso é que Guilherme 

Oliveira (2006, p.XI) diz que “o treino e a competição criam o jogo que nós 

queremos”.  

Pode-se, assim, perceber que “a intervenção do treinador no treino é de 

preparação para a resolução do problema do jogador. E na competição o 

treinador tem uma influência muito reduzida no jogador e numa equipa. 

Portanto, o jogador e a equipa têm de resolver esses problemas. Ou são 

capazes e estão a evoluir ou não são capazes e tem de se arranjar durante 

todo o processo de treino mais formas de eles conseguirem resolver esses 

problemas. Por isso, a competição é um momento de aprendizagem muito 

grande e é um momento também de nós avaliarmos todo o processo de 

aprendizagem a que estão a ser submetidos. Daí que a competição seja de 

extrema importância. E muitas das vezes as pessoas pensam que a 

competição é … o culminar, é uma coisa à parte do treino. Para mim não é! A 
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competição é um momento muito importante de aprendizagem dos jogadores e 

das equipas e tem de ser considerado como tal” (Guilherme Oliveira, 2006, p. 

XI).  

Pelo contributo deste autor, é bem perceptível que o treino e a 

competição criam o jogo que um treinador pretende, já que a informação que a 

competição passa para o treinador e jogadores é também ela treino, já que vai 

obrigar a pensar e a repensar ao pormenor, tudo aquilo que se desenha para a 

dinâmica da equipa.   

Deste modo, podemos referir que no treino cabe ao treinador elaborar 

situações que reproduzem aquilo que pretende e repeti-las sistematicamente. 

Cria as imagens mentais e a sua repetição sistemática é condição primária 

para a aquisição de hábitos a serem posteriormente aplicados durante a 

competição.  

 

2.3.2.1. Criação de hábitos – o papel preponderante das emoções e 

dos sentimentos  

 

“ O facto de podermos dispensar um exame consciente nalgumas tarefas automatiza 

uma parte considerável do nosso comportamento e liberta-nos em termos de atenção e de 

tempo – dois raros artigos de primeira necessidade nas nossas vidas – para planear e executar 

outras tarefas mais complexas e para criar soluções para problemas novos.” 

(Damásio, 2000, p. 341) 

 

Nos tempos recentes, vários estudos corroboram o facto de que a acção 

é geminada de pressupostos subconscientes, ou seja, até que a acção, 

consciente ou não consciente, se verifique, já o cérebro iniciou o 

processamento com vista à sua concretização, num intervalo de meio segundo 

(Jacob & Lafargue citados por Gaiteiro, 2006).  

Os processos subconscientes que possibilitam a decisão e a reacção 

rápida designam-se por hábitos ou automatismos (McCrone citado por Gaiteiro, 

2006). Assim, criam-se atalhos economizando o tempo perante um cenário 

Específico de estímulos. Ou seja, quando o cérebro está perante situações (no 

jogo) iguais ou semelhantes às que já experimentou (no treino) anteriormente 
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(sendo incorporadas como automatismos), reage a certos estímulos já 

conhecidos de forma inconsciente, permitindo reduzir o tempo de 

descodificação de informações existentes. Desta forma, o tempo de decisão 

pode ser reduzido de 500 a 200 milésimas de segundo (Jensen citado por 

Gaiteiro, 2006).  

O mecanismo referido permite que o cérebro se dedique com mais 

tempo a desempenhos motores tecnicamente mais complexos e elevados, 

ficando o subconsciente responsável pelos elementos básicos de decisão e 

execução, permitindo que as vias neuronais se tornem cada vez mais eficientes 

(Jensen citado por Gaiteiro, 2006).  

É neste mecanismo de decisão que as emoções e os sentimentos 

revelam uma intervenção essencial. A este respeito, Damásio (1994) confirma-

nos que as emoções e os sentimentos9 actuam no processo de raciocínio e na 

tomada de decisões. Saliente-se também que as nossas decisões nunca 

dependem somente da razão (Denigot citado por Freitas, 2004).   

Assim sendo, os sentimentos (pensamentos gerados através da 

consciência de emoções) actuam de forma inconsciente (criando imagens 

positivas ou negativas do nosso corpo, perante estímulos conhecidos, na nossa 

mente – marcadores somáticos) na escolha de opções de resposta a uma 

decisão a tomar, diminuindo o tempo de raciocínio para uma situação já 

vivenciada. As memórias de emoções passadas reactivadas por um circuito 

neural que leva em conta as modificações corporais ligadas à emoção, vão 

desta forma influenciar/«marcar» a decisão final, desviando a atenção para as 

consequências de tal decisão ou influenciando para a razão (Damásio, 1994).  

Quando tomamos determinada decisão e dela advém um resultado, 

positivo ou negativo, ocorre sempre uma sensação corporal – somática, 
                                                           
9
 Para um melhor entendimento do tema em questão, importa assinalar a diferença entre uma 

emoção e um sentimento. Se a emoção consiste numa resposta afectiva a um estímulo, 
resposta essa que se traduz por um conjunto de modificações neurais e químicas no estado do 
organismo, o sentimento consiste, fundamentalmente, na representação ou no 
acompanhamento mental dessas alterações. O sentimento de uma emoção é, então, na sua 
essência, uma «ideia» de um certo aspecto do corpo quando o organismo, como um todo, 
reage a um determinado objecto ou situação. É uma ideia do corpo quando este é perturbado 
pelo processo emocional que surge como resposta a um estímulo emocionalmente 
competente. As emoções, que precedem os sentimentos, desenrolam-se no teatro do corpo. 
Os sentimentos desenrolam-se no teatro da mente. Contudo, emoções e sentimentos não 
deixam de ser os dois extremos de um mesmo «contínuo afectivo» (Damásio, 2003). 
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perceba-se – agradável ou desagradável e, como esse estado corporal marca 

uma imagem (mental), Damásio (1994) designou-o por marcador-somático. Os 

marcadores-somáticos são, então, na perspectiva do autor, um caso especial 

do uso de sentimentos criados a partir de emoções secundárias. E prossegue 

referindo que essas emoções e sentimentos, que originam marcadores-

somáticos, são associados, por via da aprendizagem, da vivenciação de 

experiências, aos resultados, às consequências, de determinadas acções ou 

situações e condicionarão as tomadas de decisão futuras em cenários 

semelhantes. Quando um marcador-somático está associado a um aspecto 

negativo e se justapõe a um determinado resultado futuro, a combinação 

funciona como uma campainha de alarme. Quando, por outro lado, o marcador-

somático tem associado um resultado positivo, a combinação funciona como 

um incentivo.  

Damásio (1994; 2000; 2003) refere ainda que o conceito de «marcador 

somático» surge como hipótese na relação entre emoções, tomada de decisão, 

raciocínio e acção, sendo a consequência dos estados emocionais ou dos 

sentimentos que ocorrem quando se decide. Esses marcadores ficam ligados a 

determinados factos (decisões, acções, experiências), condicionando e 

intervindo em futuras tomadas de decisão, de forma consciente e ou não 

consciente. 

Tal possibilidade ganha força no facto das emoções estarem 

constantemente presentes em todos os momentos da vida, assumindo 

particular importância na consolidação das memórias e na respectiva 

recuperação e utilização futura, sendo por isso claro o seu papel, na 

aprendizagem e consequentes conhecimentos adquiridos, no direccionamento 

das tomadas de decisão, na concentração e nas acções (Damásio 1994; 2000, 

2003). 

Seguindo o entendimento de Damásio (1994), podemos referir que os 

processos de raciocínio e decisão implicam habitualmente que quem toma a 

decisão (o jogador) tenha conhecimento da situação que solicita uma decisão, 

do alargado leque de respostas e das consequências dos resultados 

provenientes dessas opções de respostas, tanto no imediato como no futuro. 
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Torna-se, também, importante perceber que o sujeito que toma a decisão 

disponha de alguma estratégia lógica (entenda-se princípios) para produzir 

inferências válidas, em função das quais é seleccionada uma opção de 

resposta adequada, uma espécie de plano de jogo escolhido entre diversos 

planos que exercitámos (no passado) em imensas situações e que disponha 

igualmente dos processos de apoio essenciais ao raciocínio, ou melhor, a 

atenção específica e a memória do trabalho. Damásio (2003) conclui a ideia, 

esclarecendo que a tomada de decisão de um jogador perante uma situação 

apresenta duas possibilidades de actuação, que podem actuar sozinhas ou de 

forma complementar – a via da razão, que utiliza os conhecimentos e a lógica, 

e um mecanismo através do qual a emoção torna simples o trabalho da razão. 

Percebemos, pois, que a vivenciação de determinados comportamentos, 

entendidos como princípios e sub-princípios da forma de jogar Específica de 

um treinador, cria um conjunto de emoções e sentimentos nos jogadores que 

posteriormente, perante uma situação semelhante (em competição), irão 

auxiliá-los na descodificação da informação e na tomada de decisão, reduzindo 

o processo de raciocínio e permitindo a antecipação. Por isso é que o processo 

de treino deve potenciar a criação de emoções positivas, para que depois em 

competição os jogadores consigam optar mais facilmente por situações que 

lhes despertaram essas mesmas emoções.  

Repare-se que a partir do que reportámos nas linhas anteriores, é 

perfeitamente perceptível que o treino sistemático dos princípios de acção que 

regulam uma determinada forma de jogar da equipa leva a que os jogadores se 

habituem a jogar dessa mesma forma, criando uma familiaridade com uma 

lógica de funcionamento, levando-os adquirir uma memória (ligada a estímulos 

agradáveis ou desagradáveis) que os direcciona nas suas escolhas durante o 

jogo, ainda que seja inconscientemente. Porém, esse carácter inconsciente não 

prescinde da envolvência e concentração do jogador, “pois existe a 

necessidade dos jogadores se envolverem completamente e estarem 

comprometidos emocionalmente neste projecto de construção de equipa” 

(Guilherme Oliveira, 2006, p. V). Essa vivência (em treino) das situações 

específicas que os jogadores encontrarão depois em competição vai ajudá-los 
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a configurar a antecipação das respostas futuras, inclinando-os a adoptar 

comportamentos que os levaram a ter sucesso anteriormente na resolução dos 

seus problemas.  

 

2.3.2.2. A necessidade de uma repetição sistemática … Específica 

… como condição indispensável para a criação de hábitos  

 

“ Torna-se fundamental que o processo (através do treino) provoque uma determinada 

relação entre mente e hábito. O «futebol» é um-saber-fazer, é um hábito que se adquire na 

acção. O ensinar a jogar não é só da esfera do saber fazer, tem a ver com o entendimento da 

relação mente e hábito, é um saber-sobre-um-saber-fazer. ” 

(Carvalhal, 2001, p. 62) 

 

A função de um treinador numa equipa de Futebol passa por promover 

uma adaptação dos jogadores à forma de jogar Específica que pretende, 

fazendo com que eles assumam, em competição, os comportamentos 

trabalhados ao longo do processo de treino. Para que tais comportamentos dos 

jogadores e da equipa (no seu conjunto) apresentem um registo automático no 

desenvolvimento do projecto de jogo colectivo é necessário criar hábitos 

(Gomes, 2006). Sabe-se, também, que através desses hábitos, os 

comportamentos surgem ao nível do inconsciente, isto é, resultam da 

capacidade de antecipação da resposta.  

Quando treinamos para criar uma adaptação por parte dos jogadores, o 

processo acontece ao nível do saber-fazer (Frade citado por Rocha, 2000). 

Assim, tal como refere Carvalhal (2001), essa mesma adaptação consegue-se 

a partir de um hábito que se adquire na acção. Mas o tempo de acção em 

termos de propensão tem que fazer aparecer uma grande percentagem de 

coisas que realmente pretendemos. Caso contrário, não estamos a caminhar 

no sentido dessa tal habituação a uma determinada forma de jogar. Desse 

modo, o treino tornar-se-á aquisitivo na medida em que ao repetirmos 

sistematicamente comportamentos referentes àquilo que se pretende, mais 

facilmente promovemos a aquisição dos princípios que regem a nossa forma 

de jogar Específica.  
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Mas na realidade, o que se entende por hábito (que se adquire na 

acção)? O automatismo ou hábito resulta de conhecimentos, isto é, imagens 

mentais10, que foram criados através de experiências, algumas conscientes e 

outras não conscientes, que ficaram gravadas nas memórias, e que vão ser 

utilizados para se decidir e reagir rapidamente perante determinada situação 

(Damásio, 2000).  

Nesse sentido Damásio (2000) refere que as aptidões sensório-motoras 

podem ser adquiridas e exercidas sem se recorrer aos processos conscientes, 

o que constitui uma grande vantagem para o desempenho rápido e eficaz das 

tarefas. E salienta ainda que “a automatização também tem grande valor nos 

desempenhos motores tecnicamente complexos. Uma parte da técnica de um 

virtuoso musical pode permanecer inconsciente, permitindo que este se 

concentre nos aspectos mais elevados da concepção de uma determinada 

peça e possa assim orientar a actuação de forma a exprimir certas ideias. O 

mesmo se aplica a um atleta” (Damásio, 2000, p. 341).  

                                                           
10

 “Pelo termo imagens quero significar padrões mentais com uma estrutura construída com a 

moeda corrente de cada uma das modalidades sensoriais: visual, auditiva, olfactiva, gustativa e 
somatossensorial. (…) A palavra imagem não se refere apenas às imagens «visuais», e não se 
refere apenas a objectos estáticos. (…) Imagens de todas as modalidades «ilustram» 
processos e entidades de todos os géneros, tanto concretos como abstractos. As imagens 
também «ilustram» as propriedades físicas de diversas entidades e as relações espaciais e 
temporais entre essas entidades, algumas vezes de forma esboçada, outras não, assim como 
as suas acções. Resumindo, o processo a que chamamos mente, quando as imagens se 
tornam nossas devido à consciência, é um fluxo contínuo de imagens, muitas das quais se 
revelam logicamente interligadas. O fluxo move-se para a frente no tempo, depressa ou 
devagar, de forma ordeira ou sobressaltada e, algumas vezes, avança não apenas numa 
sequência mas em várias. Outras vezes, as sequências concorrem, convergente ou 
divergentemente, e algumas vezes sobrepõem-se. O pensamento é uma palavra aceitável para 
traduzir um tal fluxo de imagens” (Damásio, 2000, pp. 362 – 363). E acrescenta que “as 
imagens podem ser conscientes ou não conscientes. No entanto, devemos notar que nem 
todas as imagens que o cérebro constrói se tornam conscientes. Há uma enorme desproporção 
entre o grande número de imagens que são constantemente geradas e que competem umas 
com as outras e a janela, relativamente pequena, através da qual as imagens se tornam 
conscientes – a janela através da qual as imagens são acompanhadas pela sensação, 
imagética também, de que estamos a apreendê-las e de que lhes estamos a prestar a devida 
atenção” (Damásio, 2000, pp. 363 – 364). Damásio (2000) é ainda explícito a destacar que as 
imagens não conscientes, maioritárias, assumem grande importância na nossa relação com o 
mundo. Para o autor, o primado da imagem corresponde, assim, ao primado do corpo. E a 
lógica é a seguinte: o que seria de nós sem corpo e sem a capacidade de «sentir» os estados e 
as modificações que nele acontecem a cada momento? O corpo real, o corpo na acção, o 
corpo em relação com o objecto, parece ser o verdadeiro palco, a base indispensável para os 
fenómenos da mente e da razão. A simples «informação» - o simples «processamento de 
informação» - não altera comportamentos, é necessário um corpo na acção. Por isso é que 
Mourinho (citado por Oliveira et al., 2006) reforça que a modificação de um comportamento não 
acontece por magia, mas sim com o treino.         
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O hábito/automatismo que se adquire na acção pode evoluir ou não com 

a simples repetição de algo, dependendo do carácter dessa repetição. A 

compreensão por parte dos jogadores dos seus comportamentos individuais e 

colectivos, assim como as suas modificações, apela às estruturas e funções do 

cérebro (Resende, 2002). Nesse sentido, o mesmo autor refere que a equipa 

necessita de algo que a empurre para uma organização «cerebral» integrada. 

Portanto, os exercícios terão que ser planificados, realizados, avaliados e 

sobretudo subordinados ao Modelo de Jogo, através de métodos que evoquem 

uma intensidade, sistematicidade e Especificidade que permitam ao 

jogador/equipa encontrar um padrão de organização e de regulação que fará 

com que determinados comportamentos apareçam automaticamente no jogo, 

sendo que, na sua maioria, provenham do subconsciente (Resende, 2002).   

O treino aquisitivo, a que nos referimos em linhas anteriores, visa as 

alterações estruturais relacionadas com os princípios de jogo que o treinador 

pretende enraizar (Carvalhal, 2000). Através de um treino aquisitivo pretende-

se modelar as estruturas do Sistema Nervoso dos jogadores, num sentido 

colectivo (noção de equipa) para que surja uma adequação do jogador/equipa 

aos comportamentos prescritos pelos princípios do Modelo de Jogo (Resende, 

2002). 

“A mudança ou a estabilidade de comportamentos são um ponto de 

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

aprendizagem que os jogadores/equipa ganham no treino aquisitivo é 

analisada, conservada, reutilizada e programada no cérebro” (Resende, 2002, 

p. 77). No entendimento do autor, surgem adaptações fisiológicas ao nível do 

corpo mas são subjacentes às modificações cognitivas (surgem por 

arrastamento).   

Percebemos, então, que se a repetição for activa e contextualizada, ou 

melhor, Específica de uma forma de jogar, existirá evolução adquirindo-se um 

saber fazer novo. Por outro lado, sendo essa repetição pouco activa e 

descontextualizada, as disposições já adquiridas podem manter-se, contudo 

não iremos promover evolução. 
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Nesta perspectiva, a forma de operacionalizar um princípio para permitir 

uma adaptação por parte dos jogadores e da equipa, consegue-se a partir da 

repetição sistemática Específica, onde condicionamos os exercícios fazendo 

com que determinados comportamentos aconteçam muitas vezes. O hábito 

que se pretende criar nos jogadores através dessa repetição sistemática 

Específica, deve ser intencional e contextualizado, ou seja, com uma ligação 

total com o Modelo de Jogo. 

Por isso, Frade (citado por Resende, 2002) salienta a necessidade de 

elevar a dimensão táctico-técnica em detrimento da dimensão física. Isto 

porque, segundo o autor, o aspecto táctico deve ser o guia de todo o processo, 

dando a tal intencionalidade ao exercício, já que se trabalha essencialmente os 

comportamentos desejados e obriga-se os jogadores a estarem mentalmente 

activos, produzindo neles uma nova aquisição que pertence não só ao universo 

do «saber fazer», como também ao do «saber sobre um saber fazer». Ou seja, 

o hábito que pretendemos criar, ao ser Específico do nosso jogar, poderemos 

alcançar o universo desse «saber sobre um saber fazer» que, no fundo, trata-

se de fazer consciente aquilo que se pretende. Da mesma forma que um 

treinador, ao modelar as ideias dos jogadores e fazê-los pensar o mesmo e da 

mesma maneira perante uma determinada situação, leva-nos para esse 

universo do «saber sobre um saber fazer» (Carvalhal, 2001). 

Embora o treino deva basear-se na aquisição de novos princípios, 

também é relevante o treinador perceber que a manutenção dos que já estão 

aprendidos é um aspecto determinante, já que perante a ausência de 

solicitação Específica os jogadores acabam por esquecer.  

A continuação da solicitação Específica de um comportamento adquirido 

promove o seu desenvolvimento e evolução, enquanto que a paragem dessa 

mesma solicitação pode levar a uma regressão, diminuindo a capacidade de 

prestação desportiva (Castelo citado por Santos, 2006). O autor reforça 

dizendo que quando não se exercita determinados comportamentos táctico-

técnicos Específicos, com o passar do tempo promove-se o processo de 

esquecimento por força da não utilização da informação retida na memória e as 

instruções para a sua execução. Assim sendo, é fundamental o treinador 
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seleccionar e construir exercícios Específicos, exercitá-los com a frequência 

adequada, no sentido de estabilizar a capacidade adquirida e desenvolvida ao 

longo do tempo.  

A operacionalização de uma ideia de jogo consiste, então, na sua 

vivenciação no treino e em cada exercício, sendo que só a vivenciação 

possibilita que a mesma ideia de jogo se venha a expressar com regularidade. 

Ou seja, só a repetição sistemática nos exercícios permite chegar à 

consolidação dos princípios do modelo de jogo (Oliveira et al., 2006). 

Assim sendo, reforçamos que a sujeição repetida da equipa e dos 

jogadores aos vários princípios de jogo durante o treino vai possibilitar na 

equipa o aparecimento de determinados comportamentos, padrões de jogo, 

criando uma dinâmica colectiva própria, um certo tipo de mecanismo (Oliveira 

et al., 2006) que se deseja “não mecânico” (resultando numa economia do 

Sistema Nervoso dado que saber fazer aloja-se essencialmente no 

subconsciente), uma vez que essa dinâmica não se pode alhear da 

variabilidade inerente às circunstâncias aleatórias de cada momento. 

A repetição sistemática que leva a equipa a atingir determinadas 

regularidades deve, como já referimos em linhas anteriores, estar associada ao 

princípio da Especificidade, visto que só dessa forma o treinador consegue 

incutir nos jogadores/equipa aquilo que pretende. Digamos, então, de acordo 

com Barbosa (2003), que este conceito de especificidade pode ser 

apresentado sob duas perspectivas – uma mais ampla, orientada pelo binómio 

especificidade/modalidade e, uma mais particular, orientada pelo binómio 

Especificidade/Modelo de Jogo. Embora a especificidade da modalidade esteja 

sempre presente, a verdadeira Especificidade assenta na preocupação de 

jogar de determinada maneira, devendo o processo de treino ser perspectivado 

de acordo com essas necessidades (Guilherme Oliveira, 1991). 

As adaptações serão tanto mais eficazes quanto mais específicas forem 

as «cargas» e «estímulos» vindas do exterior (Guilherme Oliveira, 1991), ou 

melhor, do meio envolvente. 

Sabe-se que os exercícios específicos proporcionam uma maior 

adaptação e um consequente maior desempenho durante o jogo (Guilherme 
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Oliveira, 1991), sendo que os exercícios de carácter não específico e a sua 

repetição sistemática não determinam adaptações específicas, atrasando 

essas adaptações e a evolução do rendimento dos jogadores/equipa. 

De acordo com Guilherme Oliveira (1991) os esforços específicos que 

cada Modelo de Jogo requisita são diferentes, pelo que o trabalho a realizar na 

preparação das equipas terá que ser em função da Especificidade desse 

esforço. Resende (2002) reforça ao referir que a Especificidade é um conceito 

fundamental quando definido com o verdadeiro sentido que acarreta: uma 

permanente relação entre as diversas componentes do rendimento, em 

correlação constante com o Modelo de Jogo idealizado pelo treinador. Por 

exemplo, uma equipa que em organização defensiva pressiona à zona em 

bloco alto para conquistar rapidamente a posse de bola é completamente 

diferente de uma equipa que joga em bloco baixo à espera do erro do 

adversário para sair em contra-ataque. No treino pretende-se uma estreita 

relação com a Especificidade do jogar que cada treinador concebe, ou seja, 

repetindo-se exercícios específicos sistematicamente consegue-se habituar os 

jogadores/equipa a jogar de uma determinada forma.  

A Especificidade de um exercício de treino é total quando se reporta a 

uma acção de jogo referente ao Modelo de Jogo, pois não basta que esse 

exercício esteja ligado ao facto de ser uma acção de jogo (Guilherme Oliveira, 

1991). O autor prossegue referindo que os exercícios específicos não são 

simplesmente situacionais, ou seja, estão absolutamente interligados com o 

Modelo de Jogo e respectivos princípios de jogo definidos pelo treinador para a 

sua equipa. Por exemplo, quando um treinador cria um exercício de passe em 

triângulo, em losango ou em quadrado, na verdade ele trabalha e pode 

estimular a qualidade de passe e recepção. No entanto, é uma situação pobre 

se não estiver configurada com a estrutura posicional dos jogadores, não 

promovendo as interacções que acontecem entre eles. É um exercício 

meramente «situacional», como foi referido anteriormente. Por outro lado, se o 

treinador coloca os jogadores a realizar passes entre si, agrupando-os por 

sectores e contextualiza a situação dizendo que pretende que a bola circule 

pelos três corredores de determinada forma (diferente nos defesas, médios e 
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avançados pelas posições que ocupam e relações que estabelecem), já é uma 

situação Específica e configurada tendo em conta a sua forma de jogar, porque 

é assim que pretende que a equipa faça no jogo para criar desequilíbrios na 

estrutura defensiva do adversário. É importante que os jogadores tenham 

consciência daquilo que estão a fazer, percebam a dinâmica do exercício e a 

sua relação com aquilo que o treinador quer para a equipa. Deste modo, o 

treinador contextualiza a dinâmica da situação – neste caso, em termos 

sectoriais – na dinâmica colectiva.        

A singularidade do processo e do jogar é assim transportada para o 

exercício, através da necessidade de constante relação e preocupação com o 

Modelo de Jogo da equipa e do cumprimento do conceito de Especificidade 

(Guilherme Oliveira, 2004). 

A importância do princípio da Especificidade no processo de treino faz 

com que lhe seja atribuído o estatuto de princípio metodológico fundamental do 

treino (Tavares, 2003; Guilherme Oliveira, 2008). Isto porque tudo que 

acontece em treino deve ser totalmente contextualizado, dado que só se 

considera algo Específico quando está relacionado com o Modelo de Jogo que 

se está a criar (Guilherme Oliveira, 2008).  

O cumprimento do «Princípio da Especificidade» só é realmente atingido 

se durante o treino os jogadores entenderem os objectivos e as finalidades dos 

exercícios; os jogadores mantiverem um elevado nível de concentração 

durante o exercício; e o treinador intervier adequada e atempadamente perante 

o exercício (Guilherme Oliveira, 2008). O autor reforça que, desta forma, os 

exercícios são potencialmente Específicos.  

A Especificidade do treino implica a simulação, quer em termos mais 

gerais quer em termos mais particulares, dos princípios do Modelo de Jogo 

(Carvalhal, 2001). Além disso, o autor salienta que os exercícios Específicos 

surgem com intensidade em concentração. A concentração que se pretende 

que os jogadores possuam está intimamente ligada à cultura de jogo que se 

pretende implementada na equipa (Tavares, 2003). É então fundamental que 

os jogadores se envolvam totalmente naquilo que o treinador coloca como 

intenção. Deste modo, podemos considerar a existência de uma forte ligação 
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entre Especificidade e concentração, sendo esta capacidade fundamental para 

se chegar à verdadeira Especificidade. Este facto permite a aquisição de uma 

forte relação entre mente e hábito (Carvalhal, 2000). Vejamos, então, um 

excerto esclarecedor do mesmo autor (2001, p. 89) relativamente ao assunto 

em questão: “O hábito é um saber-fazer que se adquire na acção. Se 

realmente queremos que a nossa equipa jogue de uma determinada forma, 

teremos que potenciar esses comportamentos através do treino. Os exercícios 

Específicos de acordo com o Modelo de Jogo serão o meio mais eficaz para 

adquirir uma forte relação entre mente e hábito”.  

Depreendemos, portanto, que o treinador deve seleccionar e construir os 

exercícios, de maneira a que eles apresentem uma forte ligação com a forma 

de jogar Específica que ele pretende em termos gerais. Ao repeti-los 

sistematicamente, vai habituar os jogadores a jogar da forma que idealiza e 

fazer a equipa apresentar um conjunto de regularidades que caracterizam esse 

seu jogar.   

 

2.3.2.3. O exercício como condutor da Especificidade do treino (em 

função de uma forma de jogar Específica)  

 

“ (…) treinar é treinar em Especificidade, é criar exercícios que me permitam exacerbar 

os meus princípios de jogo. ” 

(Mourinho citado por Gaiteiro, 2006, p. 182) 

 

Os exercícios Específicos conjugados com uma determinada intenção 

definida pelo treinador apresentam-se como um meio essencial para provocar 

comportamentos/imagens mentais desejados para a equipa. No entanto, face à 

complexidade inerente à fabricação de um determinado jogar, a dificuldade que 

o treinador encontra está na sua capacidade de operacionalizar a sua intenção, 

ou melhor, de “conseguir criar exercícios onde se consigam englobar todas as 

vertentes, sem nunca nos esquecermos da nossa primeira preocupação: 

potenciar um dado princípio de jogo” (Mourinho citado por Gaiteiro, 2006, 

p.182). Mas esse princípio de jogo deve fazer emergir um conjunto de 
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comportamentos específicos, tornando o exercício um meio de criar 

adaptabilidade individual e colectiva na equipa. 

O exercício constitui-se, portanto, como uma ferramenta do treinador 

através da qual este define, orienta e modifica o processo de formação ou 

especialização do jogador ou da equipa (Castelo, 2005), permitindo-lhe alterar 

constante, consistente e significativamente as possibilidades de êxito do 

jogador ou da equipa, a curto, médio ou longo prazo (Castelo, 2006). Além 

disso, cada exercício deve conter um significado em função da ideia de jogo do 

treinador, para que se possa estimular o desenvolvimento de comportamentos 

condizentes com aquilo que o treinador realmente pretende. Guilherme Oliveira 

(1991) reforça a ideia de que é necessário criar uma série de situações 

específicas que permitam aos jogadores evidenciar tais comportamentos e 

saibam também diferenciar quando a realização de uma acção é benéfica, isto 

é, que demonstrem uma consciencialização da acção.  

No sentido de potenciar determinados comportamentos e fazer com que 

eles surjam com regularidade e eficácia no jogo, torna-se necessário criar no 

treino um conjunto de situações, do ponto de vista colectivo, sectorial ou grupal 

e mesmo individual, possibilitando a exercitação daquilo que, na verdade, é a 

nossa intenção (Tavares, 2003). O mesmo autor reforça que os exercícios são 

a forma de se conseguir que os princípios surjam, esclarecendo que o que se 

deve treinar são princípios e não exercícios.  

Daí que Queiroz (1986) e Castelo (2005) assumam que os exercícios 

são um meio fundamental do processo de preparação de um jogador e de uma 

equipa. Quando correctamente construído, aplicado ou corrigido, o exercício 

potencia claramente uma riqueza da base humana evidenciada pela 

concretização de elevados desempenhos desportivos (Castelo, 2006). Na 

perspectiva de Queiroz (1986), a estrutura e organização de um exercício em 

Futebol devem reflectir as condições de variabilidade permanente 

características da estrutura e conteúdo do jogo. A «estrutura acontecimental» 

do treinar tem, então, de reflectir e conter em si a natureza da «estrutura 

acontecimental» do jogar (Oliveira et al., 2006), para que o treino seja jogo. 

Portanto, trata-se de perceber que os exercícios devem conter, com maior ou 
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menor complexidade, o plano do aleatório e do imprevisível, aproximando-os 

assim, tanto quanto o possível da realidade do jogo.  

Facilmente se compreende que o treino tem como intenção simular 

aquilo que queremos que aconteça depois durante a competição, pelo que o 

exercício é uma configuração que condiciona um determinado acontecer, 

propiciando que certas coisas surjam mais vezes que outras. Vale dizer, “ 

fundamentalmente temos que perceber que o exercício, quando surge, já tem 

que estar configurado de modo a que os comportamentos que pretendemos em 

termos de princípio, de objectivo, se evidenciem, ou seja, quando o 

estruturamos já criamos condições para que o que pretendemos surja com 

frequência. Isto é o mais importante, é a Especificidade do exercício e nós, 

como treinadores, em função das nossas necessidades é que vamos elaborar 

o exercício de acordo com determinado objectivo” (Faria, 2007, p. XXXV).  

Castelo (2005) destaca a importância de adequar os exercícios aos 

objectivos a atingir e fazer interagir todos os factores de treino num mesmo 

exercício. Deste modo, o treinador tem de ser capaz de criar condições no 

sentido de promover a coordenação pretendida que concorre para a 

consecução do objectivo definido, isto é, visando a indução de alterações 

significativas nas várias dimensões, jogando ao “abrigo” da táctica. As 

exigências fisiológicas, psicológicas, técnicas devem ser sempre colocadas em 

função de um propósito que é o jogar. Na verdade, o treinador tenta dar um 

sentido, um significado àquilo que estrutura, para que possa chegar ao que 

idealiza da forma mais benéfica para a sua equipa.  

O planeamento e estruturação das unidades de treino afiguram-se como 

um processo singular e único de cada treinador. A capacidade de configurar 

todo o processo de trabalho diário é função primordial do treinador, já que cada 

um pode chegar à sua forma de jogar de maneiras diversas. A intervenção de 

cada treinador, os jogadores com que se trabalha determinam um acontecer 

irrepetível. É precisamente por essa razão que o treinador deve desenhar 

exercícios que sejam efectivamente compatíveis com a sua concepção, pois 

esses mesmos exercícios são um meio para se atingir um fim, ou seja, a forma 

de jogar que o treinador determina para a equipa.  
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Deve, pois, existir, entre o exercício e os seus objectivos, uma relação 

precisa e directa, isto é, a estrutura e conteúdo de um exercício devem 

determinar um efeito preciso e uma função (Queiroz, 1986). Os diversos 

exercícios específicos criados, de carácter táctico-técnico, vão permitir 

desenvolver comportamentos pretendidos para a equipa. Neste sentido, 

Resende (2002) também salienta que a operacionalização dos 

comportamentos dos jogadores passa pela realização, em concentração, de 

exercícios específicos que exijam determinados comportamentos táctico-

técnicos específicos. Segundo o autor, estes exercícios específicos ganham 

um sentido mais intencional quando o treinador dá uma certa direccionalidade 

ao exercício, através da implementação de determinadas regras 

(constrangimentos), induzindo um cumprimento mais efectivo de determinados 

princípios de jogo. Estas regras, impostas sempre em função de uma 

determinada forma de jogar, permitem alterar a funcionalidade e os objectivos 

dos exercícios (Resende, 2002).  

  O Modelo de Jogo (e os respectivos princípios que lhe dão corpo) vai 

sendo gradualmente construído, reconstruído e operacionalizado no treino, 

pela integração imperativa das componentes de rendimento e através da 

linguagem dos exercícios (Resende, 2002). Ou melhor, aquilo que os 

exercícios transmitem deve estar em perfeita consonância com as ideias do 

treinador e com aquilo que este pretende em termos de evolução para a 

equipa. Além disso, Vingada (1989) acrescenta que os exercícios a utilizar 

deverão surgir de harmonia com a complexidade do jogo.  

É lógico que, durante o treino, o treinador deve ser capaz de 

contextualizar exercícios com diferentes graus de complexidade. De acordo 

com Queiroz (1986), os exercícios podem ser organizados de forma que as 

suas exigências específicas sejam maiores ou menores que as do jogo, 

manipulando as suas condicionantes (ex.: o nível de estrutura das equipas, o 

espaço de jogo, as tarefas dos jogadores). O mesmo autor salienta que a 

manipulação da complexidade de um exercício (maior ou menor complexidade) 

decorre dos critérios espaço, número e tempo, bem como das relações 

número-espaço, espaço-tempo e tempo-número. E acrescenta que o espaço 
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diz respeito ao local, à sua organização, forma geométrica, dimensões, 

especificidades e meios e materiais utilizados; o tempo refere-se ao volume 

expresso no número de vezes ou tempo de actividade (no ataque ou na 

defesa) nas tarefas de jogo, frequência das acções de jogo, velocidade de 

execução, ritmo de jogo, duração das acções (condicionantes técnicas), índices 

de eficácia do rendimento; o número concerne à quantificação e especificação 

dos meios humanos utilizados durante a actividade, nas tarefas (número de 

atacantes, número de defesas) ou ainda nas funções (número de médios ou 

número de defesas ou número de atacantes), ou seja, definição de metas, 

tarefas e funções; e, por último, a forma refere-se à estrutura de complexidade 

da actividade e que resulta da correlação estabelecida entre a estrutura e 

conteúdo do exercício e a estrutura e conteúdo do jogo (ex., jogo, situação de 

jogo, jogo sobre uma baliza, jogo sobre duas balizas, sem oposição, com 

oposição activa ou semi-activa ou passiva, e todo o tipo de condicionantes 

regulamentares, como sejam, por exemplo, sem fora-de-jogo, com dois toques, 

finalização só de cabeça). A estes quatro critérios, Queiroz (1986) atribui-lhes o 

nome de factores básicos ou variáveis decisivas da estrutura e organização 

dos exercícios.  

Assim sendo, pode-se perceber que, mexendo nestes critérios, o 

exercício pode ser pensado e estruturado tendo em conta aquilo que o 

treinador pretende em termos de comportamentos específicos. O facto de o 

espaço ser mais profundo ou mais largo, estar a participar, por exemplo, quatro 

defesas contra seis ou dez atacantes, com determinado tipo de frequências de 

acção num determinado tempo de actividade, com mais ou menos ritmo de 

jogo, cumprindo determinadas funções ou tarefas (de ataque ou defesa), 

depende do ênfase que o treinador atribui a cada situação e da incidência 

sobre os comportamentos específicos a trabalhar no exercício. Na verdade, o 

mais importante é o treinador conseguir fazer acontecer muitas vezes aquilo 

que coloca como intenção. E, nesse sentido, ele deve conseguir alterar a 

compreensão dos jogadores, levando a equipa a pensar colectivamente as 

mesmas coisas ao mesmo tempo, fazendo corresponder as interpretações 

individuais à ideia colectiva de jogo.  
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Além de toda a importância que é dada à organização dos exercícios e à 

sua funcionalidade, aos objectivos tendo em conta aquilo que se pretende 

trabalhar, aos conteúdos, às implicações que eles acarretam para a equipa e 

jogadores individualmente, Guilherme Oliveira (2004, p.158) destaca a 

interacção de duas características que, na sua opinião, sustentam as 

preocupações anteriores: a “singularidade do processo” e a “fractalidade do 

exercício”. 

Ao perspectivarmos a “singularidade do processo”, temos que perceber 

que tudo que é realizado tem de estar em estreita relação com o Modelo de 

Jogo da equipa e com o conceito de Especificidade. De acordo com Guilherme 

Oliveira (2004), estas referências devem estar sempre presentes no trabalho 

diário do treinador, no sentido de proporcionar adaptações e conhecimentos 

específicos/imagens mentais importantes para a equipa e para o jogador. Pelo 

contrário, o autor refere que se o exercício organizado pelo treinador promover 

de forma sistemática comportamentos não adequados à sua ideia de jogo 

colectiva, as adaptações criadas vão ter efeitos nefastos na aquisição de 

conhecimentos específicos/imagens mentais pretendidos.  

Vejamos um exemplo: imagine-se que o treinador de uma equipa 

pretende trabalhar a profundidade defensiva, sobretudo dos centrais, visto que 

estes estão a apresentar problemas de posicionamento para coberturas 

quando a bola surge no espaço em profundidade. Como princípio de jogo, o 

treinador tem definido que o posicionamento dos centrais é à zona, ou seja, 

eles defendem à zona independentemente da forma como o adversário se 

apresenta. Então, o treinador cria um exercício onde promove bastante o passe 

em profundidade para que os centrais se possam adaptar e trabalhar o seu 

posicionamento defensivo. No entanto, para que tenham uma maior eficácia 

defensiva, estava definido que um deles ficava com o ponta-de-lança e o outro 

assegurava a profundidade defensiva, fazendo a cobertura ao colega. Ora, isto 

é um comportamento inadequado já que nenhum deles é obrigado a adaptar o 

seu posicionamento em função do local da bola. Assim, existe um jogador 

responsável por marcar individualmente o avançado e o outro apenas por fazer 

coberturas. Neste caso, seria um exercício que não estava a promover o 
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princípio da defesa à zona neste pequeno grupo de jogadores (dois centrais). 

Do exemplo referido, ressalta a ideia de que, mesmo em aspectos muito 

particulares, é fundamental que a relação com o Modelo de Jogo e respectivos 

princípios Específicos esteja sempre assegurada. 

No que concerne à “fractalidade do exercício”, esta advém da lógica 

fractal11 à qual a construção do processo se deve submeter. Guilherme Oliveira 

(2004) refere que, dependendo do que se quer trabalhar através de um 

exercício, um princípio ou um sub-princípio ou sub-princípio desse sub-princípio 

do Modelo de Jogo, ou melhor, independentemente da escala, os exercícios 

propostos à equipa devem considerar a singularidade do todo, para que a 

homotetia interna seja sempre demonstrada. Assim sendo, é crucial que o 

exercício seja representativo daquilo que é a forma de jogar da equipa em 

termos gerais.  

Esta preocupação por parte do treinador ao nível da configuração do 

exercício também implica que os jogadores conheçam com que fim realizam 

esse mesmo exercício e não percam a sua ligação e contextualização com a 

globalidade do jogar da equipa.  

                                                           
11

 Para um melhor esclarecimento do tema em questão, importa perceber de uma forma 
resumida a lógica fractal a que o processo de treino se deve submeter, assim como a 
configuração que o exercício deve assumir. Stacey (1995) define fractal como a propriedade de 
fracturar e representar um modelo caótico em sub-modelos, existentes em várias escalas que 
sejam representativos desse modelo, ou seja, um fractal é uma parte invariante ou regular de 
um sistema caótico que pela sua estrutura e funcionalidade consegue representar o todo, 
independentemente da escala onde possa ser encontrado. Embora apresentem variabilidade, 
possuem uma grande regularidade estrutural e funcional ao longo das escalas, isto é, detêm 
uma “invariância de escala” (Stacey, 1995). A “invariância de escala” acontece porque nos 
sistemas caóticos com organização fractal, existe uma “homotetia interna” que faz com que as 
formas desse sistema ao longo das diferentes escalas, tenham morfologia igual, ou seja, é uma 
característica que permite reconhecer que os jogos de diferentes equipas assumem 
características diferentes, já que cada equipa, através de processos de auto-organização e da 
sua organização fractal, vai criando invariantes, que lhe são próprias dentro do contexto de 
variabilidade e aleatoriedade do jogo (Cunha e Silva, 1995). Neste sentido, Guilherme Oliveira 
(2004, p. 146) adianta que “o processo de treino deve ser construído através de uma 
organização fractal no sentido de se manifestarem através de invariâncias/padrões fractais nas 
diferentes escalas de manifestação – invariância de escala – tanto ao nível dos padrões de 
comportamento como ao nível da produção do processo”. O padrão de comportamento está 
relacionado com o Modelo da Equipa, o padrão dos comportamentos colectivos, sectoriais, 
inter-sectoriais, individuais e o padrão das respectivas interacções. No que respeita à produção 
do processo Guilherme Oliveira (2004, p.130) destaca o padrão semanal, o padrão diário e o 
padrão dos exercícios propostos, sendo que é a conjugação de todos estes padrões que vai 
permitir que o carácter caótico do jogo seja organizado, reconhecido e transformado o mais 
possível nas invariâncias/padrões Específicos da equipa.    
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Nesta esteira, podemos afirmar que o exercício de treino é uma 

determinada configuração geométrica e simbólica que condiciona e fomenta 

um determinado acontecer relacionado com o todo que se deseja (Oliveira et 

al., 2006), na medida em que os comportamentos manifestados não se 

circunscrevem apenas ao exercício em si, devendo ser interpretados numa 

relação estreita com a forma de jogar Específica da equipa. O exercício deve 

assim reflectir o sistema de relações individuais e colectivas entre os 

jogadores, tendo como “pano de fundo” a ideia de jogo imposta pelo treinador.  

Quando estruturamos exercícios de acordo como o Modelo de Jogo 

definido para a equipa, devemos retirar do nosso jogo partes do mesmo 

(reduzir sem empobrecer), decompondo-o e articulando-o em acções também 

elas complexas, não no sentido de partir mas sim de privilegiar as relações e 

os hábitos (Carvalhal, 2000). Deste modo, considera-se a complexidade do 

jogo, no contexto da modelação, sem promover uma redução analítica e 

consequente mutilação (Carvalhal, 2000).  

Vejamos também um exemplo acerca deste assunto: imagine-se que o 

treinador de uma equipa pretende trabalhar a primeira fase de construção da 

sua organização ofensiva, porque os centrais não estão a conseguir fazer a 

bola entrar no meio-campo pela zona central. Então, ele propõe um exercício 

mais reduzido em 5x5, num espaço delimitado com uma baliza pequena em 

cada linha de fundo. No entanto, se ele não definir uma pequena estrutura com 

posicionamentos e funções específicas para os jogadores, não está potenciar 

aquilo que se pretende depois em jogo. Mas se joga em 1-4-3-3, e parte 

daquele tronco central é constituída pelos defesas centrais, o pivô (médio 

centro, que está numa linha mais recuada que os outros dois médios) e os 

médios interiores (esquerdo e direito), então ele pode definir uma pequena 

estrutura que representa parte daquilo que quer em termos gerais. Neste caso 

seria um 2-1-2 (dois centrais, pivô e dois médios interiores). Deste modo, 

definindo a estrutura e respectivas funções dos jogadores, estará a promover 

adaptações e conhecimentos específicos/imagens mentais adequadas à ideia 

de jogo que pretende implementar na sua equipa.  
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Ao longo deste ponto, conseguimos entender que o exercício Específico 

é uma forma de o treinador transmitir um pensamento comum de jogo para 

equipa. Na perspectiva de Resende (2002, p. 68), “o que dá sentido à 

existência de exercícios em regime táctico-técnico é o desejo da equipa 

conseguir jogar de uma determinada forma (Modelo de Jogo)”. Toda a 

configuração estrutural e funcional que é dada a um exercício, com regras 

impostas que condicionam o aparecimento de determinados comportamentos 

com mais ou menos regularidade, torna-se um aspecto essencial para se 

alcançar um jogar Específico de uma equipa.  

Porém, ainda que o exercício esteja estruturado de uma forma adequada 

ao Modelo de Jogo e respectivos princípios Específicos, a intervenção 

adequada do treinador é que vai proporcionar que o exercício seja 

verdadeiramente Específico. Desta forma, o treinador consegue direccionar a 

atenção dos jogadores para aquilo que realmente pretende exercitar.   

 

2.3.2.4. A intervenção do treinador no exercício – um meio de 

direccionar a atenção dos jogadores para comportamentos Específicos 

da forma de jogar 

 

“ (…) para que o conceito de Especificidade seja atingido durante o treino, não basta 

que os exercícios propostos sejam potencialmente Específicos, é necessário uma intervenção 

interactiva do treinador com o exercício e com os jogadores para que ela aconteça . ” 

(Guilherme Oliveira, 2004, p. 154) 

 

Não obstante a importância adquirida pela configuração do exercício 

Específico, percebemos que a intervenção pertinente e ajustada do treinador 

antes, durante e após a sua concretização vai certamente determinar a 

verdadeira Especificidade do treino.   

Assim sendo, reconhecendo o treino de Futebol como um processo de 

ensino/aprendizagem no contexto das actividades desportivas, é por demais 

evidente a influência exercida por quem orienta o processo (treinador) no 

direccionamento das aprendizagens (Rodrigues citado por Fonte, 2006). 
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Surge, então, o papel indiscutível exercido pela comunicação na 

orientação do processo de ensino-aprendizagem, independentemente do 

contexto em que se estabelece. De acordo com Leith (1992), a convicção da 

influência que a comunicação exerce no desenrolar de todo o processo e nos 

resultados alcançados leva a que os especialistas cheguem a considerar que 

treinar bem é o resultado de comunicações eficientes.  

Para além de saber planear o treino da sua equipa nos níveis táctico, 

técnico, físico e psicológico, o treinador necessita de saber ensinar e transmitir 

os seus conhecimentos e sobretudo aquilo que pretende relativamente à sua 

forma de jogar Específica.  

Concordamos com Pacheco (2005, p. 116) quando este refere que 

“dirigir e orientar uma equipa constitui um processo psicopedagógico que 

assenta na comunicação e no relacionamento que se estabelece entre o 

treinador e os jogadores”. O mesmo autor adianta que a competência do saber 

transmitir passa pelo conhecimento da matéria de treino (neste caso, um 

profundo conhecimento do Modelo de Jogo) e pela capacidade do treinador 

comunicar com os jogadores – saber falar e saber ouvir.  

 Nesta medida, Hotz (1999) defende que um bom treinador é um 

conhecedor, um especialista na elaboração do processo de ensino-

aprendizagem e um especialista na condução do treino. O autor acrescenta 

que os treinadores didacticamente competentes são especialistas na 

transmissão e apresentação de informações.  

É necessário ter a convicção de que o objectivo do treinador é auxiliar os 

jogadores e direccioná-los para a aprendizagem e execução permanente 

daquilo que pretende. Daí que a sua intervenção seja fundamental em todos os 

momentos, como forma de focalizar a atenção dos jogadores para aquilo que é 

pretendido em termos de comportamentos Específicos.  

Os objectivos da comunicação na relação estabelecida entre o 

treinador/professor e o jogador/aluno no processo de ensino-aprendizagem 

(treino) são múltiplos, surgindo a instrução referenciada aos conteúdos como o 

primeiro motivo da sua utilização. O termo instrução refere-se aos 
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comportamentos de ensino que fazem parte do repertório do professor ou 

treinador para comunicar informação substantiva (Siedentop, 1991).   

Assim, fazem parte da instrução todos os comportamentos verbais e não 

verbais (explicação, demonstração, palavras-chave, feedback, entre outras 

formas de comunicação acerca do conteúdo) que estão directamente ligados 

aos objectivos da aprendizagem (Fonte, 2006). Essa comunicação verbal e não 

verbal é feita através de uma intervenção do treinador no exercício Específico. 

Isto porque, como já referimos em linhas anteriores, não basta que os 

exercícios estejam muito bem configurados para que determinados 

comportamentos apareçam com regularidade, ou seja, é fundamental a 

participação interactiva do treinador.  

A intervenção deve acontecer em três momentos diferenciados, havendo 

uma interligação entre eles, para que a qualidade potencial dos exercícios seja 

manifestada (Siedentop, 1991; Guilherme Oliveira, 2004). A intervenção deve, 

assim, acontecer antes, durante e após a realização do exercício.  

O primeiro momento diz respeito à explicação do exercício, antes da sua 

execução. O treinador deve explicar o exercício no sentido dos jogadores 

perceberem qual o seu contexto, quais os seus objectivos, quais os 

comportamentos desejados e que implicações terão esses comportamentos no 

desenvolvimento dos conhecimentos colectivos e individuais e na qualidade do 

desempenho. O modo como a informação é transmitida pelo treinador 

representa um dos factores que concorrem para o sucesso da intervenção 

(Hotz, 1999). Neste momento de explicação prévia, Mesquita (1998) também 

adianta que a forma como a instrução é realizada interfere na interpretação que 

os jogadores fazem dos exercícios, o que influencia o modo como estes vão 

ser realizados. A mesma autora acrescenta que é nesse momento de 

explicação que é comunicado o conteúdo do exercício aos jogadores, para 

além da informação que é dada aquando da realização do mesmo. As 

explicações integram ainda o que o treinador diz e o exemplo que concretiza 

para que e com base nisso, seja possível aos jogadores construírem uma 

compreensão significativa dos novos conceitos, procedimentos e relações, ou 

para que possam reformular os conhecimentos que possuem ou desfazer 
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confusões (Graça, 1997). No momento da explicação, a linguagem deve ser 

simples e clara: deve-se falar pausadamente e com poucas palavras, sendo 

necessário prestar atenção às reacções dos jogadores, através das suas 

expressões faciais (Mesquita, 1998). Antes de realizar determinado exercício, 

os jogadores têm de perceber qual o objectivo daquilo que vão fazer e em que 

contexto do jogar aquilo está inserido, no sentido de se evitar adaptações 

negativas para a equipa e para os jogadores, individualmente. Facilmente 

percebemos que os exercícios surgem sempre em função de algo, para 

promover e melhorar determinado comportamento Específico. E nesta senda 

Guilherme Oliveira (2007, p. XXIII) explica o seguinte: “quando apresento um 

exercício aos jogadores digo qual é o objectivo do exercício e aquilo que 

pretendo treinar com esse exercício e ao fazer isso já direccionei o exercício, já 

lhes dei um foco de atenção para eles estarem a fazer aquele exercício em 

função de determinado comportamento”. Registamos, então, que o melhor 

treinador é aquele que usa a instrução correcta e moderadamente, focando 

precisamente a atenção dos jogadores na informação consentânea com aquilo 

que realmente pretende potenciar. Como complemento da apresentação e 

explicação do exercício aos jogadores, surge a sua demonstração, que não é 

mais do que uma imagem representativa do exercício a realizar e igualmente 

uma forma de dar um direccionamento ainda mais Específico ao exercício. 

O segundo momento acontece durante a execução do exercício, onde o 

treinador deve actuar como catalisador positivo dos comportamentos que se 

pretendem, associando-lhes emoções positivas e/ou marcadores somáticos 

positivos. Por outro lado, deve inibir os comportamentos desajustados, 

associando-lhes emoções negativas e/ou marcadores somáticos negativos. 

Deste modo, o feedback (informação que um jogador recebe após executar um 

determinado movimento) é uma das ferramentas que enriquecem a 

aprendizagem daquilo que o treinador pretende durante os exercícios, já que a 

sua intervenção no decorrer dos mesmos, precisamente através de feedbacks 

extrínsecos, tanto concomitantes como terminais, é fundamental no 

direccionamento do pretendido (Guilherme Oliveira, 2004). Williams (citado por 

Fonte, 2006) reforça que, sem feedback, a aprendizagem é praticamente 
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inexistente. Não há dúvida de que, para alterar comportamentos, os jogadores 

devem saber as direcções a seguir. De acordo com o mesmo autor, o feedback 

serve três propósitos: corrigir os erros; motivar; servir de reforço ou punição. 

Num estudo realizado por Mesquita (1998), ficou claro que os treinadores mais 

eficazes se caracterizam por emitir feedbacks específicos, focados, 

explicativos, apropriados e relacionados com o desempenho dos jogadores 

perante as actividades também elas Específicas. Ou seja, segundo a autora, a 

informação emitida pelo feedback deve ser baseada na especificidade da tarefa 

e dos conteúdos em particular. Aliás, “o teor do conteúdo informativo do 

feedback assume particular destaque na medida em que, da interpretação que 

o atleta faz dele, depende em grande parte a qualidade de prática motora” 

(Mesquita, 1998, p. 57). Por outro lado, a mesma autora refere que os 

treinadores menos eficazes são caracterizados por não dominarem o conteúdo 

e apresentarem dificuldades em diagnosticar os problemas/insuficiências dos 

jogadores. Portanto, ao referirmos o papel fundamental da emissão de 

feedbacks específicos, percebemos que a intervenção do treinador durante a 

realização do próprio exercício é essencial para focar a atenção dos jogadores 

exactamente naquilo que o treinador quer trabalhar. Apesar dos exercícios, por 

si só, serem passíveis de potenciar o aparecimento dos comportamentos 

desejados, cumprindo assim com os seus objectivos, a intervenção 

desadequada de quem conduz o processo pode transformar esse momento de 

aprendizagem em algo menos benéfico à evolução e direccionamento dessa 

mesma aprendizagem comportamental (Guilherme Oliveira, 2004). Através da 

sua intervenção, o treinador tem de dar um sentido à exercitação para que os 

jogadores percebam a relação que a actividade revela com o que pretende em 

termos gerais (Modelo de Jogo da Equipa). Assim, a dinâmica do exercício 

adquire uma configuração direccionada para os comportamentos pretendidos 

e, por isso, essa intervenção do treinador assume-se como uma voz de 

comando que ajuda a atingir os objectivos e consequentemente, a qualidade 

comportamental dos jogadores. Obviamente que não se pretende que o 

treinador comande os jogadores, pois estes e a equipa devem ser autónomos 

no desenvolvimento do jogo. Afinal, é assim que acontece em competição. Mas 
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o treino concede um espaço de manobra ao treinador que lhe permite gerir as 

situações como pretende, algo que não acontece em competição, onde o 

treinador pouco pode interferir. No fundo, trata-se de ajudar os jogadores e 

equipa a resolverem os problemas do jogo de acordo com uma lógica, isto é, 

desenvolver conjuntamente o projecto colectivo de jogo. Nesta perspectiva, o 

exercício é o meio através do qual se desenvolve a Especificidade, pelo sentido 

que lhe é conferido. E por isso é que a intervenção do treinador é determinante 

sobretudo no “aqui e agora” para dar a conhecer o sentido que confere aos 

acontecimentos, reforçando determinados aspectos e inibindo outros. Desta 

forma, esta intervenção funciona como um diálogo entre o treinador e 

jogadores no desenvolvimento do exercício. Se o treinador não tiver a 

intervenção adequada, vários comportamentos não vão ser aplicados da forma 

desejada (Guilherme Oliveira, 2004). No decorrer do exercício, os treinadores 

são frequentemente confrontados com situações que os conduzem ao 

procedimento de ajustes relativamente ao que está a acontecer, com o intuito 

de mais especificamente direccionar a prática ou de adaptar o nível de 

complexidade. Nesse sentido, é necessário que o treinador tenha um perfeito 

conhecimento da sua ideia de jogo, ou melhor, do Modelo de Jogo definido 

para a equipa. Faria (2007, p. XXXV) dá-nos um testemunho elucidativo: 

“Durante a execução do exercício, a intervenção em função da relação jogador-

exercício-treinador, leva a que por vezes sintamos a necessidade de criar ainda 

mais qualquer acrescento para o que pretendemos se manifeste de forma mais 

vincada e este tipo de intervenção é apenas possível se soubermos muito bem 

onde estamos e para onde queremos ir, isto é, exige-se um conhecimento 

muito bem estruturado do Modelo de Jogo que nos permita reajustar a 

intervenção sempre no sentido de um direccionamento específico”. Guilherme 

Oliveira (2007, p. XXIII) reforça a importância da intervenção do treinador 

durante o exercício para orientar os jogadores de modo que estes entendam 

em que contexto da dinâmica colectiva pretendida se situa aquela solicitação 

comportamental: “Imaginemos que eu quero privilegiar a minha circulação de 

bola e que para treinar isso crio uma situação em que o fundamental é o jogo 

de posições dos jogadores, é eles estarem sempre em diagonais de forma a 
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que a bola possa circular por todos os jogadores e haver uma certa eficácia. 

Então, o jogo está a decorrer e como lhes transmiti exactamente esses 

comportamentos que queria que eles tivessem, vou intervir precisamente 

nesses aspectos que estão a ser contemplados ou não. Portanto é assim que 

eu faço o direccionamento para que aquilo que quero treinar seja realmente 

treinado”. Significa isto que o treinador tem de saber exactamente o tipo de 

comportamentos que quer potenciar, devendo corrigir esses comportamentos 

dos jogadores durante o exercício e mais concretamente no momento em que 

eles acontecem ou deveriam acontecer. Se pretende por exemplo trabalhar o 

último passe em organização ofensiva entre o meio-campo e o ataque, se 

pretende trabalhar o timing de entrada da bola no meio-campo através dos 

defesas centrais, se pretende trabalhar o posicionamento dos laterais e 

extremos nos corredores laterais, é obrigatório perceber que o mais importante 

é identificar bem esses momentos e fazer correcções para que os jogadores e 

a equipa reconheçam o que devem fazer exactamente nesses instantes. Hotz 

(1999) esclarece esta questão, referindo que a qualidade da transmissão da 

informação depende da escolha do momento mais adequado para a sua 

emissão, pelo que o treinador terá de ter paciência e uma capacidade 

diferenciada de avaliação diagnóstico e de identificação dos comportamentos 

dos seus jogadores, para optimizar este sentido de oportunidade.   

O terceiro momento surge no final do exercício com o objectivo de 

salientar os aspectos positivos e os aspectos negativos do que foi realizado. 

Desta forma, promove-se a discussão, a compreensão, a exercitação 

orientada, a “descoberta guiada” (Mourinho citado por Oliveira et al., 2006, p. 

158) e, consequentemente, o desenvolvimento dos conhecimentos 

específicos/imagens mentais solicitados na realização do exercício proposto. 

Importa notar que este momento funciona como uma reflexão final acerca do 

realizado e das implicações que isso tem na construção da forma de jogar 

idealizada pelo treinador para a equipa.  

Diríamos que treinar é, essencialmente, revelar um conhecimento 

profundo da matéria Futebol e de tudo que a envolve; é ter a capacidade de 

organizar e estruturar os exercícios com determinados objectivos bem 
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delineados, promovendo comportamentos bastante Específicos; é ter a 

capacidade de gestão do momento, daquilo que se está a passar, tendo como 

alicerce uma determinada ideia colectiva para o jogar da equipa. No fundo, 

podemos sublinhar que treinar se assume como um processo de comunicação 

que implica saber comunicar e interagir com os jogadores, para que todos em 

conjunto consigam construir uma determinada forma Específica de jogar 

Futebol.  
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3. Campo Metodológico 

 

Tendo presente o objectivo central do estudo, que passa por perceber 

como o treinador operacionaliza a sua forma de jogar à luz da sua concepção 

de jogo, decidimos adoptar a metodologia que, em seguida, explicitaremos 

detalhadamente.  

 

3.1. Descrição e Caracterização da Amostra  

 

A nossa amostra assume um carácter não aleatório e corresponde a um 

treinador com uma presença considerável no principal escalão do Futebol 

Português (1ª Liga). Optámos por delimitar a nossa amostra a um único 

treinador porque pretendemos perceber particularmente o modo como ele 

gosta de ver as suas equipas a jogar e mais concretamente como 

operacionaliza essa mesma forma de jogar. Para tal, numa primeira fase, foi 

realizada uma entrevista e, posteriormente, foram acompanhadas quatro 

semanas de treino a que se juntaram pequenas conversas diárias com o 

treinador. Trata-se de um Estudo de Caso, onde foi requisitada a participação 

de Carlos Brito, treinador principal da equipa sénior do Rio Ave Futebol Clube 

(Liga Sagres). 

A escolha deste treinador deveu-se a várias razões, desde logo à 

percepção que tínhamos sobre a sua experiência no principal escalão do 

Futebol português (apesar de ser um técnico ainda novo). Tivemos em 

consideração o facto de conhecermos pessoalmente o treinador e de termos 

uma relação próxima com o clube, o que permitiu obter com maior facilidade a 

informação necessária ao nosso estudo. Outro aspecto importante foi o 

carisma que o treinador possui no seio do clube: Carlos Brito é reconhecido 

pelos bons trabalhos efectuados ao serviço do Rio Ave FC, onde começou a 

sua carreira de treinador na 1ª liga, permanecendo durante muitas épocas no 

escalão maior e alcançando boas classificações, estando até bem perto da 

participação nas competições europeias. Passou uma época na 2ª liga com o 

clube, tendo sido campeão nacional. Esta personalidade do desporto 
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português, em geral, e do Futebol nacional, em particular, tem o curso de 

treinadores de IV Nível Pro-Uefa e apresenta um passado desportivo como 

jogador profissional de Futebol, sendo que, como treinador, além das 

passagens pelo clube de Vila do Conde, conta também com as presenças no 

C.F. Estrela da Amadora (1ª liga), Boavista F.C. (1ª liga), C.D. Nacional da 

Madeira (1ª liga) e Leixões S. C. (1ª liga). É um treinador com mais de 

trezentos jogos realizados ao nível da 1ª liga do campeonato profissional do 

Futebol português. Actualmente ao serviço do Rio Ave F.C., começou bem a 

época 2009/2010 da Liga Sagres, encontrando-se em 6º lugar quando estão 

decorridas sete jornadas.  

A nossa intenção consiste em expor e analisar a ideia de jogo do Carlos 

Brito e demonstrar a maneira como ele operacionaliza essa ideia na equipa do 

Rio Ave F.C. Querendo realizar um Estudo de Caso que seja representativo 

daquilo que se passa na realidade do Futebol profissional, entendemos que 

esta escolha poderá enriquecer os objectivos do estudo, uma vez que recai 

sobre um treinador reconhecido no nosso principal campeonato, centrando-se 

num clube com uma presença significativa no escalão maior do Futebol 

português. 

Como nos diz Merriam (citado por Bogdan & Biklen, 1994), o estudo de 

caso poderá consistir na observação detalhada de um contexto, de um 

indivíduo, de uma fonte de documentos ou de um acontecimento. De acordo 

com Lessard-Hébert, Goyette & Boutin (2005), o estudo de caso caracteriza-se 

por o investigador estar pessoalmente implicado ao nível de um estudo de 

carácter particular. Os autores consideram que este estudo reúne informações 

tão numerosas e pormenorizadas quanto possível, com o intuito de abranger a 

totalidade da situação a estudar.  

Assim, na perspectiva de Bogdan e Biklen (1994), o plano mais geral do 

estudo de caso pode ser comparado como que a um funil, sendo que o início 

do estudo representa, neste caso, a extremidade mais larga do funil. Os 

mesmos autores adiantam que os investigadores procuram locais ou pessoas 

que possam ser objecto do estudo ou fontes de dados se estas lhes puderem 

fazer cumprir essas intenções, organizam um conjunto de acções que lhes 
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permitam avaliar o terreno e daí extrair dados que fundamentem os seus 

objectivos.  

No fundo, na opinião de Bogdan & Biklen (1994), inicia-se com a recolha 

de dados, depois revêem-se esses dados e vão-se tomando decisões relativas 

aos objectivos do estudo. Nesse sentido, definem-se as pessoas a entrevistar e 

os aspectos que se pretende explorar.  

Este conjunto de considerações foi tido em conta no nosso estudo, já 

que procurámos uma pessoa que, pela sua função dentro do processo de 

construção da forma de jogar de uma equipa de Futebol, conseguisse, de 

modo natural, caracterizar adequadamente a sua concepção de jogo e expor-

nos a respectiva operacionalização.  

 

3.2. Metodologia de Investigação 

 

3.2.1. Construção da Entrevista 

 

Uma entrevista consiste em conseguir, consoante perguntas formuladas 

no contexto da investigação, ou mediante outro tipo de estímulos, por exemplo 

visuais, que as pessoas objecto de estudo emitam informações que sejam úteis 

para resolver a pergunta central da investigação. A entrevista pode ser mesmo 

definida como um teste de estímulo-reacção (Heinemann, 2003). 

Para a realização do nosso estudo utilizámos a entrevista qualitativa, ou 

seja, uma entrevista individual, cara a cara, não estandardizada, onde as 

perguntas, as indicações para as respostas não estão fixas a um questionário, 

mas vão-se desenrolando com base num guião prévio de forma flexível durante 

a conversa dependendo das respostas obtidas, da disposição para facilitar 

informação e da competência cultural das pessoas entrevistadas (Heinemann, 

2003). O mesmo autor acrescenta que estas entrevistas são usadas 

principalmente na fase exploratória do processo de investigação, sobretudo 

quando se procura informação sobre vivências subjectivas, sucessos 

biográficos ou quando se pretende obter uma visão mais aberta de um 

conhecimento especializado diferente daquele que se pode obter em 
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entrevistas estandardizadas. Assim, é mais fácil aprofundar os aspectos 

relevantes para cada entrevistado, que pode expressar as suas opiniões, 

experiências, biografia, competência e as suas vivências. A entrevista não se 

torna tão artificial, pois os entrevistados podem dar as suas opiniões de 

maneira mais livre, sendo que tudo parece mais aberto à «surpresa».  

Portanto, trata-se de uma entrevista semi-estruturada, em que 

pretendemos manter um certo controlo ao longo de todo o processo, não sendo 

importante a ordem pela qual as respostas aparecem (Lessard-Hébert et al., 

2005), mas sim o contexto a que se referem. Nesse sentido, torna-se 

importante que essa entrevista esteja adequada aos objectivos do nosso 

estudo, já que a partir da mesma pretendemos conhecer a ideia de jogo do 

treinador.  

Para além disso, e no âmbito da investigação qualitativa, a entrevista 

possui laços evidentes com outras formas de recolha de dados, 

nomeadamente com a observação (Lessard-Hébert et al., 2005).  

 

3.2.2. Observação dos Treinos 

 

No sentido de cumprir os objectivos do nosso estudo recorremos a uma 

técnica específica de recolha de dados: a observação participante. Esta é, 

portanto, uma técnica de investigação qualitativa adequada ao investigador que 

deseja compreender um meio social que, à partida, lhe é estranho ou exterior e 

que lhe vai permitir integrar-se progressivamente nas actividades das pessoas 

que nele vivem (Lessard-Hébert et al., 2005).  

Consoante o nível de envolvimento do observador relativamente aos 

acontecimentos e aos pontos de vista dos indivíduos, Evertson & Green 

(citados por Lessard-Hébert et al., 2005) afirmam que este tipo de observação 

pode dividir-se numa forma mais activa ou mais passiva. Entendemos que a 

observação participante passiva se adequa ao nosso estudo, visto que o 

observador, embora não esteja envolvido nos acontecimentos desse meio, a 

eles assiste do exterior, registando sempre os modos de vida do grupo social 

em estudo. 
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Assim sendo, a partir da observação dos treinos da equipa do Rio Ave 

F.C. temos como intenção perceber como o Carlos Brito trabalha a sua ideia de 

jogo, a sua forma Específica de jogar.   

 

3.2.3. Condições de Aplicação e Recolha de Dados 

 

Através de contactos não formais com representantes do Rio Ave F.C. e 

em particular com o seu treinador, Carlos Brito, verificámos se existiria a 

possibilidade de realizar o nosso estudo. Dada a proximidade que temos com o 

clube e concretamente com o treinador, não houve qualquer entrave à 

realização do estudo.  

A recolha de dados efectuou-se em dois momentos distintos.  

Num primeiro momento, a entrevista foi realizada na parte da manhã dos 

dias 14 e 15 de Julho de 2009, no AXIS OFIR Beach Resort Hotel, onde a 

equipa se encontrava em estágio no início do período preparatório. Para a 

recolha da informação da entrevista foi utilizado um microgravador digital 

SONY ICD-P 530 F. No primeiro dia teve a duração de 42 minutos e 54 

segundos e no segundo dia a duração de 34 minutos e 19 segundos. A 

entrevista foi posteriormente transcrita através do processador de texto 

Microsoft Office Word 2007, reproduzindo fielmente o discurso do treinador, no 

sentido de ser analisado à luz dos objectivos que definimos, encontrando-se 

em anexo no presente trabalho.   

Depois, seguiu-se a observação de quatro semanas de treino: de 20 a 

24 de Julho de 2009 (3º Microciclo); de 27 de Julho a 1 de Agosto de 2009 (4º 

Microciclo); de 3 a 8 de Agosto (5º Microciclo); de 10 a 14 de Agosto de 2009 

(6º Microciclo – início da Liga Sagres). Neste momento da recolha da 

informação, observámos os treinos referentes a estas semanas, assim como os 

jogos de preparação realizados apenas no estádio dos Arcos, em Vila do 

Conde, com o intuito de completarmos a informação referente à sua ideia de 

jogo. Observámos e registámos os treinos relativos aos períodos de tempo 

mencionados, mas apenas captámos as imagens relativas aos exercícios mais 

importantes para a consecução da forma de jogar Específica do treinador, 
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através de uma máquina de filmar SONY HANDYCAM HDR-XR105, com o 

auxílio de um tripé regulável. Como complemento de cada observação diária, 

no final de cada sessão de treino procedemos a momentos de diálogo 

informais e reflexivos com Carlos Brito e seus colaboradores, no sentido de 

recolher uma informação mais completa acerca do que se estava a passar no 

«campo».  

Para o registo dos exercícios Específicos mais importantes colocados 

em anexo neste mesmo trabalho, foi também utilizado o processador de texto 

Microsoft Office Word 2007 e o programa PMB – SONY Picture Utility para 

filtragem das imagens capturadas através da referida máquina de filmar.   

 

3.2.4. Análise de Conteúdo 

 

A análise de conteúdo é uma das técnicas mais utilizadas para o 

tratamento da informação e interpretação de fontes como as entrevistas 

qualitativas, protocolos de observação não estandardizados, gravações em 

vídeo para os fins da investigação (Heinemann, 2003). 

Segundo Bardin (2004) o alcance da análise de conteúdo vai para além 

da descrição, sendo o seu principal objectivo, a inferência. Desta forma, a partir 

do corpus que definimos, constituído pela entrevista e observação realizadas, 

vamos inferir acerca do tema que nos propusemos a estudar.   

Bardin (2004) realça que o desenvolvimento das técnicas de análise de 

conteúdo resulta de duas linhas de força: a superação da incerteza – em todos 

os momentos questionar se o conteúdo que julgamos estar contido nas 

mensagens está realmente presente, logo a questão remete-nos para a 

validade das nossas interpretações; e o enriquecimento da leitura – através de 

uma leitura profunda poderão ser descobertos conteúdos e estruturas que 

confirmam, ou infirmam, o que se procura demonstrar a propósito das 

mensagens, ou poderá levar ao entendimento de mecanismos que à priori não 

compreendíamos.  

Assim sendo, Bardin (2004, p. 25) aponta duas funções à análise de 

conteúdo das mensagens, que podem ou não dissociar-se. Uma delas é a 
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função heurística, representativa do carácter exploratório e de descoberta. A 

outra função é a de “administração de prova”, procurando através da análise do 

corpus de estudo dissecar sobre os conteúdos abordados, confirmando ou 

infirmando das directrizes analisadas para “servir de prova”. 

 No nosso estudo recorreremos a complementaridade dessas funções, 

pois pretendemos explorar o conhecimento Específico do conteúdo do nosso 

entrevistado, assim como a forma de ele o operacionalizar. 

 A análise de conteúdo pressupõe a construção de um sistema de 

categorias, que pode ser feita à priori ou à posteriori ou ainda através da 

combinação destes dois processos (Vala, 1986). No primeiro caso, as 

categorias são definidas a partir do estado actual da arte, do quadro teórico 

sustentando pela revisão da literatura, antes da análise do corpus. No segundo 

caso, essas categorias surgem da leitura do corpus, ou seja, da análise da 

entrevista e observação dos treinos.  

Em suma, considerámos que a estruturação da análise de conteúdo do 

nosso estudo se define à priori, tendo em conta que as categorias foram 

definidas com base na revisão da literatura, antes da análise do corpus.  

 

3.2.4.1. Sistema Categorial  

 

Bardin (2004, p. 111) define sistema categorial como “uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, 

seguidamente, por reagrupamento segundo o género (analogia) com critérios 

bem definidos”. A todo este processo, a autora dá o nome de categorização. 

Com vista a um melhor entendimento dos vários conteúdos presentes 

num texto e com o objectivo de lhe fazer corresponder um tema que defina o 

sentido essencial ao tema central de estudo, utilizámos a definição de 

categorias.  

Assim sendo, tendo em conta os objectivos geral e específicos do nosso 

trabalho, bem como a forma como defendemos a estruturação do 

conhecimento no tema abordado, estabelecemos o sistema categorial segundo 

quatro Macro-Categorias base (C) fundamentais. 
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C1- Organização Ofensiva 

C2- Transição Ataque-Defesa (defensiva) 

C3- Organização Defensiva  

C4- Transição Defesa-Ataque (ofensiva) 

 

Tendo em conta o que abordámos na revisão da literatura voltámos a 

destacar que o jogo é um continuum, fluído na passagem de uns momentos 

para os outros, ou seja, os momentos do jogo encontram-se interligados. Daí 

que Frade (2006) defina o jogo tal como ele é, “como uma inteireza 

inquebrantável”.  

 A opção por esta estrutura de trabalho deveu-se ao nosso entendimento 

segundo os momentos de jogo, dentro dos quais, fundamentalmente, deverá 

haver uma consciência colectiva que não pode ser quebrada, cuja 

compreensão não poderá igualmente ser fracturada.  

A abordagem relativa aos quatro momentos do jogo ajuda-nos a 

sistematizar as ideias do treinador e a entender, de uma forma mais clara, a 

sua concepção de jogo, sabendo exactamente como pretende jogar em cada 

momento e na inter-relação entre eles. Além disso, permite-nos perceber 

igualmente de que forma o treinador operacionaliza os comportamentos 

referentes a cada momento, como constrói as situações de treino e respectivos 

conteúdos a trabalhar, e de que modo a sua actuação potencia o aparecimento 

desses comportamentos com maior ou menor regularidade.  
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4. Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Neste capítulo iremos apresentar e dissertar acerca dos conteúdos 

relativos à entrevista e à observação da operacionalização dos exercícios 

Específicos fundamentais para o treinador. Deste modo, será apresentada uma 

interacção entre as ideias do treinador, a sua operacionalização através dos 

exercícios e a sua actuação como um meio de melhor direccionar os 

comportamentos pretendidos. Além disso, iremos ter em consideração alguns 

elementos do quadro teórico apresentado no capítulo da revisão da literatura. 

 

4.1. (C1) Organização Ofensiva 

 

“ (…) Eu rejo-me muito pelo princípio de boa circulação de bola, para mim faz sentido 

que uma equipa se organize de trás para a frente (…) ” 

(Carlos Brito, Anexo 2) 

 

No quadro teórico apresentado no início deste trabalho constatámos que 

todo o trabalho do treinador é sustentado num conjunto de ideias, que estão 

articuladas e que se revelam nos vários momentos do jogo. Pode-se assim 

dizer que o Modelo de Jogo é uma construção feita pelo treinador e jogadores 

tendo como pano de fundo um determinado conjunto de ideias (Guilherme 

Oliveira, 2003a). 

O momento de organização ofensiva caracteriza-se pelos 

comportamentos da equipa quando tem a posse de bola, começa a construir o 

seu jogo com o objectivo de progredir no terreno, criar situações de finalização 

e marcar golo. Assim sendo, quando a sua equipa tem a posse de bola, Carlos 

Brito pretende ter um bom controlo de jogo, assente no princípio de boa 

circulação de bola, sendo importante que a equipa se consiga organizar de trás 

para frente.  

Nesse sentido, o técnico fala-nos de um aspecto importante para a 

implementação da sua ideia e que está relacionado com as características dos 

jogadores. “Primeiro há um aspecto que é muito importante, que é ter 
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jogadores que se enquadrem nesse contexto (…) posse de bola é 

extremamente importante, de trás para a frente, requer jogadores já um pouco 

evoluídos” (Carlos Brito, Anexo 2). Este aspecto enquadra-se com aquilo que 

Guilherme Oliveira (2008) nos diz relativamente ao processo de construção de 

um Modelo de Jogo de uma equipa de Futebol. De facto, são os jogadores que 

vão interpretar as ideias do treinador, daí a importância dada pelo técnico às 

características dos jogadores, ao conhecimento que tem acerca do que cada 

um deles é capaz de fazer para corresponder àquilo que pretende implementar.  

Ainda no que respeita a esse processo de construção de um Modelo de 

Jogo, a cultura do clube e da cidade são aspectos que também se devem ter 

em conta. Valdano (1998) dizia-nos que conhecer a «sensibilidade» da cidade 

em que se trabalha é um requisito determinante e revelador da inteligência do 

treinador. Portanto, Carlos Brito (Anexo 2) revela-nos que “ (…) é a imagem 

que as pessoas têm (…) 4-3-3, bola no chão siga sai, dois toques, toca vai, 

posse de bola (…) circulação de bola (…) Está entupido vira, através de 

alternar passe curto com passe longo (…) e de repente aquilo … acelera”. A 

imagem que os vila-condenses têm acerca do seu trabalho é mesmo essa e 

encaram-na de uma forma muito positiva. 

Com a intenção de dotar os jogadores com atributos congruentes com a 

sua forma de jogar, Carlos Brito estimula alguns aspectos determinantes para 

uma boa circulação de bola, capacidade de ter a bola e progredir. No exercício 

11 (Anexo 3), potencia essencialmente a qualidade do passe diagonal, a 

criação de linhas de passe diagonais e a recepção orientada para o colega que 

já se está a desmarcar. Com efeito, simula permanentemente a presença do 

adversário estimulando a precisão e o momento certo do passe: “movimenta, 

sai da mesma linha do adversário”, “recebe a bola em andamento”, “recebe e 

decide rápido e bem senão o adversário cai em cima”. A insistência na criação 

de linha de passe é crucial para o treinador, reforçando no decorrer da 

situação: “cria linha de passe no momento certo, quando o colega se orienta 

com bola para vocês”. A própria dinâmica do exercício, o facto de se terem que 

deslocar do cone para dar linha de passe (figura 2), faz com que os jogadores 

já saibam “em que forma de triângulo se devem posicionar” (Carlos Brito, 
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Anexo 2), precisamente para que a bola possa circular com a qualidade 

necessária.  

 

 

Figura 2 – Exemplo de passe diagonal, criação de linha de passe diagonal e 

recepção orientada, no exercício 11. 

 

Além de perceberem que estes aspectos técnicos e de ajuste posicional 

são muito relevantes, o técnico quer que os seus jogadores sejam capazes de 

circular a bola sob pressão forte do adversário e consigam fazê-lo com 

segurança a um e dois toques. Nesse sentido, na realização do exercício 23 

(Anexo 3), estimula permanentemente a segurança do passe nessa 

manutenção da posse de bola utilizando expressões como “pensa rápido”, 

“toca e sai”, para que os jogadores percebam que é importante preservar um 

bem essencial no jogo que pretende, a bola. É um exercício realizado num 

espaço reduzido, em que jogam duas equipas em posse de bola e uma a tentar 

recuperá-la, ou seja, (4+4) X 4 (figura 3). Ao longo do exercício nota-se um 

certo conforto por parte das equipas, pois vão-se sentindo mais à vontade sob 

pressão e conseguem resolver os problemas mais facilmente.  
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Figura 3 – Exemplo da manutenção da posse de bola em espaço reduzido e sob 

pressão do adversário, no exercício 23. 

 

Na realização do exercício 10 (Anexo 3) este aspecto também é 

reforçado, mas num espaço um pouco maior com apoios exteriores no sentido 

de criar superioridade numérica e ajudar na manutenção da posse de bola. 

Jogam 6x6 dentro do espaço delimitado com o apoio dos GR nas linhas finais, 

que funcionam como apoios para a equipa que tem bola (figura 4).  

 

 

Figura 4 – Exemplo da manutenção da posse de bola, no exercício 10, com apoio 

exterior dos GR. 

 

“Explora mais o espaço”, “joga pelo espaço livre”, “está fechado muda”, 

“toca e apoia”, “está fechado joga com o guarda-redes”. Para além de todo o 

estímulo criado pela emissão de feedbacks, Carlos Brito reforça positivamente 
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a segurança na manutenção da posse de bola com a própria configuração do 

exercício, ou seja, o alcance de dez passes consecutivos com o apoio do GR 

conta um ponto. A contagem dos passes também ia sendo realizada pelo 

treinador, como uma forma de reforçar a ideia e a capacidade de ter a bola. 

Desta forma, os jogadores vão sentindo que a manutenção da posse de bola é 

essencial. Vamos assim ao encontro da criação das emoções positivas de que 

nos fala Damásio (1994). Na verdade, é no treino que isso se consegue, quer 

pela configuração das situações quer pela interacção permanente do treinador. 

Ainda que não sejam situações realizadas em espaço mais formal ou 

com a estrutura de jogo muito bem definida, existe preocupação com o tipo de 

relações que os jogadores estabelecem na estrutura formal de jogo. Carlos 

Brito utiliza muito a expressão do “contexto táctico”, referindo-se precisamente 

a esse espaço e estrutura formais. O treinador revela-nos que apesar de serem 

situações não representadas totalmente em “contexto táctico”, a preocupação 

com o tipo de relações entre grupos de jogadores na sua estrutura de jogo é 

permanente. Portanto, é assim que consegue promover esses detalhes do seu 

jogo, não esquecendo, aquando da constituição das equipas, o equilíbrio 

posicional e a relação próxima com a função que os jogadores desempenham 

na organização colectiva da equipa. 

“Para mim assenta essencialmente que o jogo seja organizado desde, 

eu diria até não da defesa, mas desde o guarda-redes ou começando pelo 

guarda-redes” (Carlos Brito, Anexo 2). Trata-se de uma ideia de posse e 

circulação de bola construída desde o guarda-redes que assenta, 

fundamentalmente, num sistema táctico bem definido, um 1-4-3-3 com sete 

linhas em largura e sete linhas em profundidade (figura 5), ditando o rigor 

posicional que Carlos Brito pretende evidenciado na sua equipa.  
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Figura 5 – Linhas de posicionamento em organização ofensiva. 

 

Deste modo, pela visualização da figura 5 percebemos que em 

profundidade temos as linhas: do defesa lateral esquerdo; do extremo 

esquerdo; do defesa central e médio interior esquerdo; do guarda-redes, médio 

centro e ponta-de-lança; do outro defesa central e médio interior direito; do 

extremo direito; e do defesa lateral direito. Já em largura temos as linhas: do 

guarda-redes; dos defesas centrais; dos defesas laterais; do médio centro; dos 

médios interiores; dos extremos; e do ponta-de-lança. Digamos que a figura 

representa linhas imaginárias de posicionamento que ajudam os jogadores a 

orientarem-se, de acordo com a configuração que o treinador idealiza. Vejamos 

a perspectiva de Carlos Brito (Anexo 2) no que concerne ao seu 1-4-3-3: “ (…) 

eu acho que é aquele mais equilibrado (…) e também para esse sistema é 

preciso jogadores com essas características”. Portanto, conseguimos perceber 

a ideia de Guilherme Oliveira (2003a), quando o autor refere que é fundamental 

compreendermos que as estruturas não devem ser castradoras da organização 

funcional da equipa, mas sim ir ao encontro da conjugação dos princípios de 

jogo, da organização funcional e das capacidades e características dos 

jogadores.   

É o sistema que o técnico considera que ocupa o terreno de uma forma 

racional e para o qual o plantel do Rio Ave F.C. foi construído, em consonância 

com os objectivos do clube. “A cada ano que o Rio Ave não desça de divisão é 

um campeonato ganho, na minha perspectiva” (Carlos Brito, Anexo 2). Ou seja, 

os objectivos do clube tal como tínhamos visto aquando da revisão da 
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literatura, são outro factor preponderante na construção de um Modelo de Jogo 

de uma equipa. Neste caso, fazer um bom campeonato e assumir a identidade 

da equipa em todos os confrontos. 

Seguindo com as ideias subjacentes ao momento de organização 

ofensiva, Carlos Brito (Anexo 2) adianta que “ (…) há uma organização já 

previamente treinada na qual sempre que existe essa possibilidade, o jogo sai 

de trás, não é pontapear a bola para a frente (…) a defesa tem que subir, toda 

a equipa sobe até (…) à saída do primeiro terço (…) Por exemplo, eles sobem 

e na hora do guarda-redes dar o primeiro passe, os dois centrais vêm aos bicos 

da grande área, aos limites da grande área, dão solução para um ou para outro 

(…) sem que os laterais aí recuem”. O facto de a equipa subir até à saída do 

primeiro terço permite que haja mais espaço para os centrais recuarem 

ligeiramente no momento de receber a bola do guarda-redes e depois 

começarem a construir o jogo a partir daí. No exercício 4 (Anexo 3) a situação 

de GR+9+1(ponta-de-lança)X1(ponta-de-lança)+9+GR está construída para a 

equipa poder trabalhar essa saída, embora não seja a dominante do exercício. 

Existe esse espaço até à saída do primeiro terço e depois um dos centrais 

recua ligeiramente para receber a bola e orientar-se para os colegas (figura 6). 

Nesse caso, a equipa está mais subida e quando o central recebe a bola, a 

equipa começa a movimentar-se para lhe criar solução de passe e assim 

progredir no terreno. 

 

 

Figura 6 – Exemplo de saída curta com passe do GR para o defesa central, no 

exercício 4. 
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Já no exercício 19 (Anexo 3) esta situação é mais evidente, embora o 

exercício culminasse a sequência dos comportamentos dos dois exercícios 

anteriores, numa situação de GR+10X10+GR no campo todo (figura 7). No 

entanto, como estava a ser realizado no espaço formal, o treinador esteve a 

trabalhar a organização colectiva da equipa, intervindo sobre vários aspectos. 

Assim sendo, quando havia saída da bola pelo guarda-redes, Carlos Brito 

chamava a atenção dos jogadores para essa saída curta dizendo: “centrais 

posiciona, linha de passe para a saída, laterais subidos”. Nota-se, portanto, um 

indicador de saída curta onde estão perfeitamente «desenhadas» as sete 

linhas que referimos anteriormente.  

 

 

Figura 7 – Exemplo de saída curta com passe do GR para o defesa central no 

espaço todo do campo, no exercício 19. 

 

Relativamente ao facto de os centrais receberem a bola e rapidamente 

se orientarem para o jogo, Carlos Brito adianta-nos um aspecto que considera 

fundamental, isto é, a capacidade de leitura do momento. No quadro teórico 

definido vimos que é fundamental o jogador adoptar um pensamento táctico 

(Mahlo, 1997), um pensamento de jogo que o leve a tomar as melhores 

decisões em função do momento de jogo. E o técnico do Rio Ave acrescenta: 

“(…) dizer que é a jogada número 1 ou a 2 ou a 3, não tenho isso definido, 

porque não quero, porque não acho que seja assim. Portanto, não defino as 

coisas dessa forma, eu julgo é que em cada momento o jogador tem que 

perceber o que é que há-de fazer. Se está pressionado, se não está, 
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preferencialmente quando deve meter a bola dentro, no centro do terreno, 

quando a deve tirar (…)” (Carlos Brito, Anexo 2). No exercício 1 (anexo 3) a 

dominante prendia-se com a organização ofensiva da equipa e a importância 

do jogo posicional, numa situação de GR+10X10+GR com o espaço de jogo 

reduzido em profundidade e dividido em três corredores (figura 8). O limite de 

toques, primeiro no corredor central e depois nos corredores laterais, servia 

fundamentalmente para promover a alternância de circulação de bola variando 

entre passe curto e passe longo, no sentido de promover desequilíbrios na 

estrutura defensiva do adversário e arranjar espaços para progredir e marcar 

golo. Porém, os jogadores também tinham de ser capazes de decidir rápido e 

optar pela solução mais correcta, porque se estava fechada a progressão no 

corredor central e apenas tinham limite de dois toques, a bola teria que entrar 

rapidamente nos corredores laterais para dar largura ao jogo e aproveitar 

espaços livres. Assim como se estivesse fechado o caminho pelos corredores 

laterais, teriam que colocar a bola dentro para progredir ou fazer a bola entrar 

no corredor lateral contrário. Repare-se que Carlos Brito pretende em todo o 

instante dotar os jogadores dessa capacidade de análise e decisão mais 

acertada. 

 

 

Figura 8 – Exemplo do exercício 1 com o espaço dividido em 3 corredores. 

 

No que diz respeito à forma de construir o seu jogo, Carlos Brito (Anexo 

2) refere que “a largura tem a ver com uma forma de construção de trás para 

frente e eu não julgo que com a profundidade (…) porque a profundidade 
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pressupõe ganhar metros de terreno. (…) Eu diria essencialmente um jogo em 

largura (…) Portanto, eu gosto de ter jogadores rápidos e ágeis nas alas 

porque hoje em dia (…) jogadores em situações de 1x1 podem ser decisivos 

(…). Eu até tenho exercícios em que dou menos comprimento ao jogo, em 

espaço, defino, e muito mais largura”. No caso do exercício 1 (Anexo 3), os 

corredores estão igualmente delimitados para que o jogo seja marcado por 

essa alternância de passe em largura até encontrar espaço para finalizar. Esta 

situação percebe-se no exercício 7 (Anexo 3), onde também estão construídos 

três corredores, mas em que numa linha final existem duas balizas com 

guarda-redes (figura 9). Aqui, o campo está reduzido um pouco mais em 

comprimento mas a largura é máxima. A existência das duas balizas numa 

linha final revela a intenção de Carlos Brito, quando durante o exercício vai 

reforçando: “está entupido aí, muda, varia”. O objectivo é promover o jogo em 

largura porque se está fechado o caminho para uma baliza, a bola tem que 

circular em largura para poder chegar à baliza que se encontra do outro lado.  

 

 

Figura 9 – Exemplo do exercício 7 com circulação de bola em largura pelos 3 

corredores. 

 

O treinador faz perceber aos extremos que devem começar a dar largura 

máxima quando a bola está perto de chegar ao seu poder. Isso obriga a que o 

adversário abra espaços para a equipa poder depois aproveitá-los. Ainda 

relativamente ao último exercício mencionado, a condicionante dos dois toques 

nos primeiros cinco minutos serve precisamente para aumentar a alternância 
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de passe e a velocidade de circulação de bola em toda largura para criar 

problemas na outra equipa. A largura valorizada por Carlos Brito na forma de 

jogar da equipa, tem como intenção arranjar espaço para depois dar 

profundidade, já que o objectivo de qualquer forma de jogar é fazer golo na 

baliza da equipa do adversário. Por isso, entende-se que entre o exercício e os 

seus objectivos deve existir uma relação directa e precisa, ou seja, a estrutura 

e conteúdo do exercício deve determinar um efeito preciso e uma função 

(Queiroz, 1986).  

Os exercícios 3 e 4 (Anexo 3) ajudam-nos a entender esta perspectiva. 

São situações de organização colectiva onde a estrutura 1-4-3-3 está 

patenteada e em que o espaço está muito mais reduzido em profundidade do 

que nos exercícios anteriores. A existência do ponta-de-lança na linha de fundo 

como um apoio de cada equipa serve para os jogadores identificarem o 

momento de lhe entregar a bola. Então, o que o treinador pretende é que eles 

circulem a bola em toda a largura do terreno, no sentido de encontrarem 

espaço para a bola entrar depois em profundidade no ponta-de-lança. Contudo, 

no exercício 4 (Anexo 3) com a situação de GR+9+1 (ponta-de-lança) X1 

(ponta-de-lança) +9+GR, já tem a presença do guarda-redes e os jogadores já 

podem finalizar depois de encontrarem esse espaço em profundidade (figura 

10).  

 

Figura 10 – Exemplo de circulação em largura para arranjar espaço e depois 

aproveitar a profundidade, no exercício 4.  
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A figura 10 pretende mostrar um exemplo relativamente ao exercício 4 

(Anexo 3), em que a bola estava a circular em largura com passe curto, e de 

repente, há um aproveitamento da largura máxima dada pelo extremo direito.  

Repare-se que esta é uma jogada característica da equipa do Rio Ave 

F.C., já que Carlos Brito pretende uma circulação mais em largura para arranjar 

espaços e depois, no momento certo, aproveitar a profundidade. Daí a vontade 

de ter no seu plantel jogadores rápidos e ágeis nas alas, para que esse 

aproveitamento seja mais eficaz para surgir depois em zonas de finalização 

com maior objectividade. De salientar que o treinador trabalha este tipo de 

momentos e leva os jogadores a perceber isso, porque como já referimos, 

considera fundamental a leitura do momento e quer que os seus jogadores 

sejam capazes de identificar as diversas situações que acontecem ao longo do 

jogo. Vamos assim ao encontro da perspectiva de Garganta (1995), quando o 

autor reforça que se torna imperioso adoptar uma “atitude táctica permanente”, 

um constante envolvimento e entendimento das situações de jogo, no sentido 

de ocorrerem comportamentos mais ou menos pertinentes em função das 

configurações que o próprio jogo vai apresentando.  

O técnico dos vila-condenses prossegue a sua ideia referindo: “Mas há 

alternâncias, eu não acho que uma coisa por si só única e exclusivamente 

funcione. (…) Eu organizo-me de determinada forma, eu julgo que ela sendo 

organizada de trás para a frente tem mais possibilidades de êxito, agora 

obviamente que depois depende, em determinados momentos do jogo a equipa 

também estar preparada para fazer uma leitura diferente (…)” (Carlos Brito, 

Anexo 2). Não se trata de alterar os princípios da forma de jogar da equipa, 

mas sim ser capaz de alterar pequenos detalhes em função daquilo que o 

adversário permite ou não fazer. “Aquilo que eu digo é que em determinado 

momento a equipa deve também estar trabalhada para que se encontrem … E 

eu essa informação depois faço-a chegar … Dizendo: esta equipa pressiona 

muito no nosso meio-campo, demonstro como é que ela se faz. Quando a 

gente percebe, se calhar, não é em profundidade, mas se calhar abdicamos de 

sair a jogar pelos centrais, se calhar já passamos a sair a jogar por outro lado, 

não é possível jogar (…)” (Carlos Brito, Anexo 2). Este aspecto é bem visível 
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no exercício 16 (Anexo 3), quando o treinador constrói uma situação de 

GR+10X10+GR num espaço significativamente mais reduzido (figura 11). 

Neste caso, como aspecto dominante Carlos Brito até estava a trabalhar o 

bloco defensivo numa pressão mais alta e mais forte para a equipa identificar 

esse momento, já que foi um aspecto que esteve menos bem no jogo de 

apresentação aos sócios frente ao Marítimo. “Demos ali um pouco de iniciativa, 

de espaço ao Marítimo e então com tempos curtos em termos de esforço, 

promover um pouco a pressão mais forte sobre a bola com coberturas 

próximas”. Ainda que a sua intenção tenha sido esse aspecto de organização 

defensiva, Carlos Brito também estava promover outro tipo de saída da bola 

em organização ofensiva. Isto porque se a equipa adversária pressionar muito 

no meio-campo ofensivo, aí a sua equipa tem de ter a capacidade de analisar 

que não dá para sair nos centrais ou laterais e o guarda-redes joga noutra 

zona. Relativamente ao exercício que demos como exemplo, os guarda-redes 

jogavam a bola mais longe nos extremos ou no ponta-de-lança e a equipa 

subia em bloco para depois “(…) ganhar uma segunda bola, ganhar 

proximidade (…)” (Carlos Brito, Anexo 2). Percebe-se, então, a regra da linha 

de meio-campo, em que Carlos Brito insistiu bastante: “sobe em conjunto, 

aproxima linhas, ganha a segunda bola”.  

 

 

Figura 11 – Exemplo de saída mais longa no exercício 16. 
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Como já reportámos em linhas anteriores, ficou perceptível a ideia de 

que Carlos Brito pretende que a sua equipa saia a jogar preferencialmente de 

trás e vá progredindo no terreno. Nesse sentido, o técnico fala-nos de alguns 

indicadores que a equipa identifica para subir em posse de bola: “ (…) a bola 

sai do central vai preferencialmente pelos laterais, porque a margem de erro 

que possa existir ou o erro que possa existir nessa saída de bola é mais 

facilmente compensado por posicionamentos. Portanto, se tu estás no meio, 

perdes, pela zona central isolas o adversário. Portanto, preferencialmente pelas 

laterais (…) (Carlos Brio, Anexo 2). Na realização do exercício 13 (Anexo 3), 

em que numa primeira fase são 7XGR e depois 8XGR, o timing de entrada da 

bola no lateral a partir do central é bastante focado por Carlos Brito. Na 

verdade, de acordo com o treinador é um exercício construído em “contexto 

táctico” sem oposição, onde a bola sai do central, o lateral tem que dar linha de 

passe ao central para receber a bola “fora” e rapidamente orientar-se para o 

extremo (figura 12). E o técnico foi estimulando: “Agora, dá linha de passe e 

orienta logo”. O momento em que o lateral recebe e orienta para progredir é um 

elemento muito importante, porque é por aqui que o treinador pretende sair e 

progredir para depois criar situações de finalização mais à frente. 

 

 

Figura 12 – Exemplo da 1ª situação de 7xGR no exercício 13 – combinações 

ofensivas nos corredores laterais, lateral “fora” e extremo “dentro”. 
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Quando os centrais têm a posse de bola e não é possível a bola entrar 

nas laterais, Carlos Brito também não concebe a entrada da bola directamente 

nos seus médios interiores, ou melhor, não pretende que eles saiam da 

estrutura e baixem para vir buscar a bola atrás. Vejamos a sua ideia: “(…) A 

bola ir directamente para os médios interiores, não é tanto por aí, porque aí 

obriga muita das vezes os médios interiores a recuar muito e para isso já está 

lá o médio centro, portanto, e a maioria das vezes o que acontece é que (…) há 

uma aglomeração bastante grande depois ali no centro do terreno. Então se tu 

tens dois centrais e o médio centro, se tu ainda procuras dar ali, obriga a que 

ele venha cá e eu como não gosto que o médio centro saia dali, portanto já ia 

criar descompensações” (Carlos Brito, Anexo 2). Assim sendo, percebe-se o 

rigor posicional que pretende implementar na equipa ao não querer, em 

nenhum momento, que a equipa sofra descompensações e, 

fundamentalmente, que esses desequilíbrios sejam no espaço central que dá 

acesso directo à sua baliza. Daí a entrada da bola preferencialmente pelas 

laterais, quer nos laterais quer directamente nos extremos com um passe mais 

longo a acelerar o jogo. Verificámos a frequência desta última opção no 

exercício 1 (Anexo 3), onde existem os três corredores que já referimos a 

permitir precisamente essa alternância. A dominante a ser trabalhada prendia-

se com a organização ofensiva e, de facto, várias vezes a bola circulava no 

sector defensivo, não havia espaço para progredir e de repente saía um passe 

longo do central a procurar a largura dada pelo extremo contrário (figura13). 

 

 

Figura 13 – Exemplo de progressão no terreno com passe longo do central para o 

extremo contrário, no exercício 1.  
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Este tipo de passe (figura 13) surge quando o central não consegue 

jogar no lateral ou pretende progredir mais rápido, acelerando o jogo e 

aproveitando o espaço criado pela largura máxima do extremo contrário. Tal 

como Carlos Brito referiu, não significa que a bola não possa entrar nos médios 

interiores a partir dos centrais. O que o técnico não quer é que eles se 

encostem muito ao médio centro, porque dessa forma permitem que o 

adversário também avance e condicione muito mais a construção de jogo da 

equipa.  

É também por essa razão, que nesse exercício 1 (Anexo 3) foca o 

espaço entre linhas e os momentos de entrada da bola. E corrige 

particularmente esse momento de entrada da bola em primeira fase de 

construção: “Vitor calma, aguenta, não encostes”. Um feedback para Vítor 

Gomes, um médio interior, precisamente porque não queria que encostasse 

muito ao médio centro para ir buscar a bola ao central. Vejamos que a actuar 

neste preciso momento, o treinador associa uma emoção negativa (Damásio, 

1994) ao comportamento do jogador. Daí a importância do feedback na inibição 

do comportamento do médio vila-condense, já que segundo Williams (citado 

por Fonte, 2006), a aprendizagem sem feedback é praticamente inexistente. 

Vamos assim ao encontro do estudo realizado por Mesquita (1998), em que a 

autora conclui que os treinadores mais eficazes se caracterizam por emitir 

feedbacks específicos, explicativos e relacionados com o desempenho dos 

jogadores perante as actividades também elas Específicas.   

A outra razão que leva Carlos Brito a não querer que os médios 

interiores aproximem, prende-se com o facto de permitirem que o médio centro 

pegue no jogo, dando-lhe maior margem de manobra. 

Depois de progredir, em segunda fase de construção é necessário criar 

espaços para finalizar através de movimentações, de combinações ofensivas. 

Carlos Brito pretende que esses desequilíbrios sejam essencialmente criados 

por combinações nos corredores laterais. Nesse sentido, valoriza imenso o 

posicionamento “fora e dentro” dos laterais e extremos, ou seja, nunca podem 

estar na mesma linha de posicionamento. No exercício 13 (Anexo 3) o treinador 

preocupou-se imenso com esse tipo de combinações, parou várias vezes o 
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exercício e demonstrou como queria que acontecesse. Tal como vimos 

aquando da revisão da literatura, a demonstração também é um momento 

chave na aprendizagem e na transmissão daquilo que se pretende. Assim, 

quando a demonstração acompanha a explicação e o direccionamento do 

exercício, o grau de aprendizagem é muito mais elevado (Guilherme Oliveira, 

2004). Foi precisamente essa a preocupação do treinador do Rio Ave, que até 

colocou os adjuntos, François e Lúcio, a acompanharem os extremos quando 

estes vinham “dentro” dar solução de passe ao lateral, no sentido de simular a 

presença do adversário e o timing correcto de posicionamento “dentro” do 

extremo (figura 12). “Sidnei, quando ele orientar a recepção já tens que estar 

pronto, agora Sidnei”. Carlos Brito insistiu muitas vezes com Sidnei (extremo 

esquerdo) para que ele entendesse o momento certo de dar linha de passe ao 

lateral. Na segunda situação do exercício 13 (Anexo 3), em que o lateral ia 

receber “dentro”, quem aparecia para dar o apoio na frente era o ponta-de-

lança. No entanto, a relação com o extremo mantinha a atenção do treinador, 

porque desta vez teria que estar por “fora” para depois ser servido em 

profundidade pelo médio (figura 14). 

 

 

Figura 14 – Exemplo da 2ª situação de 8xGR no exercício 13 – combinações 

ofensivas nos corredores laterais, lateral “dentro” e extremo “fora”. 
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Relativamente à movimentação dos médios interiores, o técnico do Rio 

Ave entende que não devem andar muito pelas laterais, porque para ele o rigor 

posicional desses jogadores é fundamental. “Num 4-3-3 eu não acho que isso 

deva acontecer muito, porque para isso eu já tenho estes (entenda-se os 

extremos). E se a bola vai para um lado, todos reajustam posicionamento em 

função disso. Por exemplo, o lateral vai passar, o ala já sabe que tem que vir 

para dentro … Jogo muito mais com os laterais a fazer o desdobramento 

ofensivo do que propriamente … Porque acho que depois aqui a zona central é 

extremamente importante no equilíbrio que dá” (Carlos Brito, Anexo 2). Pelas 

palavras do treinador, percebe-se facilmente que o equilíbrio da zona central do 

terreno em termos posicionais é fundamental. “Pode ser depois a espaços … 

Porque depois repara … Se o médio interior vai a uma ala, o lateral tem 

necessariamente que, de alguma forma, também compensar aqui (zona 

central) … já não interessa que passe, que dê desdobramento ao ala (…)” 

(Carlos Brito, Anexo 2). Por isso é que Carlos Brito também conta com laterais 

com bastante propensão ofensiva, como são os casos de Sílvio e Valdir 

(laterais esquerdos) e Zé Gomes e Magno (laterais direitos). No exercício 1 

(anexo 3) há uma correcção muito pertinente a Zé Gomes relativamente ao 

timing correcto para dar profundidade e “desdobramento ao ala”, como refere 

Carlos Brito (figura 15).   

 

 

Figura 15 – Exemplo do desdobramento ofensivo do lateral direito, no exercício 1.  
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Com o exercício a decorrer, Carlos Brito foi corrigir Zé Gomes (lateral 

direito) explicando-lhe que quando a bola está do lado esquerdo ele está 

“dentro” a equilibrar o posicionamento da equipa, mas à medida que o jogo 

vem circulando em largura para o seu lado, ele pode começar a abrir, a dar 

mais largura e quando a bola chegar ao meio, o extremo faz o movimento para 

o interior e liberta espaço no corredor lateral para o desdobramento ofensivo do 

lateral. Depreendemos, portanto, que é uma forma de criar desequilíbrios na 

estrutura defensiva do adversário e chegar a zonas de cruzamento e 

finalização.  

Ainda relativamente ao exercício 13 (Anexo 3), Carlos Brito foi trocando 

o posicionamento dos laterais e extremos, mas acabou por não promover de 

uma forma mais Específica este desdobramento. Ele foi muito mais visível nos 

exercícios 1 e 24 (Anexo 3). No exercício 24 (Anexo3), que é uma situação 

idêntica ao exercício 4 já referido, mas sem os guarda-redes, a dominante até 

nem era o momento de organização ofensiva, contudo em posse de bola as 

equipas exploravam bastante a relação extremo/lateral nas faixas, sendo mais 

fácil criar espaços para a bola entrar no ponta-de-lança. O reforço positivo 

desta situação, leva a equipa a identificá-la como uma forma confortável de 

chegar ao terço ofensivo e criar problemas ao adversário. É este o papel do 

treinador no direccionamento Específico das situações de treino, para que os 

jogadores entendam em que contexto da dinâmica colectiva pretendida se situa 

a solicitação comportamental (Guilherme Oliveira, 2007).  

No que diz respeito à relação entre o meio-campo e o ataque são 

necessárias movimentações para a equipa poder chegar rápido ao último terço 

e finalizar. Carlos Brito (Anexo 2) refere que “hoje em dia as equipas jogam de 

tal forma fechadas e concentradas nos seus sectores que muitas vezes não é 

fácil (…)” a bola ser colocada no espaço para desmarcação do ponta-de-lança. 

“ O ideal é esse, agora é preciso criar-se espaços através de movimentações 

para proporcionar, por exemplo, ao ponta-de-lança jogar-lhe a bola no espaço 

(…). Portanto, nesse sentido … a minha profundidade mais pelas alas do que 

pelo ponta-de-lança …” (Carlos Brito, Anexo 2). No exercício 13 (Anexo 3), e 

mais concretamente na primeira situação, o técnico vila-condense foca 
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bastante o posicionamento em largura máxima do extremo que vai tirar o 

cruzamento: “Aguenta, deixa-te ficar aberto, a dar largura máxima. “Aguenta, 

vai, vai, vai agora”. Na segunda situação, o ponta-de-lança surge no apoio ao 

lateral para depois jogar de costas para os médios e estes aproveitarem mais a 

largura dos extremos. Aqui o extremo está um pouco “dentro”, mas no 

momento em que o ponta-de-lança joga de costas, ele vira, abre para receber 

depois em profundidade. Foi nestes momentos que Carlos Brito focou a sua 

atenção, porque em jogo são situações rápidas e os jogadores têm que 

identificar muito bem os momentos.   

Voltando aos médios interiores do seu 1-4-3-3, Carlos Brito (Anexo 2) 

reforça: “(…) os médios interiores no meu género de jogo é ofensivamente 

chegam lá à área, defensivamente chegam à nossa entrada da área porque 

depois tem o médio centro … ali têm que chegar. Por isso é que eu não quero 

muito que eles andem nas alas. Esporadicamente, uma situação dessas e vai, 

mas não é o meu Modelo”. Portanto, os médios interiores é “ servir e aproxima, 

por isso é que têm posicionamentos (…)” (Carlos Brito, Anexo 2). Estão mais 

para movimentar por “dentro”, dando apoio, recebendo e lançando em 

profundidade, do que pelas alas à procura de espaço para cruzar. No exercício 

13 (Anexo 3) essa acção é mais do que evidente, onde Carlos Brito reforça o 

apoio no momento certo, assim como a precisão e velocidade do passe para 

zonas de cruzamento no último terço de campo (ver figuras 12 e 14).  

No que respeita a esse momento de passe no último terço de campo, 

Carlos Brito mostra essa preocupação no exercício 5 (Anexo 3), onde trabalha 

situações de 2x1+GR, 3x2+GR e 4x3+GR: “Estamos no último terço, não se 

pode perder tantos passes, olha a precisão do passe”; “agora, agora, o colega 

está a passar”. Indicações no sentido de dar a entender aos jogadores o timing 

certo para o último passe e assim aumentar a probabilidade de finalização. 

Deste modo, o treinador apela ao poder de decisão em função da solução mais 

correcta. Na verdade, durante o jogo os jogadores têm que tomar muitas 

decisões e quanto mais acertadas elas forem, neste caso, mais facilmente 

chegam ao que pretende, a eficácia na finalização. “Desmarca pelas costas, 

aparece, cria desequilíbrios”. Um feedback mais utilizado nas duas últimas 
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situações do exercício, onde já tinha mais jogadores ao ataque, sendo 

necessário que se coordenassem em movimentações diagonais, “tabelinhas” 

para aparecer no espaço. Neste exercício, e em função das diferentes 

situações realizadas (figuras 16, 17 e 18), Carlos Brito mostrou a preocupação 

em agrupar os jogadores, sobretudo do ataque, tendo em conta as funções e o 

tipo de relações que estabelecem entre si na sua estrutura formal. É lógico que 

é um exercício que não está, como ele próprio o afirma, em “contexto táctico”. 

Contudo, ele tenta aproximar o mais possível a disposição dos jogadores à sua 

estrutura formal, trabalhando os detalhes que pretende ao nível do terço 

ofensivo.  

 

 

Figura 16 – Exemplo da situação de 2x1+GR, no exercício 5. 

 

 

Figura 17 – Exemplo da situação de 3x2+GR, no exercício 5. 
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Figura 18 – Exemplo da situação de 4x3+GR, no exercício 5. 

 

Já percebemos que o técnico da turma vila-condense assegura a sua 

profundidade e a criação de desequilíbrios para surgir em zona de finalização, 

sobretudo através de combinações nos corredores laterais, daí a sua escolha 

por jogadores rápidos e ágeis nas alas.  

Assim sendo, no que concerne ao momento de finalização Carlos Brito 

(Anexo 2) é peremptório: “Tem zonas de finalização definidas, onde cada um 

aparece …”. Para o treinador, essas zonas surgem em função “do sistema 

táctico”, ou seja, “é para o que naquele momento está a fazer aquela função”. 

Por exemplo, “ interessa-me é que o médio interior quando joga naquela 

posição sabe que se o jogo vai entrar, se vai existir a possibilidade de 

cruzamento pela direita ou pela esquerda ou no centro do terreno, para onde é 

que devem … para onde é que se devem situar”. O exercício 13 (Anexo 3) é 

um exemplo claro em que é trabalhado, já em “contexto mais táctico”, o 

momento de cruzamento e surgimento em zonas de finalização. Durante o 

exercício, o treinador vai reforçando o momento de cruzamento: “Agora, estás 

ver? Linda, boa”. O reforço positivo da situação foi muito focado pelo treinador, 

porque os momentos certos são um factor fundamental de finalização na sua 

perspectiva. Além disso, pela sua intervenção, vai simulando sempre a 

presença do adversário, dando uma maior dinâmica ao exercício.  

A figura 19 representa o posicionamento da equipa, quando a bola está 

em zona de cruzamento pelo extremo direito. Vejamos o que diz o treinador do 

Rio Ave F.C. relativamente ao posicionamento quando extremo direito está a 
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cruzar: “ (…) o lateral do lado do que vai cruzar já deve estar aqui para 

compensar (mais subido e um pouco dentro), médio centro aproxima 

ligeiramente, este médio entrar mais na área (médio esquerdo na zona de 

penalty), o ponta-de-lança aqui (1º poste), médio interior do lado do 

cruzamento fica mais fora (médio direito) para a possibilidade de uma segunda 

bola, ou passes à entrada da área, o ala contrário entrar aqui (2º poste) (…)” 

(Carlos Brito, Anexo 2).  

  

 

Figura 19 – Exemplo do posicionamento da equipa quando a bola vai entrar em 

zona de finalização (cruzamento do extremo direito).  

 

Para Carlos Brito, além de em zona de finalização os jogadores saberem 

em que espaço devem aparecer, também considera muito importante que 

quem cruza saiba decidir em função do momento: “(…) para mim faz muito 

sentido que o extremo quando vem à linha saiba o que é que deve fazer … 

Uma coisa é despejar a bola outra coisa é cruzá-la. Ele sabe que a partir de 

determinada zona da área para cá (linha) o que é que deve fazer, se vai à linha 

é uma coisa, se está no meio outra e se está no início da área outra” (Carlos 

Brito, Anexo2).  

O treinador revela que depende do posicionamento dos jogadores na 

área, se já estão lá, se ainda estão a chegar, depende como o adversário está, 

ou seja, a leitura do momento é fundamental, como já tínhamos visto noutras 

situações. “Claro … mais para trás ou pode dar ao segundo poste. Ainda agora 

marcámos um golo ao Feirense, o Zé Gomes vai à linha em vez de dar para 
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trás, deu para trás mas levantou, viu que o espaço estava fechado, se não 

estava ele sabia que tinha que dar para trás pelo chão” (Carlos Brito, Anexo 2).  

Já percebemos em termos de organização ofensiva que o treinador dos 

vila-condenses é um defensor de um grande rigor posicional, sobretudo de 

equilíbrios e compensações a todo o momento. E adianta um detalhe muito 

importante, que revela o seu entendimento do jogo pela interligação dos 

diferentes momentos, como referimos anteriormente: “(…) eu digo-lhes várias 

vezes, como princípio (…) nós em posse de bola há gente que está defender 

… parece um paradoxo! (…) Estão a defender! Como é que isso é possível?! 

Pois … é possível e tem que ser possível … Não é estar tudo ao ataque!” 

(Carlos Brito, Anexo 2). Por exemplo, “(…) se o jogo vai pela esquerda, a 

participar ali cinco, seis, sete jogadores que estão a participar, os outros três ou 

quatro não estão a participar naquela situação. A bola entra no último terço … 

eu já te disse … o jogo … três sectores … a bola entra no último sector, tu 

achas que os centrais, os defesas estão a … o de um lado se calhar está a 

participar … não mas ele está defensivamente mas … que primeira função é … 

a equipa adversária tirou a bola ou recuperou … é posicionar para voltar a 

ganhar (…) É um princípio …” (Carlos Brito, Anexo 2).  

Por isso é que o treinador do Rio Ave F.C. não gosta que os seus 

médios interiores saiam muito da zona central e que quando eles saem, o 

lateral tem que equilibrar um pouco essa zona. Esse equilíbrio posicional revela 

também a preocupação com o momento da perda da posse de bola. 
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4.2. (C2) Transição Ataque-Defesa (Defensiva) 

 

“ É um acto de inteligência (…) ” 

(Carlos Brito, Anexo 2) 

 

A transição defensiva é um momento de desequilíbrio das equipas. É 

caracterizado pelos comportamentos que se devem assumir logo após a perda 

da posse de bola (Guilherme Oliveira, 2004). Mas essa mudança de atitude 

ofensiva para defensiva é a mais difícil de trabalhar, já que habitualmente os 

jogadores e as equipas mudam mais facilmente de atitude defensiva para 

ofensiva.  

Relativamente a este momento da perda da posse de bola, Carlos Brito 

é pragmático ao atribuir enorme importância à leitura da situação, do momento. 

A equipa tem que identificar e perceber se dá, vai tudo, se não tem condições, 

a equipa está descompensada, aguenta, reajusta o posicionamento e depois é 

que tenta recuperar novamente. “Ninguém de fora consegue definir que quando 

perdes bola tens que pressionar logo, há vezes que tu perdes bola e para além 

de … ou antes de pressionar, antes tens é de te reajustar, uma coisa é tu 

perceberes e é isso … isso ninguém de fora consegue, não consegue … ou se 

cria hábitos na equipa ou não consegue … Perdeu, ganhou … ganhou o quê? 

Não ganha nada. Se a bola foi perdida em determinada zona e a equipa não 

tem gente para se conseguir … porquê? Porque depois uns desdobram-se. Eu 

já te dei um princípio que para mim é fundamental. Há gente que quando temos 

posse de bola tem funções defensivas (…) Agora é assim, o funções 

defensivas não quer dizer que vá ganhar logo outra vez a bola. O funções 

defensivas quer dizer que …, por exemplo, às vezes tens que atrasar o 

andamento do adversário, deixas vir, deixas vir, interessa é posicionar-te, os 

jogadores saberem posicionar-se … Quando é hora de pressing, pressionas e 

vai tudo … Não conseguiste pressionar, há gente que ficou batida que não 

conseguiu recuperar, aqui o que interessa é posicionar o mais rápido possível, 

atrasar o mais rápido possível. São os tais desdobramentos, compensações 

que se devem fazer” (Carlos Brito, Anexo 2). 
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Em traços gerais percebemos a ideia de Carlos Brito neste momento. E, 

na verdade, o que ele trabalha com a equipa é precisamente a identificação 

desses momentos, como adiantamos mais à frente. 

“(…) O jogo é momento (…) não te esqueças que tu se perdeste a bola é 

porque a tinhas (…) Não mas é importante. Se a perdeste é porque a tinhas. 

Se a tinhas há determinados jogadores que têm que fazer esses 

desdobramentos, senão não chegas lá! (…) Eu faço o exercício de posse de 

bola: recupera, rápido, reage à perda. É resposta à perda, resposta à perda 

mas só ali! No campo tu nem sempre … a resposta à perda pode não ser 

através logo de pressing. Perdeu, reposiciona, tens menos jogadores, ficaste 

em desequilíbrio, os adversários vêm de trás quatro para quatro, e mesmo 

assim cinco para quatro já é lixado, já … ou quatro para três, tu ficas ali … 

interessa é que aqueles aguentem o barco até os outros virem. Pressionaste? 

Não pressionaste! Respondeste à perda ou não respondeste? Respondeste, 

não respondes é sempre através de pressing, porque ele nem sempre é 

possível, ninguém …” (Carlos Brito, Anexo 2).  

Nos exercícios 2 e 15 (Anexo 3) Carlos Brito trabalha a resposta à perda 

da posse de bola em espaço reduzido como o próprio afirma em linhas 

anteriores.  

O exercício 2 (Anexo 3) é uma situação de 3x3 mais 3 apoios em posse 

de bola num espaço e noutro espaço existe uma quarta equipa de 3 elementos 

como apoio também. A equipa que recupera a posse de bola ao 5º toque tem 

que identificar uma zona de saída da bola para poder avançar para o outro 

espaço, enquanto que a equipa que perde tem que mudar de atitude para 

voltar a ganhar a bola (figura 20).  

No exercício 15 (Anexo 3) trata-se de uma situação de 3x3 mais 3 

apoios em posse de bola, num só espaço reduzido, em que existe permanente 

conquista e perda da posse de bola, exigindo das equipas uma forte mudança 

de atitude (figura 21).  
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Figura 20 – Exercício 2 – a equipa azul tirou da pressão e a equipa vermelha tem 

que mudar de atitude para tentar recuperar a bola.  

 

 

 

Figura 21 – Exercício 15 – a equipa azul recuperou a bola e a equipa vermelha 

tem que mudar de atitude para rapidamente voltar a conquistar. 

 

Na verdade, não são as tais situações de que nos fala, em “contexto 

táctico”, mas são desenhadas para que através delas consiga estimular a 

mudança de atitude nos jogadores. Trata-se de uma mudança sobretudo 

mental, porque estar com posse de bola e ter que reagir para conquistá-la não 

é um processo fácil, exigindo igualmente coordenação colectiva. Então o 

técnico e seus adjuntos vão estimulando essa mudança de atitude nos vários 

grupos de jogadores: “muda”, “reage à perda”, “pressiona, não deixa sair, fecha 

espaço”, “já não sai o 1º passe”, “um pressiona e os outros fazem cobertura do 

espaço”. Deste modo, os jogadores estão a ser estimulados para reagir 

naquele preciso momento, já que a dinâmica dos exercícios é sempre igual. 

Contudo, Carlos Brito revela-nos que a sua preocupação com a constituição 
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das equipas é permanente, no sentido de aproximar, dentro do possível, as 

relações existentes na sua estrutura formal.   

Por outro lado, o treinador constrói situações já em “contexto táctico”, 

onde se nota exactamente aquilo que ele pretende. Ou seja, a equipa tem que 

identificar os momentos em que, nessa reacção à perda da posse de bola, dá 

para pressionar logo e conquistar novamente a bola, ou é necessário reajustar 

para voltar a pressionar com a equipa organizada colectivamente. Por isso é 

que se refere a um acto de inteligência, dado que os jogadores têm que estar 

coordenados em equipa, no sentido de poderem fazer uma leitura correcta da 

situação de jogo, do momento, sem que em nenhum desses momentos, o 

equilíbrio posicional colectivo seja prejudicado e exista espaço no interior da 

equipa para o adversário aproveitar. Esta ideia também é defendida por 

Hughes (1994), quando refere que o Futebol é predominantemente um jogo de 

julgamentos e decisões, exigindo dos seus praticantes uma adequada 

capacidade de decisão, que é precedida de uma ajustada leitura de jogo.  

No exercício 3 (Anexo 3) (figura 22) foi sistematicamente focado por 

Carlos Brito o reajustamento de posições: “ajusta posicionamento, fecha 

espaço”, “ não deu, fecha meio, volta a organizar”, “agora, não deixa sair o 1º 

passe, pressiona agora”. Nos momentos de perda da posse de bola, Carlos 

Brito direccionou o exercício para que a equipa fosse percebendo as diferentes 

situações. Embora não tenha interrompido, foi sempre intervindo para ajudar a 

identificar esses momentos de transição e reajustamento. A sua intervenção 

era sempre mais presente e mais forte, precisamente nesses momentos. 

Quando a equipa adversária conseguia entregar a bola no ponta-de-lança, era 

bem visível a mudança de atitude e ajustamento de posições para fechar 

espaços em estrutura e não permitir que a bola entrasse facilmente em jogo. 

Isto porque esse mesmo ponta-de-lança teria que repor a bola na posse da sua 

equipa e dar continuidade ao jogo.  
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Figura 22 – Exercício 3 – a bola tem que entrar no ponta-de-lança e a equipa que 

não tem bola deve reajustar para voltar a recuperá-la. 

 

Portanto, aquilo que o treinador pretende é que a equipa saiba identificar 

perfeitamente dois sub-momentos: se dá para pressionar logo, pressiona-se e 

a equipa avança com a pressão; se não é possível pressionar, porque o 

adversário conseguiu tirar rápido a bola da zona de pressão, aí a equipa 

reorganiza-se defensivamente, fecha bem o espaço central para depois, em 

equilíbrio posicional, ir pressionar noutra zona.  

Na perspectiva de Carlos Brito (Anexo 2), “o ideal é que na maioria das 

vezes eu consiga recuperar logo a bola, isso era o ideal, mas não é possível 

(…) Não acredito no pressing constante no Futebol, não acredito, ninguém faz, 

ninguém consegue!”. Assim sendo, quando essa pressão não sai, a sua 

convicção está assente num imediato reajustamento posicional. Mas no 

momento em que a pressão não sai, não significa necessariamente que a 

equipa tenha que baixar. “Pode não baixar … ela pode não baixar (…) Imagina 

… perdi a bola aqui e não consegui recuperar, pronto posiciona aqui (…) Se a 

minha equipa estiver bem posicionada, este adversário não vai sair daqui, vai é 

tirá-la daqui e vai para trás, pronto posiciono-me, reajusto-me (…) Se não 

consegui pressionar! Costumo dizer que às vezes corre-se ao barato, está-se a 

correr por correr! Corre-se, corre-se … porquê?” (Carlos Brito, Anexo 2).  

As figuras 23, 24 e 25 ajudam-nos a perceber este exemplo do técnico 

do Rio Ave F.C..  
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Figura 23 – Exemplo para demonstrar o posicionamento da equipa quando perde 

a bola, a pressão não sai e o adversário consegue sair com bola em seu poder.  

 

A figura anterior pretende ilustrar o momento em que a equipa 

(vermelhos) perde a posse de bola, posiciona-se mas a pressão não saiu. A 

equipa adversária (amarelos) consegue sair da zona aglomerada e joga para o 

guarda-redes.  

 

 

Figura 24 – Exemplo para demonstrar o reajustamento posicional da equipa na 

zona central do terreno. 

 

A figura representa o reajustamento posicional de que falávamos em 

linhas anteriores. A pressão não saiu, o adversário jogou para trás, a equipa já 

não vai pressionar com desequilíbrios. Reposiciona-se na zona central do 

terreno e organiza-se para tentar pressionar do lado contrário.  
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Figura 25 – Exemplo para demonstrar a tentativa de pressão em bloco no lado 

contrário com a equipa já reorganizada. 

 

Após o fecho do espaço central, a equipa começa a deslocar-se em 

bloco com espaços entre linhas já mais equilibrados para tentar pressionar e 

conquistar a posse de bola no lado contrário. 

Portanto, percebe-se que nesta situação, quando a equipa não 

consegue recuperar logo a bola, ela faz uma espécie de movimento em forma 

de “V”, já que equilibra posicionamento no interior e depois vai ao lado contrário 

pressionar. É uma situação que foi muito observada no exercício 3 (Anexo 3), 

em que o exercício está configurado para que a equipa se organize com as 

linhas bem próximas em profundidade, mas que seja capaz de se ajustar 

também em toda a largura do campo.  

No exercício 17 (Anexo 3), Carlos Brito direcciona a sua intervenção 

para este momento de jogo, ao nível da saída do 1º passe. Ou seja, é um 

exercício também no seu denominado “contexto táctico”, GR+10X10+GR 

condicionado em espaço reduzido (figura 26), favorecendo essencialmente 

transições com mudanças de atitude fortes. Neste caso particular, quando a 

equipa perdia a posse de bola, o treinador queria essencialmente que o jogador 

mais próximo do portador da bola não permitisse a saída do 1º passe para os 

corredores laterais delimitados à acção dos extremos e, dessa forma, tentar 

recuperar novamente a bola. “Pressiona, não deixa sair o passe para as 

laterais, aperta aí”, “cobre o espaço nas costas do colega que pressiona”.   
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Figura 26 – Exemplo do exercício 17 para demonstrar a forte pressão ao portador 

da bola para não deixar sair o 1º passe, evitando que a bola seja colocada nos extremos. 

 

Como tínhamos constatado inicialmente no quadro teórico, Moriello 

(2003) refere que uma equipa pode ser considerada um “sistema 

homeostático”, já que a homeostasia define a tendência de um sistema para a 

sua sobrevivência dinâmica. O autor reforça que estes sistemas 

predominantemente homeostáticos conseguem adaptar-se às transformações 

do contexto através de ajustes estruturais internos. Por isso, como uma equipa 

de Futebol vive em constantes alterações entre ordem e desordem internas, 

necessita de se auto-ajustar estruturalmente às necessidades do momento. 

Isto vai ao encontro daquilo que o treinador do Rio Ave quer que a sua equipa 

identifique neste momento do jogo. O constante ajustamento posicional e a 

leitura correcta da situação para benefício da organização colectiva assumem-

se como pontos-chave na concepção de Carlos Brito.  

Voltando a uma ideia já mencionada no momento de organização 

ofensiva, percebemos que Carlos Brito não tem dúvidas que “(…) há jogadores 

que mesmo com a posse de bola a favor do Rio Ave F.C.  … têm funções 

defensivas (…) em posse de bola há jogadores que estão a defender. (…) Quer 

dizer que aqui, ali ou além há jogadores que têm … (…) A bola vai chegar a 

mim, a bola vai circular por mim, eu dou linha de passe (…) Se deu linha de 

passe está a participar na acção ofensiva, certo? Mas outro posicionou-se de 

forma a que esteja a defender (…) Obviamente que há uma propensão muito 

maior para que sejam os defesas logo a entender isso. (…) Mas não quer dizer 
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que um ou outro médio, por exemplo, também … depende muito de onde está 

o jogo … mas há jogadores que têm essas indicações” (Carlos Brito, Anexo 3). 

Socorremo-nos do exemplo de Zé Gomes (lateral direito) na figura 15. Na 

verdade, ela permite-nos entender como é feito o desdobramento ofensivo pelo 

lateral. Porém, aquilo que queremos demonstrar com o exemplo apresenta 

uma razão pertinente. Nesse exercício 1 (Anexo 3) a bola está circular do lado 

esquerdo e, antes de pensar nesse desdobramento, Carlos Brito foca a 

atenção de Zé Gomes no equilíbrio interior que este deve assegurar. Ora, isto 

está relacionado justamente com o momento da perda da posse de bola. Numa 

fase inicial, o lateral vila-condense equilibra “dentro” no caso de a equipa 

perder a bola a qualquer instante. Depois, se a bola já está chegar, aí ele pode 

começar a dar mais largura e desequilibrar a estrutura do adversário com o seu 

desdobramento ofensivo.   

Essa interligação de momentos de jogo, esse equilíbrio posicional e 

ajustamento permanentes de linhas de jogadores mais recuadas em função do 

local da bola, vão certamente permitir que a equipa se reorganize 

defensivamente, logo que perca a posse de bola e não a consiga recuperar de 

imediato.    
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4.3. (C3) Organização Defensiva 

 

“ Essencialmente zona, ocupar a zona e depois cada um em função da zona onde está 

a bola posiciona-se.” 

(Carlos Brito, Anexo 2) 

 

A partir do que foi exposto em linhas anteriores, facilmente 

depreendemos que o aspecto do ajuste posicional permanente é muito 

importante na equipa de Carlos Brito. Se a equipa não apresenta condições de 

recuperar de imediato a bola quando a perde, todos identificam que o bloco 

tem que se reajustar defensivamente para depois, de uma forma mais 

compacta e equilibrada, voltar a recuperar a posse de bola.  

Deste modo, tal como tínhamos enunciado na revisão da literatura, o 

momento de organização defensiva diz respeito aos comportamentos 

assumidos pela equipa quando não tem a posse de bola, procurando 

organizar-se e evitando que o adversário crie e concretize situações de 

finalização.  

Este é um momento que Carlos Brito trabalha de uma forma bastante 

afinada, visto que “jogar zona pressupõe muito treino, muita dedicação e muita 

concentração no jogo” (Carlos Brito, Anexo 2). Daí que em grande parte dos 

exercícios observados, esta ideia de defesa à zona fosse focada 

persistentemente. A este respeito, relembramos Oliveira et al. (2006), quando 

os autores nos dizem que a operacionalização de uma ideia de jogo consiste 

na sua vivenciação no treino e em cada exercício, sendo que só essa presença 

nas situações de treino possibilita que a mesma ideia de jogo se venha a 

expressar com regularidade. Os autores ainda reforçam que só a repetição 

sistemática nos exercícios permite chegar à consolidação dos princípios do 

Modelo de Jogo.     

Vejamos a ideia do treinador: “Essencialmente zona, ocupar a zona e 

depois cada um em função da zona onde está abola posiciona-se. E a partir daí 

tem como ponto de referência o adversário, mas não de uma forma de homem 

a homem. Tem a ver mais com o sentido posicional do que propriamente com 

homem a homem” (Carlos Brito, Anexo 2). Portanto, é muito importante que os 
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sectores estejam próximos a fechar espaços “(…) à largura e à profundidade 

(…) sempre a referência a bola e os espaços, não tanto pelo homem. Eles vão-

se ajustando (…) Agora … não jogamos muitas vezes em função do 

adversário, os posicionamentos não são em função do adversário (…)” (Carlos 

Brito, Anexo 2).  

Relativamente ao posicionamento do bloco defensivo, Carlos Brito 

(Anexo 2) é bem claro: “(…) o jogo é momento (…) e há momentos em que a 

equipa (…) também é dependente do adversário (…) há momentos em que se 

proporciona jogar com os sectores mais longe da nossa baliza (…) eu costumo 

dizer não encostar o rabo na parede (…) evitar o mais possível metermo-nos 

dentro da grande área e a partir daí fazer posicionamentos correctos para 

evitarmos recuar o mais possível”.   

Na configuração que Carlos Brito dá aos exercícios 3, 4, 9 e 24 (Anexo 

3) é evidente a sua intenção relativamente ao posicionamento do seu bloco 

defensivo colectivo. Nos quatro exercícios a situação de 10x10 está presente, 

contudo, os exercícios 3, 4 (com GR) e 24 têm a condicionante do ponta-de-

lança de cada equipa, que está colocado atrás da linha final para receber a 

bola, como já reportámos e esquematizámos anteriormente. O exercício 9 

(Anexo 3) prende-se com uma situação de GR+10X10+GR, num espaço de 

área a área (figura 27).  

 

 

Figura 27 – Exemplo do posicionamento da equipa (azul) em bloco intermédio à 

zona, fechando bem o espaço central, no exercício 9. 
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Ao conferir menos comprimento e mais largura ao espaço de jogo nas 

situações anteriores, o treinador pretende que a equipa se organize mais num 

bloco intermédio à zona, com os sectores próximos, a fechar bem os espaços e 

depois a bascular em função do local da bola. Carlos Brito quer que a equipa 

feche bem o espaço interior e depois só pressiona de acordo com 

determinados indicadores e zonas definidas, como explicitaremos mais adiante.  

É fundamental que a equipa perceba “os posicionamentos” e como se 

organizar em termos colectivos para ser mais eficaz a conquistar a posse de 

bola. Os exercícios 18 e 19 (Anexo 3) já são realizados num espaço maior, 

onde o técnico pretende ver bem explícita uma transferência de 

comportamentos de exercícios anteriores.  

O exercício 18 (Anexo 3) diz respeito a uma situação de 

GR+10X10+GR, desenvolvida do limite de uma grande área até ao final do 

terreno de jogo formal (figura 28). No exercício 19 (Anexo 3) a situação é a 

mesma, mas realizada a campo inteiro (figura 29). 

 

 

Figura 28 – Exemplo do posicionamento da equipa (azul) em bloco intermédio à 

zona no exercício 18 – a linha amarela representa a linha de meio-campo como 

referência de posicionamento.  
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Figura 29 – Exemplo do posicionamento da equipa (azul) em bloco intermédio à 

zona, em campo inteiro, no exercício 19.  

 

Assim, com a sua intervenção nos momentos adequados, vai ajudando a 

equipa a perceber os tais “posicionamentos”. No exercício 19 é evidente: “não 

se consegue jogar sempre em pressing, é uma equipa perdida”, “vamos 

organizar esse pressing”, “equilibra primeiro no meio”, “organiza no meio, do 

banco de suplentes para trás”, “só sai a pressionar nos momentos certos, não 

deixa a equipa desequilibrada”. À medida que o exercício se vai desenrolando, 

a equipa vai percebendo, com a ajuda do treinador a direccionar, como se deve 

posicionar para ser mais eficaz defensivamente.  

Por outro lado, a equipa também tem que ser capaz de fazer uma leitura 

diferente e o bloco pressionar em conjunto mas ligeiramente mais subido, visto 

que o jogo pode proporcionar isso mesmo. No exercício 16 (anexo 3) foi 

realizada uma situação de GR+10X10+GR, onde o espaço foi reduzido quer 

em largura quer em profundidade (figura 30).  
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Figura 30 – Exemplo do posicionamento da equipa (vermelha) num bloco mais 

subido com uma pressão mais intensa, no exercício 16. 

 

Neste sentido, Carlos Brito estava a promover um bloco defensivo em 

“contexto táctico”, mais subido, a pressionar de uma forma mais intensa o 

portador da bola provocando o erro. “Vamos, sobe tem que aproximar, não 

deixa pensar, junta linhas”. O equilíbrio posicional assegurado pelo sistema de 

coberturas ao jogador que pressiona foi muito focado pelo treinador, através de 

uma intervenção permanente e de reforço positivo dessa pressão. Entende-se, 

portanto, a regra da linha do meio-campo, em que tinham que estar as duas 

equipas em apenas metade do campo quando havia golos, no sentido de 

promover essa distância curta e aproximação de sectores e espaço entre 

linhas.  

Tal como enunciámos no momento de organização ofensiva, Carlos 

Brito também define linhas de posicionamento defensivas que ajudam os 

jogadores a orientarem as suas acções no decorrer do jogo. “ (…) As linhas 

são as mesmas mas os posicionamentos não são os mesmos” (Carlos Brito, 

anexo 2). Estas linhas imaginárias de posicionamento funcionam como 

referências de posicionamento para a equipa, para que as distâncias entre 

jogadores e entre sectores sejam sempre equilibradas (figura 31). Essas 

mesmas linhas “encurtam-se entre elas … Com bola dar largura e extensão à 

equipa … Sem bola encolhe, tipo um acordeão!” (Carlos Brito, Anexo 2). 
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Figura 31 – Linhas de posicionamento em organização defensiva. 

 

O exemplo da figura 31 mostra que as linhas imaginárias de 

posicionamento que servem de referência para a equipa são as mesmas em 

organização defensiva. Contudo, o espaço que existe entre elas é mais curto, 

para que a equipa possa movimentar-se em função do espaço onde está a 

bola, sem perder o forte equilíbrio que o treinador do Rio Ave F.C. pretende. 

Pelo que já reportámos até ao momento, percebe-se que Carlos Brito 

valoriza imenso a capacidade de leitura do momento em função do que o jogo 

proporciona. Contudo, quando a sua equipa está sem posse de bola, existem 

determinadas zonas do terreno que para ele são fulcrais para pressionar e 

condicionar o adversário de uma forma mais específica e intensa. “Por 

exemplo, para mim não faz sentido que no nosso primeiro terço … A bola entra 

aqui, esta é a nossa baliza, obrigatoriamente tem que haver pressing, eles 

obrigatoriamente têm que encostar …” (Carlos Brito, Anexo 2). Ou seja, o 

treinador considera que quanto mais próximo o adversário estiver da sua 

baliza, a pressão tem que sair de uma forma mais forte para esse ataque ser 

logo eliminado.  

No exercício 12 (anexo 3) entende-se que a organização defensiva do 

sector defensivo juntamente com o médio centro é a dominante do seu 

desenvolvimento (figura 32). Nesse sentido, o técnico pretende que o espaço 

central seja sempre fechado pelo grupo de cinco jogadores referido, sendo que 

a pressão que exercem não pode permitir que o adversário consiga arranjar 
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espaço pelo centro do terreno. O exercício desenvolve-se em meio-campo, 

numa situação de 6 (meio-campo e ataque) X 5 (defesa e médio centro) +GR.  

 

 

Figura 32 – Exemplo do posicionamento do sector defensivo e médio centro a 

fechar o espaço central, no exercício 12. 

 

A equipa que sai sempre com a posse de bola está em superioridade 

numérica precisamente para criar mais problemas à equipa que está a 

trabalhar a organização defensiva.  

A intervenção de Carlos Brito é muito direccionada para dois 

pormenores, que para ele são muito relevantes: “fecha meio, sai tu André”, “é o 

André que sai, pressiona”, “não deixa cruzar, aproxima”. De salientar que a 

correcção do posicionamento do médio centro, André Vilas Boas, vai de 

encontro à protecção do espaço central que referimos. É por essa razão que o 

médio centro da sua equipa não sai muito da zona central, porque para essas 

zonas mais laterais ele já tem lá os médios interiores. No entanto, se existir a 

necessidade de o médio centro se deslocar um pouco do meio, tem que existir 

um reajustamento posicional em que o médio interior do lado oposto baixa mais 

um pouco, protege o espaço central e o extremo do lado oposto também baixa 

mais para a equipa ficar bem posicionada. Carlos Brito interrompe de imediato 

o exercício e leva os jogadores a perceber como se processa esse ajustamento 

de posições: “se o médio centro teve que abandonar o centro, é o médio 

interior que vem proteger e o ala baixa mais um pouco. Pressionamos melhor e 

somos mais eficazes enquanto equipa”. Embora a equipa que está defender 
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tenha apenas um médio, o treinador fez uma simulação dos posicionamentos 

com jogadores da equipa atacante, no sentido de todos perceberem a situação 

de jogo. A figura 33 ajuda-nos a perceber este apontamento. 

 

 

Figura 33 – Exemplo para demonstrar o ajustamento posicional quando o médio 

centro tem que se deslocar da zona central. 

 

A protecção do centro do terreno é um espaço vital para o treinador, 

porque se o adversário encontrar espaço na zona central tem caminho livre 

para a sua baliza. E acrescenta: “Nós temos um princípio de que quando a bola 

entra no meio, a equipa deve toda ela aproximar uns dos outros no meio (…) 

evitar que o adversário consiga colocar a bola pelo meio” (Carlos Brito, Anexo 

2). No exercício 4 (Anexo 3) este princípio está bem patente, já que a equipa 

que defende, para evitar que o adversário jogue a bola no ponta-de-lança, tem 

que fechar a zona central e não permitir passes pelo interior da estrutura da 

equipa. E como o ponta-de-lança poderia fazer golo com o apoio de outro 

jogador, Carlos Brito fazia a equipa sentir que o posicionamento no espaço 

central era fundamental: “vai encurtando espaço, fecha meio, obriga a jogar 

para fora”. Como já referimos e esquematizámos, o espaço em que se realiza a 

situação de GR+9+1(ponta-de-lança)X1(ponta-de-lança)+9+GR no exercício 4 

(Anexo3), favorece o encurtamento da equipa para que esta feche bem a zona 

central e evite o passe no interior da estrutura colectiva. 

Quando a equipa fecha o espaço interior, não permite passes e obriga o 

adversário a jogar para “fora”, surge outra zona de pressão forte, onde a equipa 
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do Rio Ave F.C. não deixa o adversário progredir e tenta conquistar a posse de 

bola. Essa zona é perto da linha lateral, onde a equipa aperta e há também 

uma pressão forte. Para o técnico é importante que o bloco defensivo consiga 

bascular, movimentar-se em função do local da bola, sempre com grande 

equilíbrio de espaços entre linhas. Voltamos aqui a reforçar a movimentação 

em “V”, à qual fizemos referência no momento de transição defensiva. 

A existência das duas balizas numa das linhas finais no exercício 7 

(Anexo 3) (figura 34) serve igualmente este propósito de pressão nos 

corredores laterais. O facto de ter que defender duas balizas e em dois 

corredores, obriga a que a equipa bascule de uma forma mais compacta, à 

medida que vai identificando essas zonas de maior pressão: “Agora, agora, 

aperta”. Carlos Brito estimula, ajuda a identificar o momento e a equipa sobe 

um pouco para encurtar espaço e condicionar o adversário. O treinador revela-

nos também que essa pressão forte nas laterais serve para condicionar mais o 

adversário, já que nessa zona ele tem igualmente a linha lateral e menos 

espaço de manobra. Deste modo, a equipa força o erro e tenta conquistar a 

posse de bola ou, pelo menos, força o passe recuado e não deixa o adversário 

progredir. 

 

 

Figura 34 – Exemplo para demonstrar o posicionamento do bloco defensivo em 

dois corredores, no exercício 7, pressionando de forma intensa nos corredores laterais. 
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Carlos Brito dizia-nos que não é fácil fazer a equipa perceber a zona, 

sendo necessário criar hábitos, rotinas de comportamento, assim como alguns 

indicadores para a equipa identificar de uma forma mais objectiva. Aquando do 

quadro teórico apresentado, constatámos que esses hábitos se criam através 

de uma repetição sistemática dos comportamentos pretendidos, construindo 

igualmente situações de jogo que potenciem esses aspectos. Por isso é que o 

técnico do Rio Ave F.C. nos fala em “contexto táctico”, construindo os 

exercícios para que a equipa esteja posicionada mais em largura do que em 

profundidade e identifique igualmente as zonas de pressão estabelecidas. 

A figura 35 representa o posicionamento da equipa em bloco intermédio 

à zona, organizado em largura. Além disso estão identificadas as zonas de 

pressão estabelecidas pelo treinador. A equipa sabe que quando a bola 

começa a circular por essas zonas, a equipa avança um pouco e pressiona 

mais forte. Além de espaços determinados existem certos indicadores que 

ajudam a equipa a identificar os momentos certos de pressão: “Se está de 

costas, se o adversário quando pressionado foi obrigado a virar-se para a 

baliza dele, a equipa sobe … Se a bola subir … o adversário vai dominar, a 

bola subiu, pressiona logo rápido (…)” (Carlos Brito, Anexo 2).  

 

 

Figura 35 – Exemplo da equipa organizada defensivamente à zona em bloco 

intermédio e zonas de pressão forte nos corredores laterais.  
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No exercício 9 (Anexo 3), uma situação de GR+10X10+GR de área a 

área que já referimos e esquematizámos, nota-se uma identificação colectiva, 

com alguns elementos da equipa que defende, a assumirem uma “voz “ de 

comando para apertar nas laterais e pressionar de uma forma intensa, 

ajustando posicionamentos. Repare-se que Carlos Brito tem uma intervenção 

adequada apenas no momento para ajudar a identificar: “Vai, vai, agora, 

aperta”. A equipa sabe que quando o adversário está com bola nas zonas 

definidas e prestes a entrar no seu meio-campo, a pressão tem que sair mais 

forte e o bloco defensivo avança ligeiramente. Ainda no mesmo exercício, o 

treinador coloca uma condicionante que estimula ainda mais o rigor defensivo 

em pressing. Ou seja, a equipa que marcar golo fica novamente com posse de 

bola. Isto permite que a equipa se concentre e que seja mais eficaz em termos 

defensivos. 

No decorrer do exercício 18 (Anexo 3), uma situação já referida e 

esquematizada de GR+10X10+GR, desenvolvida do limite de uma grande área 

até ao final do terreno de jogo formal, Carlos Brito tem como intenção a 

identificação de momentos de pressão de acordo com determinados 

indicadores já referidos. Desta forma, observámos uma correcção bastante 

pertinente a Evandro. O brasileiro estava a desempenhar a função de extremo 

esquerdo e pressionava sempre de qualquer forma. Ora, Carlos Brito não quer 

que isso aconteça em nenhum momento porque pode deixar a equipa 

desequilibrada. Na sua perspectiva, o rigor posicional é preponderante. Por 

isso, foi explicando a Evandro que só poderia sair da estrutura para pressionar, 

quando o adversário estivesse nas zonas de pressão, recebesse de costas eu 

tivesse um erro técnico na recepção. Aí sim, a equipa também identificava e 

saía tudo em bloco para tentar recuperar a bola. Percebemos, então, que o 

momento certo para a intervenção do treinador é um elemento muito 

importante no processo de treino. Hotz (1999) esclarece-nos que a qualidade 

da transmissão da informação depende da escolha do momento mais 

adequado para a sua emissão, pelo que o treinador terá de ter paciência e uma 

capacidade de avaliação diagnóstico e de identificação dos comportamentos 

dos jogadores, para optimizar este sentido de oportunidade.  
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Em linhas anteriores referimos que, aquando do direccionamento do 

exercício 19 (Anexo3), a situação realizada em campo inteiro, Carlos Brito 

dizia: “não se consegue jogar sempre em pressing”, “organiza primeiro o 

pressing, do banco de suplentes para trás”, “e só depois é que vamos no 

momento certo”. Esse momento certo diz respeito à entrada da bola nas zonas 

laterais e aos indicadores de pressão que já referimos, como são, por exemplo, 

uma má recepção ou um passe recuado mal calculado. Toda a equipa tem que 

identificar, porque se sai um jogador e não vai tudo, é uma pressão «cega» e 

só o adversário tira vantagens desse comportamento.  

De acordo com o treinador do Rio Ave F.C., há exercícios que não são 

realizados em “contexto táctico”, mas nos quais existe a preocupação de 

trabalhar pequenos aspectos importantes para se defender à zona. Para o 

treinador, a primeira premissa é não perder o equilíbrio posicional.  

No exercício 21 (Anexo 3), Carlos Brito constrói as equipas de quatro 

elementos tendo em conta a sua estrutura de jogo formal, ou seja, tenta 

sempre que o exercício seja representativo do que pretende em termos gerais. 

O exercício assenta em situações, de 4x4 com balizas pequenas, e de 

GR+4X4+GR com balizas grandes (figura 36). 

 

 

Figura 36 – Exemplo do trabalho de situações específicas de defesa à zona, no 

exercício 21.  
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 Assim sendo, enquanto trabalha aspectos específicos defensivos como 

contenção ao portador da bola, cobertura defensiva protegendo o espaço nas 

costas do colega, equilíbrio e concentração para que não exista espaço no 

interior da equipa, o técnico utiliza uma expressão que, de uma forma simples, 

ajuda os jogadores a identificarem precisamente o posicionamento que 

pretende: “deixa-o ir”. É uma expressão relativa a um posicionamento e leitura 

de zona, ou seja, o adversário movimenta-se mas eu não vou atrás dele porque 

já está lá o meu colega. Os jogadores nunca devem perder a percepção da 

bola e do espaço. Por isso, nesta situação de 4x4, o treinador conseguiu ter 

uma intervenção mais particular relativamente a estes aspectos.  

Trata-se de um pequeno detalhe que vai ao encontro de uma 

intervenção que Carlos Brito teve no exercício 3 (Anexo 3), uma situação que já 

foi realizada em espaço e estrutura formais, como já reportámos em linhas 

anteriores. 

 Vejamos o exemplo da figura 37: Zé Gomes (lateral direito), Vítor 

Gomes (médio interior direito) e Bruno Gama (extremo direito) são da equipa 

vermelha; Sílvio (lateral esquerdo) e Adriano (médio interior esquerdo) são da 

equipa amarela. O treinador interrompeu de imediato a situação e fez a equipa 

perceber como se defende naquele momento. Zé Gomes tem a bola junto à 

linha lateral; no sentido de criar espaço para lhe dar linha de passe, Vítor 

Gomes troca de posição com Bruno Gama; este vem para “dentro” e Vítor 

Gomes entra no espaço que Gama deixou. Sílvio estava a acompanhar Gama 

e Adriano a acompanhar Vítor Gomes.  

Ora, um comportamento homem a homem que o treinador fez questão 

de marcar negativamente e explicar o posicionamento correcto e mais 

equilibrado, condizente com a ideia de zona da equipa. Médio interior e 

extremo trocam, mas lateral esquerdo e médio interior esquerdo adversários 

mantêm o seu posicionamento. Na verdade, o que é realmente importante, é 

que se mantenha o equilíbrio posicional e se tenha a noção do espaço onde 

está a bola, vigiando o adversário. 
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Figura 37 – Lateral esquerdo e Médio interior esquerdo não trocam de posição 

em função da troca posicional do adversário – mantêm o equilíbrio posicional.  

 

Portanto, “(…) em termos gerais essencialmente zona, sectores 

interligados no fecho de espaços (…)” (Carlos Brito, Anexo 2), linhas bem 

definidas e compactas no momento de pressionar o adversário. No entanto, 

Carlos Brito (Anexo 2) refere que “umas vezes pressiona-se outras vezes não 

se pressiona (…)”, apontando o aspecto estratégico como um factor a ter em 

conta. É óbvio que “(…) eles já sabem que quando há pressing é sempre igual. 

O momento de o fazer é que é diferente. Pode ser diferente de uma equipa 

para a outra. Então se eu sei que uma equipa tem dificuldade, quer sair a jogar, 

mas tem dificuldade em fazê-lo eu tento explorar e para isso eu não coloco lá o 

ala já em cima do lateral, pelo contrário, mando-o fugir para que o guarda-

redes tenha essa tendência de jogar para lá …” (Carlos Brito, Anexo 2).  

Repare-se que em nenhum momento o técnico abdica da sua forma de 

defender, apenas ajuda os jogadores a ter capacidade de leitura e 

interpretação da situação de jogo. É um aspecto que considera muito 

importante, porque no seu entendimento “o jogo é momento”. É nesse sentido, 

da identificação de momentos, que vários autores (Teodorescu, 1984; Queiroz, 

1986; Frade, 1989; Guilherme Oliveira, 1991; Gréhaigne, 1992; Castelo, 1994; 

Garganta, 1997) salientam que o principal problema colocado às equipas e aos 

jogadores é sempre de natureza táctica. O jogador deve saber «o que fazer» 

para dar solução ao problema, e «o como fazer» para seleccionar e utilizar a 

resposta motora mais apropriada (Garganta & Pinto, 1998). 
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Um outro aspecto relevante de posicionamento está relacionado com a 

disposição defensiva dos jogadores, quando a bola se encontra perto da 

grande área em zonas de cruzamento. “(…) A minha primeira função quando a 

bola entra aí nessas zonas … e repara que já estamos a falar da zona da 

grande área … é a equipa eliminar o ataque adversário …” (Carlos Brito, Anexo 

2).  

No exercício 22 (Anexo 3), uma situação de GR+4 (defesas) X0 

(treinadores a simular o adversário), Carlos Brito tira muitas dúvidas e explica o 

significado do posicionamento que pretende. Trata-se de um exercício de baixa 

intensidade, onde o treinador esteve bastante interventivo a demonstrar e a 

levar os jogadores a perceberem as diferentes situações, já que se tratava de 

uma semana em que iria defrontar a União de Leiria no 1º jogo da Liga Sagres. 

Para o treinador a definição do posicionamento dos jogadores na área é um 

aspecto fundamental, que vai ao encontro da sua preocupação com o espaço 

central, com a defesa da sua baliza.  

A figura 38 representa um cruzamento do extremo esquerdo adversário 

e o posicionamento que os jogadores do seu sector defensivo devem assumir 

na área em defesa da baliza, quando a equipa adversária coloca lá apenas um 

ponta-de-lança. 

 

 

Figura 38 – Exemplo do posicionamento do sector defensivo na área com um 

ponta-de-lança adversário quando a bola está em zona de cruzamento. 
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Quando a bola está no extremo esquerdo do adversário o lateral direito 

pressiona, o central mais próximo fica na linha do primeiro poste, o outro 

central na linha do centro da baliza e o lateral contrário, neste caso, o lateral 

esquerdo fica na linha do segundo poste, mas um pouco mais à frente dos 

centrais, pelo facto de estar na presença de apenas um ponta-de-lança.  

A figura 39 diz respeito ao posicionamento do sector defensivo quando a 

equipa adversária coloca dois pontas-de-lança na área. 

  

 

Figura 39 – Exemplo do posicionamento do sector defensivo na área com dois 

pontas-de-lança adversários quando a bola está em zona de cruzamento. 

 

A única diferença em relação à situação anterior, prende-se com o 

posicionamento do lateral contrário, que mantendo o posicionamento na linha 

do segundo poste, baixa para a mesma linha dos centrais, no sentido de 

assegurar superioridade numérica naquela zona.  

O técnico do Rio Ave F.C. voltou a focar um pormenor que está 

relacionado com as trocas relativas ao posicionamento à zona a que nos 

referimos em linhas anteriores. Ou seja, se os pontas-de-lança trocarem de 

posições na área, os centrais mantêm o seu posicionamento. As referências 

são a bola e os espaços e não o homem.  

Numa segunda fase do mesmo exercício 22 (Anexo 3), Carlos Brito 

acrescentou o sector intermédio e voltou a explicar uma série de 

posicionamentos fulcrais na defesa do espaço central e da baliza, numa 

situação de GR+4 (defesas) +3 (médios) X 0 (treinadores a simular o 
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adversário). Primeiro, a cobertura ao lateral é realizada pelo seu médio interior 

e não pelo médio centro ou pelo central (figura 40). A razão assenta num 

aspecto que já reportámos: o equilíbrio do espaço central é um detalhe 

imprescindível para o treinador dos vila-condenses. 

 

 

Figura 40 – Exemplo da cobertura do médio interior ao lateral. 

 

A figura 40 representa a cobertura do médio interior direito ao lateral 

direito. Depois de ser ultrapassado, o lateral vem compensar o espaço deixado 

pelo médio interior. Estes equilíbrios e compensações são fundamentais na 

ideia de jogo de Carlos Brito.  

Depois, uma desmarcação de ruptura de um adversário que vem detrás 

e passa pelas costas do lateral, quem acompanha é o médio interior (figura 41). 

Se passa nas costas do médio interior quem acompanha é o médio centro 

(figura 42). “A pior coisa que devem fazer é os dois acompanharem quando ele 

passa nas costas do lateral”. Carlos Brito insistiu no rigor deste detalhe porque 

se o acompanhamento do adversário que se desmarcou nas costas do lateral é 

feito pelo médio interior e médio centro simultaneamente, existe ali uma 

descompensação do espaço central que pode ser nefasta para a equipa. A 

regra assenta no seguinte pressuposto: quem acompanha é quem está ver o 

adversário a passar à sua frente.  
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Figura 41 – Exemplo de cobertura realizada pelo médio interior quando há 

desmarcação de ruptura nas costas do lateral. 

 

 

 

Figura 42 – Exemplo de cobertura realizada pelo médio centro quando há 

desmarcação de ruptura nas costas do médio interior. 

 

Repare-se que na figura 42, quando o médio centro vai fazer a 

cobertura, Carlos Brito quer que o médio interior contrário baixe a posição e 

compense a zona central que ficou desprotegida com a saída momentânea do 

médio centro. De acordo com o técnico, “(…) a equipa tem sempre um desenho 

geométrico se assim se pode dizer …”.  

O rigor posicional permanente que o treinador do Rio Ave F.C. quer ver 

implementado, a noção do espaço que cada jogador deve ter para que não 

existam desequilíbrios, vão ajudar a equipa a estar preparada para fazer a 
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leitura e tomar as decisões mais correctas, no momento em que conquista a 

posse de bola. 
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4.4. (C4) Transição Defesa-Ataque (Ofensiva) 

 

“ (…) Se provocamos o erro, fomos nós que fomos pressionar, a primeira coisa que a 

gente deve fazer é tirar da zona de pressão, porque ali há uma concentração grande de 

jogadores. ” 

(Carlos Brito, Anexo 2) 

   

A transição ofensiva é um momento em que as equipas estão 

desorganizadas para as novas funções. Tal como referimos para a transição 

defensiva, a transição ofensiva é um momento de desequilíbrio caracterizado 

pelos comportamentos que se devem adoptar durante os segundos imediatos à 

conquista da posse de bola (Guilherme Oliveira, 2004). Parece-nos que é uma 

mudança de atitude mais fácil de trabalhar, já que é sempre mais confortável 

estar com posse de bola do que não estar. No entanto, pensamos que também 

é mais difícil decidir com bola numa pequena fracção de segundos, já que o 

jogador que a conquistou tem que fazer a melhor leitura, para que a equipa não 

perca novamente a posse de bola. 

Deste modo, Carlos Brito refere que “(…) uma coisa é levar a equipa 

adversária a errar outra coisa é esperar que ela erre (…) Portanto, se 

provocamos o erro, fomos nós que fomos pressionar, a primeira coisa que a 

gente deve fazer é tirar da zona de pressão, porque ali há uma concentração 

grande jogadores (…) Logo tirar da zona de pressão … já é um princípio” 

(Carlos Brito, Anexo 2).  

Durante a realização do exercício 2 (Anexo 3), o técnico estimula 

bastante a capacidade de decisão dos jogadores e a mudança de atitude, 

predisposição imediata à conquista da posse de bola. Trata-se de uma situação 

reduzida, não em “contexto táctico”, mas em que Carlos Brito consegue dar a 

entender aos jogadores o momento adequado para a bola sair da zona de 

pressão. É uma situação de 3x3 mais 3 apoios em posse de bola num espaço 

e noutro espaço existe uma quarta equipa de 3 elementos como apoio também. 

A equipa que está em posse de bola ao 5º toque tem que identificar uma zona 

de saída da bola para poder avançar para o outro espaço (figura 43). “Aguenta 

não perde”, “cria linha de passe”, “ não dá muda”, “identifica espaço para abola 
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sair, agora, agora”. A intervenção permanente em momentos cruciais ajuda os 

jogadores a perceber a situação e entender o timing correcto para fazer a bola 

sair da zona de pressão. A preocupação em constituir as equipas de acordo 

com as relações próximas que os jogadores estabelecem no seu 1-4-3-3, é um 

aspecto importante para fazer perceber o contexto da situação. 

 

 

Figura 43 – Exemplo do momento da saída da bola da zona de pressão, no 

exercício 2.  

 

Contudo, Carlos Brito (Anexo 2) volta a reforçar o seu ponto de vista: 

“Depende do momento do jogo … tu conquistas aqui … Vais logo meter a bola 

na frente! … Não deu … organiza outra vez porque há gente que está fora das 

posições, também tens que dar algum tempo (…) Às vezes até nem há troca 

de bola … há saída da zona de pressão e quem tem leva … conduz e vai 

provocar o desequilíbrio”. Ou seja, nestes momentos de desequilíbrio, o técnico 

estimula a capacidade de leitura dos jogadores: “ (…) o jogo é momento … é 

esse o princípio. Às vezes um jogador meu tirou da zona de pressão … chegou 

aqui … estou livre e … meto a bola logo na frente … quando se eu a levasse ia 

complicar muito mais o jogo ao adversário do que estar aqui …. Eu só facilitei a 

vida ao adversário ao meter a bola na frente … quantas vezes isto não 

acontece! Assim se eu levasse jogo iria obrigar a que alguém viesse … Assim 

ninguém veio ao meu encontro foi logo tudo defender a profundidade …” 

(Carlos Brito, Anexo 2).  
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Portanto, para o treinador os jogadores não devem fazer as coisas de 

uma forma automática. “(…) Muitas vezes o ala já está correr … e então aquilo 

é automático … mete logo na frente … Não! ...  leva e vai criar desequilíbrio. 

Tem pressão, deu … um dois toques … tem gente na frente, então aí já pode 

aproveitar …” (Carlos Brito, Anexo 2). Ao construir exercícios já no “contexto 

táctico” de que nos fala, o treinador potencia as diferentes possibilidades e é 

bastante interventivo nos momentos certos para fazer a equipa entender e 

levá-la a tomar a decisão mais correcta.  

O exercício 3 (Anexo 3) diz respeito a uma situação em “contexto 

táctico”, de 10x10 condicionado em que o ponta-de-lança de cada equipa fica 

atrás da linha de fundo do campo de jogo. O espaço está bastante reduzido em 

profundidade e com a largura máxima, porque o treinador pretende que a 

equipa esteja organizada nessa zona do terreno. O objectivo final de cada 

equipa era entregar a bola ao ponta-de-lança e ajustar posicionamento. Como 

já tínhamos referido em linhas anteriores, a dominante do exercício prendia-se 

precisamente com esse reajustamento posicional constante. Assim sendo, no 

momento em que a equipa conquistasse a posse de bola, Carlos Brito 

pretendia que identificassem duas possibilidades: se existe espaço livre dá 

profundidade e entrega logo no ponta-de-lança; se não existe espaço, o 

adversário conseguiu fechar, então tira a bola da zona de pressão joga no 

apoio mais próximo em segurança e volta a organizar ofensivamente.  

A figura 44 representa o exercício 3 (Anexo 3), em que o extremo 

esquerdo conquistou a posse bola, identificou que não dava para dar 

profundidade, tirou da zona de pressão e houve passe recuado do médio 

interior para a equipa voltar a entrar em organização ofensiva. Esta 

proximidade de sectores que Carlos Brito pretende, faz com que os jogadores 

estejam mais preparados para oferecer uma solução ao colega que conquista e 

precisa de fazer a leitura mais correcta da situação. Neste caso particular, foi 

benéfico para a equipa sair da zona de pressão e voltar a organizar 

ofensivamente. Durante o exercício, foi neste momento que Carlos Brito deu 

uma ajuda, para que os comportamentos surgissem da forma que ele 
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pretendia: “não deu, calma”, “tira da pressão”, “isso muito bem, organiza”, “Zé 

Gomes começa a dar largura”, “volta a organizar”.  

  

 

Figura 44 – Exemplo da retirada da bola da zona de pressão para voltar a entrar 

em organização ofensiva, no exercício 3.  

 

“O jogador inteligente para mim não é o … Bethoven … o Saramago … 

(…) É o que faz a melhor leitura, o que se posiciona melhor (…)” (Carlos Brito, 

Anexo 2). E, no treino, o técnico só os ajuda a perceber o contexto da situação 

para que possam tomar sempre as decisões mais acertadas. Por isso é que ele 

valoriza “o momento”. Garganta e Pinto (1998) esclarecem o assunto e 

adiantam que um bom executante é, antes de mais, um indivíduo capaz de 

seleccionar as técnicas mais adequadas para responder às sucessivas 

configurações do jogo, sendo que essas mesmas técnicas são sempre 

determinadas por um contexto táctico.   

Vejamos a perspectiva do treinador relativamente à possibilidade de 

transição e aproveitamento do espaço: “(…)Então se eu tenho o caminho livre 

… vou sempre dizer aos jogadores … Não, quando apanharem bola é 

profundidade, vou dizer sempre quando ele pode ter uma possibilidade de 

desequilibrar! …” (Carlos Brito, Anexo 2).  

O exemplo do exercício 14 (Anexo 3) ajuda-nos a entender a sua 

perspectiva (figura 45). É um exercício de treino holandês, em que existem três 

equipas. Porém, o jogo é apenas disputado numa metade do campo entre duas 

equipas. A equipa que conseguir marcar golo ou a que conseguir sair em 
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transição e ultrapassar a linha de meio-campo com bola controlada vai atacar a 

terceira equipa, que se encontra estruturada na outra metade de campo.  

 

 

Figura 45 – Exemplo de uma intercepção de passe e saída para o ataque em 

condução, no exercício 14. 

 

Neste último exercício, o treinador vila-condense não interrompeu 

nenhuma vez a situação porque, como referiu, não encontrou necessidade 

disso. Apenas foi ajudando os jogadores a interpretarem a situação que 

pretendia: “Aproveita o espaço, leva, leva, leva”, “Sobe a equipa com ele”. 

Assim, neste caso, o objectivo era ultrapassar a linha de meio-campo com a 

bola controlada e os jogadores perceberem que quando existe espaço eles 

podem conduzir e criar desequilíbrios na estrutura defensiva do adversário, 

com o intuito de chegarem mas rápido ao terço ofensivo. Ao conduzirem, há 

necessariamente um aproveitamento do espaço livre, concentram a atenção do 

adversário e dão tempo que chegue apoio de um ou mais colegas na frente. 

Relativamente à transição em profundidade, Carlos Brito (Anexo 2) 

afirma que “(…) o jogo vai-lhes proporcionar coisas (…)”. A leitura do momento 

é já uma regra de comportamento dos jogadores da equipa do Rio Ave F.C.. 

No exercício 17 (Anexo 3), o treinador constrói uma situação de jogo 

GR+10X10+GR, condicionado a espaços delimitados, onde pretende uma 

organização defensiva compacta e quando há recuperação da posse de bola a 

primeira preocupação é aproveitar a profundidade dos extremos. Já 

percebemos ao longo do nosso trabalho, que a valorização da velocidade e 
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agilidade dos seus extremos é preponderante na criação e concretização de 

situações de finalização. Então, neste caso, os extremos de cada equipa 

encontram-se em espaços pré-definidos nos corredores laterais, enquanto que 

os restantes jogadores estão divididos em dois grupos, um em cada metade do 

campo: defesas e médio centro; médios interiores, ponta-de-lança e os 

extremos que estão dentro dos corredores. A equipa está organizada de forma 

compacta a defender e quando recupera a posse de bola, tem como primeira 

opção jogar em profundidade nos extremos para chegar rápido a zona de 

finalização. O jogador que faz o passe para o extremo avança com o passe 

para criar superioridade numérica e desequilíbrios vindo de trás. A figura 46 

ajuda a esclarecer a situação.  

 

 

Figura 46 – Exemplo do aproveitamento rápido da profundidade e largura do 

extremo em transição ofensiva, no exercício 17. 

 

Repare-se que a bola é recuperada pelo lateral esquerdo da equipa azul, 

joga para trás e rapidamente há um aproveitamento do extremo contrário que 

está bem aberto para depois chegar rápido a zona de cruzamento e a equipa 

finalizar. De salientar que Carlos Brito construiu o exercício em espaço 

reduzido e com esta dinâmica, fundamentalmente para que existissem muitas 

transições. “Fecha bem o interior”, “ganhou, dá linha de passe”, “aproveita 

rápido a largura do extremo, joga nos corredores”, “sobe rápido para zona de 

finalização, boa muito bem”. O apoio recuado que é dado ao lateral vai de 

encontro à ideia exposta por Carlos Brito (Anexo 2): “(…) há gente que tem 
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posicionamentos que pode rapidamente também fazer chegar a bola ao ataque 

…”.  

No seguimento da ideia anterior, o treinador do Rio Ave F.C. adianta que 

é fundamental “(…) criar linhas de passe, criar solução … O ideal é criares 

duas ou três … A equipa é para trabalhar nesse sentido … O ideal é que cada 

jogador que tem a bola tenha sempre duas, três possibilidades … e para isso é 

preciso que cada um se posicione, que ajuste … para mim não faz sentido se 

não for assim … (…) Tem que ajustar …” (Carlos Brito, Anexo 2).  

No exercício 18 (Anexo 3) presenciámos uma situação de retirada da 

bola da zona de pressão para um apoio recuado, no sentido da equipa voltar a 

organizar-se ofensivamente. Neste caso, a bola também vai chegar ao ataque 

mas de uma forma mais construída, porque saiu da pressão para o espaço livre 

e há um reajustamento posicional para a equipa ficar novamente equilibrada. 

 Mas o que pretendemos evidenciar, refere-se à identificação do 

posicionamento mais correcto para bola sair da zona aglomerada e entrar num 

espaço que permita depois a equipa avançar para o ataque. É uma situação 

parecida com a figura 44, mas em que o apoio e identificação permanentes são 

feitos por dois jogadores que Carlos Brito não quer que saiam muito do meio, 

que sentem o momento e ajudam os colegas: Wires e André Vilas Boas, dois 

médios centro, um de cada equipa. O exercício é realizado num espaço um 

pouco menos profundo que o espaço formal, onde jogam GR+10X10+GR. 

Aquilo que notámos com alguma frequência foi a identificação do momento da 

conquista da posse de bola por parte destes jogadores: “Começa, começa”. 

São jogadores que se encontram mais pela zona central, numa linha mais 

recuada do meio-campo e que podem ajudar os colegas nestes momentos de 

desequilíbrio. 

 Vejamos o exemplo da figura 47, que nos ajuda a perceber a situação.  
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Figura 47 – Exemplo da retirada da bola da zona de pressão pela identificação e 

apoio recuado do médio centro, no exercício 18. 

 

A “voz de comando” do médio centro ajudou o extremo esquerdo a 

identificar o momento de conquista da posse de bola, o espaço estava fechado 

na frente e jogou para trás para a equipa reposicionar e voltar a organizar-se 

ofensivamente. Assim, com o seu apoio recuado, o médio centro consegue 

ajudar o colega a tirar a bola da zona de pressão, logo de seguida joga no 

central e a bola entra rapidamente no corredor contrário. Deste modo, o jogo 

sai de trás de uma forma construída. Carlos Brito foi ajudando a identificar o 

momento e reforçando de forma positiva esta situação de jogo.  

Facilmente se percebe, por tudo o que reportámos anteriormente, que o 

equilíbrio posicional colectivo na interligação de todos os momentos de jogo é 

considerado por Carlos Brito um aspecto preponderante na sua forma de jogar. 
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5. Considerações Finais  

 

“ (…) Existem quatro momentos, mas eles existem só de uma vez?! Eles treinam-se, 

podem-se treinar individualmente, mas depois eles têm que estar interligados (…). ” 

(Carlos Brito, Anexo 2) 

 

No presente estudo, propusemo-nos perceber como o treinador do Rio 

Ave F.C. operacionaliza a sua forma de jogar.  

Esquematicamente, podemos traduzir a ideia de jogo de Carlos Brito no 

seguinte quadro resumo: 

 

Quadro 1 – Resumo da ideia de jogo de Carlos Brito no Rio Ave F.C..  

 

Ideia de jogo de Carlos Brito no Rio Ave F.C. 

Organização  

Ofensiva 

- Equipa estruturada em 1-4-3-3 com 7 linhas em largura e 7 linhas em 

profundidade; forte equilíbrio posicional assente numa boa posse e 

circulação de bola essencialmente em largura para depois dar 

profundidade nos momentos certos, alternando o passe curto com o 

passe longo; saída curta a partir do GR com centrais abertos nos 

vértices da grande área e laterais subidos; 1ª fase de construção 

essencialmente com entrada da bola nos corredores laterais ou no 

médio centro; 2ª fase de construção com envolvimento ofensivo dos 

laterais (relação com os extremos, movimentações “fora” e “dentro”); 

médios interiores a aproveitar a largura e profundidade dos extremos; 

ponta-de-lança dá apoio para jogar de costas ou é servido em 

profundidade quando há espaço; zona e timing de cruzamento definidos, 

capacidade de leitura das movimentações dos jogadores na área por 

parte de quem cruza; importância e definição das zonas e do timing de 

finalização. 

Transição  

Ataque-Defesa 

- Capacidade de leitura e identificação do momento; importância dada 

ao acto de inteligência do jogador; se dá para pressionar logo a equipa 

identifica e avança; se não dá equilibra posicionamentos na zona central 

(movimento em «V») e depois tenta pressionar com forte equilíbrio 

posicional entre sectores e linhas de posicionamento.  
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Organização  

Defensiva 

- Equipa organizada essencialmente em bloco coeso intermédio à zona; 

as mesmas 7 linhas de posicionamento em largura e em profundidade, 

com espaço entre elas mais reduzido a fechar espaços, com sectores 

interligados; evitar ao máximo que o adversário jogue no interior da 

estrutura da equipa; quando há tentativa de passe pelo interior, a equipa 

fecha espaço, junta-se de uma forma mais forte, direccionando o 

adversário para as laterais; zonas de pressão definidas nas laterais; 

equilibrar posicionamentos, primeiro na zona central, e quando a bola 

está a circular para as laterais a equipa identifica, avança e pressiona de 

uma forma mais forte para conquistar a posse de bola; forte importância 

dada à contenção, coberturas defensivas, compensações, equilíbrios 

posicionais permanentes; quanto mais próximo o adversário estiver do 

terço defensivo, a equipa pressiona cada vez mais forte para eliminar o 

ataque do adversário, valorizando as compensações e equilíbrios 

posicionais. 

Transição  

Defesa-Ataque 

 

- Capacidade de leitura e identificação do momento; importância dada 

ao acto de inteligência do jogador que conquista a posse de bola; se dá 

para aproveitar a profundidade, se tem gente na frente, há 

aproveitamento dessa profundidade, sobretudo pelos corredores 

laterais; se há espaço para conduzir após uma intercepção, por 

exemplo, conduz, vai desequilibrar a estrutura defensiva do adversário, 

para chegar rápido ao terço ofensivo; se conquista, identifica que está 

fechado, rapidamente tirar a bola da zona de pressão e jogar pelo 

espaço livre no corredor contrário; importância dada às linhas de passe 

nesta última situação, para que a bola possa sair rápido da zona 

aglomerada e em segurança, permitindo que a equipa se volte a 

organizar ofensivamente.  

 

Pelo que explicitámos até ao momento, estamos em condições de 

salientar que Carlos Brito entende o jogo pela interligação de momentos. De 

facto, nem poderia ser de outra forma, pois o jogo é um continuum, fluído na 

passagem de uns momentos para os outros. Aquilo que se pretende em 

determinado momento deve e tem que mostrar uma relação estreita com os 

demais momentos e com aquilo que o treinador pretende em termos gerais.  

Carlos Brito refere que quando a sua equipa se encontra em posse de 

bola há jogadores que estão a defender. Ou seja, há certos jogadores que 
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equilibram o seu posicionamento preparando a perda da posse de bola. Daí 

que o treinador não queira muitas trocas posicionais, sobretudo ao nível do 

espaço central, porque se a equipa perder a bola, mais facilmente reajusta 

posicionamentos, para o adversário não tirar tanto partido da desorganização 

momentânea que existe. Dessa forma, a equipa consegue entrar melhor em 

organização defensiva, no caso de não conseguir recuperar logo a posse de 

bola. Aí, valoriza ainda mais um forte equilíbrio nas distâncias entre linhas de 

posicionamento e sectores, em função do local da bola, pressionando apenas 

em momentos estratégicos.  

Assumindo este tipo de comportamentos defensivos, a equipa encontra-

se mais preparada e bem posicionada no terreno de jogo, no sentido de poder 

corresponder de uma forma mais organizada ao momento de conquista da 

posse de bola. O equilíbrio posicional na interligação de todos os momentos de 

jogo é, então, um aspecto chave na forma de jogar da equipa de Carlos Brito. 

Relativamente à operacionalização dessas ideias, o treinador do Rio Ave 

F.C. utiliza muito a expressão dos exercícios em “contexto táctico”, ou seja, 

exercícios realizados em espaços e estruturas formais. Estes exercícios 

assentam em situações praticadas em espaço de jogo real, que se podem 

verificar em ½ campo, em ¾ de campo, em campo inteiro, no terço defensivo, 

no terço intermédio e no terço ofensivo, dependendo daquilo que quer trabalhar 

em determinado momento. Aqui, Carlos Brito trabalha aspectos mais globais do 

seu jogo, os quais assentam na organização colectiva, sectorial ou inter-

sectorial da equipa.  

As condicionantes que o treinador coloca nos exercícios ajudam a 

configurá-los para que determinados comportamentos aconteçam. A colocação 

de corredores e a limitação de toques por corredor obrigam a um jogo mais 

circulado, com alternância de passe curto e longo, acelerando a velocidade de 

circulação da bola. A redução do espaço de jogo formal em profundidade, 

dando-lhe mais largura, origina a que a equipa se organize num bloco 

defensivo intermédio à zona, defendendo à largura e em função do local da 

bola. Por conseguinte, evita-se que o adversário jogue no interior da equipa, 

identificando-se zonas de pressão mais forte nas laterais.  
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Esta redução do espaço em profundidade, organizando a equipa mais 

em largura, faz com que os sectores estejam mais próximos e as linhas mais 

juntas, o que acautela o momento de conquista da bola, em que são precisos 

apoios para que a mesma saia da zona de pressão e entre no espaço livre. A 

colocação do ponta-de-lança nas linhas finais deste espaço reduzido estimula 

na equipa uma circulação de bola mais em largura, pelas laterais. Encontra-se 

o espaço e o momento certo para entregar a bola no ponta-de-lança e dá-se 

profundidade ao jogo.  

O espaço menos comprido e mais largo em circulação de bola permite 

que os sectores estejam também mais próximos para um reajustamento 

imediato no momento da perda da bola. A presença do ponta-de-lança 

incentiva também o momento de conquista da bola, quando é possível dar logo 

profundidade como primeira opção e depois chegar rapidamente a zonas de 

finalização. 

A colocação de corredores laterais restringidos apenas à acção dos 

extremos potencia o aproveitamento da largura e profundidade oferecidas por 

estes, para que a bola entre rapidamente em zona de cruzamento e 

consequentemente em zona de finalização. 

O treinador do Rio Ave F.C. insiste sobremaneira no trabalho de 

organização colectiva em situação de GR+10X10+GR. As condicionantes das 

regras e do espaço, assim como a imperiosa intervenção do treinador 

determinam os diferentes conteúdos a trabalhar na respectiva situação de jogo. 

Carlos Brito intervém nos exercícios, interrompendo-os em momentos 

adequados. Pára para corrigir, demonstrar, explicar e tirar muitas dúvidas, 

promovendo a participação dos jogadores. Assim, leva-os a perceberem o 

contexto das situações e como se devem inserir naquilo que pretende para a 

equipa em termos gerais. O treinador estimula bastante a capacidade de 

leitura, a identificação de momentos de acção e apela para a inteligência de 

cada jogador.             

Por outro lado, também constrói exercícios não em “contexto táctico”, 

isto é, exercícios realizados em espaços e estruturas não formais. Trata-se de 

situações de jogo em espaços mais reduzidos, com menor número de 
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jogadores, em que o treinador trabalha preferencialmente detalhes: a qualidade 

de passe; a criação de linhas de passe diagonais; a recepção orientada e sob 

pressão; a capacidade de ter a bola de forma segura com a condicionante do 

limite de toques; a mudança de atitude ofensiva para defensiva com forte 

pressão sobre a bola e sistema de coberturas a fechar o espaço circundante; 

comportamentos de contenção, coberturas, compensações e equilíbrios em 

situações de superioridade e inferioridade numérica; e ainda a mudança de 

atitude defensiva para ofensiva, identificando zonas de saída da bola para 

espaços livres e colocando, por exemplo, apoios exteriores nos espaços 

reduzidos.  

Assim sendo, Carlos Brito intervém sobretudo a fim de estimular e de 

reforçar aspectos positivos, ao mesmo tempo que inibe aspectos negativos, 

sempre com feedbacks curtos e simples, mas relacionados com aquilo que 

pretende que a equipa faça em termos colectivos. Verificámos igualmente que, 

nestas situações de jogo em espaços mais reduzidos, a constituição das 

pequenas equipas leva em consideração o tipo de relações mais próximas que 

os grupos de jogadores estabelecem na sua estrutura de jogo formal, 1-4-3-3.   

 Pudemos discernir que Carlos Brito trabalha pequenos detalhes em 

situações mais reduzidas e contextualiza-os posteriormente em situações 

construídas em “contexto táctico”, em que polariza justamente a sua atenção 

nos aspectos de organização colectiva da equipa e na identificação de 

momentos de acção. É também por esta razão que o técnico, através da sua 

intervenção interactiva permanente nesses detalhes, nunca perde a articulação 

de sentido com aquilo que deseja em termos mais globais. 

A convicção de uma ideia, toda a configuração que oferece aos 

exercícios e o direccionamento que lhes dá através da sua intervenção precisa 

permitem que Carlos Brito consiga construir uma forma de jogar Específica 

para a equipa do Rio Ave F.C..  
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7. Anexos 

 

7.1. Anexo 1 

 

Guião de entrevista – forma de jogar do Rio Ave F.C. de Carlos Brito 

 

Organização ofensiva: 

- Em termos gerais como pretende jogar, mais em ataque posicional ou contra-ataque? 

- Saídas e construção 

 Preferencialmente, como sai a jogar e qual o posicionamento da equipa nesse 

momento inicial? 

 Construir é necessariamente ultrapassar o adversário e progredir de uma forma 

organizada. Como começa a construir o seu jogo? Opta por um jogo mais em 

profundidade ou mais em largura, para chamar o adversário, e depois aproveitar a 

profundidade?  

 Que indicadores, ao nível de posicionamentos e movimentações, é que dá à equipa 

para que consiga progredir no terreno? 

 

- Criação de desequilíbrios e entrada nos espaços 

Depois de progredir e estando com o controlo do jogo, é necessário criar espaços para 

finalizar.  

 Como pretende que os seus jogadores se distribuam para poderem criar esses 

espaços? 

 Sobretudo ao nível da relação entre o meio-campo e o ataque, com possível 

envolvimento até dos laterais, que tipo de movimentações, combinações e trocas 

posicionais com desmarcações específicas (dinâmica específica) existem para 

desequilibrar o adversário e surgirem situações de finalização? 

 Precavendo a perda da posse de bola, que equilíbrios colectivos determina para a sua 

equipa? 

 

- Finalizar 

 Como define as zonas de finalização, a forma como finalizam, para os jogadores que 

se envolvem mais nesse momento? 

 Quais as referências de posicionamento na área ou perto da área, em função de 

determinados passes ou cruzamentos? 

 



II 
 

Transição ataque – defesa (defensiva): 

- Em termos gerais como pretende jogar, rapidamente desce e fecha ou pressiona e sobe? 

- Pressão para ganhar a bola 

 Como é a atitude da sua equipa após a perda da posse de bola? É a mesma em todas 

zonas do terreno? 

 A sua intenção é recuperar o mais rapidamente possível a bola? Como é que a equipa 

reage colectivamente em termos de posicionamento? 

 

- Pressão para organização 

 Se não for possível recuperar logo a posse de bola, qual o comportamento da equipa 

para fechar espaço e não permitir a saída do adversário? 

 Existem posições mais fixas e espaços cruciais a proteger neste momento de 

desequilíbrio? Como é que ajusta isso? 

 Que indicadores (equilíbrios de posições) dá aos jogadores para que rapidamente a 

equipa entre em organização defensiva? 

 

 

Organização defensiva: 

- Em termos gerais como pretende jogar, defesa à zona bloco baixo, intermédio, alto? 

- Pressão para organização posicional 

 Como organiza a equipa a pressionar o adversário? Que indicadores de 

posicionamento dá aos seus jogadores (todos)? 

 

- Direccionar o adversário colectivamente 

 Pressiona de forma específica em determinadas zonas? Tem jogadores determinados 

para sair na pressão a determinado adversário com posse de bola? Como é que a 

equipa se estrutura e como coloca o sistema de coberturas para evitar que o 

adversário encontre espaços? 

 

- Pressionar para conquistar 

 Estando a equipa organizada a defender, existem depois momentos ou indicadores 

específicos que levam a equipa a avançar, a pressionar mais forte para conquistar a 

posse de bola? Quais são e como é que o posicionamento é novamente ajustado? 

 Precavendo a conquista da posse de bola, que equilíbrios posicionais colectivos 

determina em diferentes zonas, a preparar o momento de transição ofensiva? 
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Transição defesa - ataque (ofensiva): 

- Em termos gerais como pretende jogar, quando conquista posse de bola opta mais pela 

profundidade ou segurança? 

- Tirar a bola da zona de pressão 

 Como organiza a equipa, em termos de linhas de posicionamento, para que consiga 

sair de uma zona aglomerada? Que indicadores de posicionamento de alguns 

jogadores determinados existem e porquê? 

 

- Aproveitar a desorganização defensiva do adversário 

 Qual é a prioridade de saída da bola para dar seguimento ao jogo e aproveitar o 

desequilíbrio do adversário? Como é que o consegue e em que circunstâncias? 

 Que indicadores encontra como essenciais ao ajustamento de saída para o ataque? 

 

- Organização ofensiva 

Se a pequena fracção de tempo respeitante ao momento de desequilíbrio falhar e permitir 

reorganização do adversário, inicia organização ofensiva.   

 Como é conseguido o reajustamento de posições, para que a equipa tenha condições 

de entrar em organização ofensiva? Estão preparadas linhas de apoio para que a 

equipa comece a construir novamente jogo? De que forma? 
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7.2. Anexo 2  

 

Entrevista a Carlos Brito 

Treinador Principal da Equipa Sénior do Rio Ave Futebol Clube 

AXIS OFIR Beach Resort Hotel, 14 e 15 de Julho de 2009 

 

Joaquim Pedro (J.P.): No Futebol não existe apenas uma única forma de 

jogar ideal. Cada treinador apresenta a sua ideia de jogo em função da 

realidade em que se encontra inserido, tendo em conta a cultura da 

cidade, do clube, as características dos jogadores que tem e dos que o 

clube pode contratar, dos objectivos a atingir, etc. Portanto, trata-se 

também de uma entrevista um pouco diferente das que se costumam 

organizar para este tipo de trabalhos, sobretudo porque tenta-se perceber 

o que o Mister pretende em cada um dos quatro momentos do jogo (em 

termos de organização ofensiva e defensiva, transição ofensiva e 

defensiva). No fundo, perceber a ideia de jogo do Rio Ave do Carlos Brito, 

para que depois seja possível observar um conjunto de exercícios 

Específicos fundamentais e tirar algumas conclusões acerca da 

operacionalização dessa forma de jogar e da sua adequação com as 

ideias que o Mister tem para a equipa.  

 

JP: Mister vamos iniciar pela organização ofensiva, um momento em que 

a equipa tem a posse de bola … 

Carlos Brito (C.B.): Isto é uma situação diferente de todas as que eu já fiz, 

percebes? Se calhar falei das coisas, mas de uma forma … 

 

JP: De uma forma misturada … 

CB: Sim, de uma forma mais uniforme, porque eu também não consigo … Não 

é não consigo, não quero, não acho que seja o ideal … tirar do contexto, tudo 

tem que estar contextualizado. Mas vamos lá, então diz lá coisas. 
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JP: Pronto Mister, organização ofensiva é quando a equipa tem bola, 

começa a construir o jogo … Em termos gerais o que é que o Mister 

define quando tem bola, o que é que define como grande princípio, o que 

é que valoriza, como é que gosta de jogar … gosta mais de ataque 

posicional, gosta mais de contra-ataque …? 

CB: Eu acho que … Eu rejo-me muito pelo princípio de boa circulação de bola, 

para mim faz sentido que uma equipa se organize de trás para a frente, em 

termos ofensivos acho que é fundamental que ela tenha princípios para que 

depois tenham um fim, está certo? Agora, esse é o meu princípio, mas eu julgo 

que mais do que isso ou para além disso, e a experiência diz-me isso, também 

pela quantidade de jogos que já tenho, então até ao nível de 1ª divisão, 

quantidade de anos que já sou treinador, diz-me que não há nada que seja 

uma ciência exacta, nada que diga que isto que é o melhor. Primeiro há um 

aspecto que é muito importante, que é ter jogadores que se enquadrem nesse 

contexto. Eu julgo que ter uma equipa que goste de sair organizada no sentido 

de … para já posse de bola é extremamente importante, de trás para a frente, 

requer jogadores já um pouco evoluídos … 

 

(Pausa na conversa com Carlos Brito, porque chegou o presidente 

António Silva Campos para falar um pouco com o Mister) 

 

JP: Estávamos a falar de organização ofensiva, o Mister estava a dizer 

que valorizava a posse e circulação de bola, ter jogadores com 

características nesse sentido …  

CB: Sim … E para isso também é preciso ter jogadores nesse sentido. Isto é, 

imagina que eu chego a meio a uma equipa e não tenho jogadores muito 

enquadrados nas características do que eu gosto. Quer dizer eu tenho que 

abdicar de alguma forma do meu Modelo, por isso e que eu digo que não é 

uma ciência exacta, quer dizer … 
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JP: O contexto é importante … 

CB: O contexto em que a gente está inserido, neste caso, a cultura do clube, é 

totalmente diferente. Agora … seu pego de início, obviamente que vou tentar ir 

buscar jogadores com determinadas características para esse mesmo Modelo. 

Portanto, para mim assenta essencialmente que o jogo seja organizado desde, 

eu diria até não da defesa, mas desde o guarda-redes ou começando pelo 

guarda-redes.  

 

JP: Mister agora que já nos disse o que valorizava em termos gerais e 

determinava para a sua equipa, passaremos a algumas perguntas de 

alguns pormenores dentro desse grande princípio que define. Primeiro é 

… preferencialmente como sai a jogar, qual é posicionamento inicial da 

sua equipa quando sai a jogar. 

CB: É assim … os laterais … Há uma organização já previamente treinada na 

qual sempre que existe essa possibilidade, o jogo sai de trás, não é pontapear 

a bola para frente. E há determinadas situações dentro de um exercício de 

treino que pressupõe isso mesmo, isto é, a defesa tem que subir, toda a equipa 

sobe até determinada altura do terreno, entre aspas até ao meio-campo … à 

saída do primeiro terço … e depois os defesas centrais e os laterais sabem 

como se devem movimentar, se sair pelos laterais sabem como é que fazem e 

sair pelos centrais, se for a sair por um central sabem como é que fazem. Por 

exemplo, eles sobem e na hora do guarda-redes dar o primeiro passe, os dois 

centrais vêm aos bicos da grande área, aos limites da grande área, dão 

solução para um ou para outro … pronto é um princípio, sem que os laterais aí 

recuem.  

 

JP: Nesse caso os centrais baixam um pouco e os laterais ficam numa 

linha mais avançada … 

CB: Os laterais ficam numa linha mais avançada, aliás no meu Modelo de Jogo 

e sistema, mas essencialmente no Modelo de Jogo, há várias linhas pré-

definidas para cada sector. 
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JP: Pois, tem a linha dos centrais, laterais … 

CB: Dos laterais, do médio centro, médios interiores numa linha mais 

avançada, os alas numa linha a seguir aos médios interiores e ponta-de-lança 

noutra linha. Portanto existem várias linhas para que seja definido esse mesmo 

Modelo de Jogo, assente depois num sistema táctico. 

 

JP: Neste caso o Mister valoriza mais o 1-4-3-3, é o que tem trabalhado 

mais … 

CB: Não mas não é uma questão de trabalhar mais, eu acho que é aquele mais 

equilibrado, não estou a dizer que sou contra o 1-4-4-2 ou o 1-4-4-2 em 

losango no meio-campo, não é isso. Agora, eu acho é que também para o 1-4-

3-3, para esses sistemas é preciso jogadores com essas características. Por 

exemplo, eu acho que … para mim continua ser e é como te disse, eu já tenho 

trezentos e tal jogos na 1ª divisão, portanto é muito significativo, com 45 anos 

não é? Não é muito fácil com esta idade conseguir-se um grande número de 

jogos. Passei uma vez pela divisão de honra no Rio Ave como treinador, fomos 

campeões! Portanto, eu não estou aqui a auto-elogiar-me, eu também não … 

nem sou nada dessas coisas. De qualquer das maneiras só para situar … 

Portanto fui treinador do Boavista, 1-4-3-3, fui treinador no Nacional, 1-4-3-3, 

no Leixões, 1-4-3-3, mesmo as equipas que sejam para uma dimensão de 

objectivos superiores, seja para … e eu quando digo inferior não quer dizer que 

não sejam importantes, inferior no sentido de fazer um campeonato tranquilo, 

não descer de divisão. A cada ano que o Rio Ave não desça de divisão é um 

campeonato ganho, na minha perspectiva.  

 

JP: Já nos disse em termos de posicionamento inicial para poder sair a 

jogar, quando sai a jogar a bola sai do guarda-redes e começa a construir 

… 

CB: Mas não há … eu não tenho definido … Eu soube … até por alguns 

jogadores que tive, por exemplo, eu julgo que nas selecções, numa das 

selecções, ou em uma ou outra, a nível dos sub-17, 18, que havia pré-definida 

jogada número 1, a 2, a 3. Portanto, não defino as coisas dessa forma, eu julgo 
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é que em cada momento o jogador tem que perceber o que é que há-de fazer. 

Se está a ser pressionado, se não está, preferencialmente quando deve meter 

a bola dentro, no centro do terreno, quando a deve tirar, agora dizer que é a 

jogada número 1 ou a 2 ou 3, não tenho isso definido, porque não quero, 

porque não acho que seja assim. 

 

JP: Na forma de construir o seu jogo, depois quando sai opta por um jogo 

mais em profundidade ou mais em largura para depois criar, aproveitar 

depois a profundidade, para chamar o adversário … 

CB: Eu diria essencialmente um jogo em largura, essencialmente. Eu até tenho 

exercícios em que dou menos comprimento ao jogo, em espaço, defino, e 

muito mais largura. Mas há alternâncias, eu não acho que uma coisa por si só 

única e exclusivamente funcione, não é? A não ser que estejamos a falar de 

equipas de grande gabarito, que tem jogadores que fazem as coisas, que eles 

por si só individualmente consigam coisas que 90% se calhar das equipas não 

consegue fazer, não consegue porque não têm qualidade para o fazer, não é? 

Portanto, eu gosto de ter jogadores rápidos e ágeis nas alas porque hoje em 

dia, o jogo …e cada vez mais …, e não penso só eu assim, o que eu digo é 

que cada vez mais, jogadores que em situações de 1x1 podem ser decisivos, 

porque as equipas hoje, de uma forma geral, é tudo organizado, mesmo em 

escalões inferiores, e depois o que faz a diferença às vezes é a qualidade de 

uma equipa para a outra. Mas a grande maioria hoje em dia, está tudo muito 

equilibrado. Hoje em dia uma equipa da 1ª divisão faz um jogo com uma equipa 

da divisão de honra … e se exceptuarmos aqui 4 ou 5 equipas da 1ª divisão 

que são, de facto, de outro nível, as outras equivalem-se todas, não acho que 

seja assim muito …, a discrepância seja muito grande. Agora, há sempre 

algum pormenor de acentuação entre uma equipa e outra, por isso é que uma 

é da 1ª e outra é da 2ª, como é óbvio, não é? Mas na sua essência, em termos 

de organização, essencialmente, e de princípios, não vejo assim grande 

diferença entre umas e outras. 
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JP: Então define mais o jogo em largura, mas isso não significa que de 

vez em quando alterne mais em profundidade …  

CB: Não, não, não … Vamos lá ver, a largura tem a ver com uma de 

construção de trás para a frente e eu não julgo que com a profundidade …, 

porque a profundidade pressupõe ganhar metros de terreno. Eu estou a 

entender a profundidade que me estás a dizer, como uma profundidade 

efectiva. Estamos a falar de … Agora é assim, porque são formas diferentes de 

chegar à baliza contrária, são situações diferentes. Eu organizo-me de 

determinada forma, eu julgo que ela sendo organizada de trás para a frente 

tem mais possibilidades de êxito, agora obviamente que depois depende, em 

determinados momentos do jogo a equipa também estar preparada para fazer 

uma leitura diferente. Se encontramos uma equipa que, pela sua essência, pela 

sua organização, é muito complicada porque pressiona muito, portanto 

abdicam por exemplo de espaço, de metros, de avançar no terreno para se 

encolherem mais, por exemplo, aí é mais complicado, a profundidade. Porquê? 

Porque estão muito juntos, porque estão muito próximos da área, do seu meio-

campo, profundidade pressupõe espaço. Agora eu posso-lhe dar profundidade 

para depois ganhar uma segunda bola, ganhar proximidade, não é? Mas o jogo 

já não sai tão fluído, não sai tão organizado, quer dizer, ele pode ser 

organizado, ele é organizado porque a bola sendo em profundidade  e caindo 

em determinada zona há jogadores que têm essa obrigação de  fazer 

determinados, de ter determinados princípios de processo. Uma equipa que, 

por exemplo, é mais ofensiva, que faz um pressing já no meio-campo 

adversário, obviamente que …, isto não me retira os meus princípios, pode é 

fazê-los alterar… E agora tu dizias-me assim … Então não altera os teus 

princípios … e depois eu altero. Quer dizer, parece que há aqui uma 

incoerência naquilo que eu estou a dizer. Aquilo que eu digo é que em 

determinado momento a equipa deve também estar trabalhada para que se 

encontrem … E eu essa informação depois faço-a chegar … Dizendo: esta 

equipa pressiona muito, demonstro como é que ela se faz. Quando a gente 

percebe, se calhar, não é em profundidade, mas se calhar abdicamos de sair a 

jogar pelos centrais, se calhar já passamos a sair a jogar por outro lado, não é 
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possível jogar … Quando é o guarda-redes a bater, essencialmente para 

determinada zona, porque os jogadores vão estar mais aglomerados e vão 

estar numa perspectiva de concentração, eu quando digo concentração é no 

sentido da junção de todos os sectores mais próximos para que possamos tirar 

partido dessa mesma profundidade, por exemplo.  

 

JP: Em termos de movimentações e posicionamentos que indicadores é 

que dá à equipa para que consiga progredir no terreno? 

CB: Por exemplo, a bola sai do central vai a uma lateral … o ala sabe onde se 

deve posicionar quando o central não tem do lado, de um dos lados … quando 

o central vai receber, o ala sabe onde é que se deve posicionar, deve saber, 

porque é isso que lhes transmito, em contrapartida a ala contrária também se 

movimentar de uma determinada forma para que a equipa não perca … não 

perca consistência entre sectores … não é? Esses são princípios que são 

muito importantes, portanto, um jogador chegar a meio ou chegar a uma 

determinada altura e não saber que em determinada altura tem que estar em 

determinada posição, para mim não faz sentido … 

 

JP: Quando os centrais têm a bola o Mister gosta que a bola entre mais 

nos médios interiores ou mais no médio centro, ou gosta que os alas 

baixem para receber no pé … 

CB: É isso que eu digo, a forma de tu me perguntares e aquilo que tu queres é 

muito diferente dos outros, que é mais de uma forma geral … Esta é diferente, 

é mais específica, é o Modelo de Jogo … Mas é assim, depende, 

preferencialmente pelos laterais, porque a margem de erro que possa existir … 

ou o erro que possa existir nessa saída de bola é mais facilmente compensado 

por posicionamentos. Portanto, se tu estás no meio, perdes, pela zona central 

isolas o adversário não é? Portanto, preferencialmente tem a ver com esse 

Modelo de Jogo, pelas laterais essencialmente. Não quer dizer que ela não 

passe pelos centrais, porque eu até disse no início que uma das formas é os 

centrais subirem e depois abrirem nos bicos da grande área … 
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JP: Claro … e os médios interiores do Mister do 1-4-3-3 são importantes 

para ir receber a bola aos centrais e depois criarem situações para a bola 

entrar na frente? 

CB: Não é muito por aí … A bola ir directamente para os médios interiores, não 

é tanto por aí, porque aí obriga muita das vezes os médios interiores a recuar 

muito e para isso já está lá o médio centro, portanto, e a maioria das vezes o 

que acontece é que, não quer dizer que não exista, há uma aglomeração 

bastante grande depois ali no centro do terreno. Então se tu tens dois centrais 

e o médio centro, se tu ainda procuras dar ali, obriga a que ele venha cá e eu 

como não gosto que o médio centro sai dali, portanto já ia criar 

descompensações … 

 

JP: Então a bola pode entrar no médio centro ou pode entrar logo nos 

extremos, porque o Mister valoriza os extremos … 

CB: Essencialmente … essencialmente … Porque também anteriormente … tu 

também achas isso … quer dizer … Porque para mim o campo sempre 

definiram um campo, um relvado, um campo de Futebol em três, em três 

sectores. E para mim, esse 1-4-3-3 é o sistema mais equilibrado … Porque 

para mim os médios interiores a ter que fazer muita das vezes ala tem que ser 

gente mesmo com uma capacidade grande, não é só o fazer pelo fazer, 

aglomero ali mais gente no meio-campo e depois para mim, o número 10, 

aquele o vulgar número 10 que joga por detrás do avançado, se forem dois ou 

por um, se jogar com dois médios e um à frente, … esse número 10 tem que se 

lhe diga, não é qualquer um que é número 10. 

 

JP: Depois de progredir, quando já está numa fase em quer criar 

desequilíbrios para criar situações de finalização como é que pretende 

que os jogadores se distribuam nesse espaço para que consiga criar 

espaços na estrutura do adversário? 

CB: Através de movimentações, eu quando te digo … eu dei-te como exemplo 

no sector defensivo como é que os laterais, o ala, já sabe como se deve 

posicionar … quando a bola está nos médios, os outros também já sabem que 
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espaços e em que forma de triângulo cada um se deve posicionar, as 

compensações que devem fazer … 

 

JP: Mas gosta, por exemplo, que os médios interiores apareçam lá no 

espaço do extremo e troquem, o extremo venha para dentro … 

CB: A espaços … a espaços … Porque … porque … eu defino assim … eu se 

jogar com um 4-4-2, praticamente os médios interiores vão fechar … depois a 

uma ala certo? Com um 4-4-2, isto o que é, os médios interiores são obrigados 

a ter que sair muito do meio. Num 4-3-3 eu não acho que isso deva acontecer 

muito, porque para isso eu já tenho estes (entenda-se os extremos). E se a 

bola vai para um lado, todos reajustam posicionamento em função disso. Por 

exemplo, o lateral vai passar, o ala já sabe que tem que vir para dentro … Jogo 

muito mais com os laterais a fazer o desdobramento ofensivo do que 

propriamente … Porque acho que depois aqui a zona central é extremamente 

importante no equilíbrio que dá … 

 

JP: O Mister acha então que a saída dos médios vai criar depois ali um 

buraco que pode ser aproveitado … Por isso é que o Mister não gosta que 

os médios saiam muito da zona central? 

CB: Pode ser depois até a espaços … Porque depois repara … Se o médio 

interior vai a uma ala, o lateral tem que necessariamente que, de alguma 

forma, também compensar aqui … já não interessa que passe, que dê 

desdobramento ao ala, estou-me a fazer entender? Já não interessa que isso 

aconteça …  

 

JP: Mister em termos de relação meio-campo – ataque para conseguir 

criar esses desequilíbrios no adversário, o ponta-de-lança joga muitas 

vezes de costas ou gosta que ela apareça no espaço e os médios lhe 

metam a bola em profundidade? 

CB: O ideal é esse … O ideal é esse, agora é preciso é criar-se espaços 

através de movimentações para proporcionar, por exemplo, ao ponta-de-lança 

jogar-lhe a bola no espaço. É como te digo, hoje em dia as equipas jogam de 
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tal forma fechadas e concentradas nos seus sectores que muitas das vezes 

não é fácil … por isso é que eu te disse … 90% das equipas as coisas não 

acontecem assim … não é? Estás a entender? É tudo muito lindo, muito bonito 

mas depois na prática … Não é? Portanto, nesse sentido … a minha 

profundidade mais pelas alas do que pelo ponta-de-lança … 

 

JP: Então aproveitar os extremos, mais os médios interiores servirem os 

extremos no espaço e eles poderem explorar essa profundidade … 

CB: Sim … sim … os médios interiores no meu género de jogo é 

ofensivamente chegam lá à área, defensivamente chegam a nossa entrada da 

área porque depois tem o médio centro … ali têm que chegar. Por isso é que 

eu não quero muito que eles andem nas alas. Esporadicamente, uma situação 

dessas e vai, mas não é o meu Modelo. 

 

JP: Não tem isso como princípio, gosta antes que eles sirvam os alas e o 

ponta-de-lança … 

CB: Servir e aproxima, por isso é que têm posicionamentos que para a equipa 

… Eu costumo dizer que … eu costumo dizer aos meus jogadores que … vou-

te dizer agora uma coisa, lá está às vezes também … Eu digo-lhes assim … 

digo-lhes várias vezes: nós em posse de bola há gente que está a defender … 

parece um paradoxo … 

 

JP: Era essa a questão que lhe íamos colocar a seguir … que era … 

precavendo a perda da posse de bola, os jogadores já sabem, já se 

posicionam de determinada forma que já estão preparados … 

CB: Estão a defender …! Como é que isso é possível?! Pois … é possível e 

tem que ser possível … Não é estar tudo ao ataque … 

 

JP: Mas equilibra isso dependendo da zona onde está a bola? 

CB: Da zona onde está a bola … da zona onde está a bola pressupõe que 

determinados jogadores estão lá com a posse da bola, porque te estou a dizer 

que estamos com a posse da bola. 
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JP: E do lado oposto, por exemplo, têm que já estar jogadores preparados 

… 

CB: Do lado oposto e até do mesmo lado … 

 

JP: Por exemplo, se o extremo está com bola, no lado esquerdo … 

CB: O lateral apoia, o médio interior apoia … 

 

JP: Se ele está com bola e a qualquer momento ele pode perder e dá 

transição do adversário, os médios interiores, o médio centro … toda a 

gente ajusta … 

CB: Central …Toda a gente ajusta em função de onde está a bola, seja 

ofensiva seja defensivamente … 

 

JP: Já está preparado que quando perder tem que … 

CB: Já está preparado, agora quer dizer … isto … eu vou-te dizer uma coisa 

que dizia um treinador argentino … já disse isso em entrevistas …e disse aos 

jogadores … No quadro ponho os bonequinhos ou nomes … e depois às vezes 

digo-lhes assim … portanto e todas estas coisas … isto é tudo muito bonito … 

depois digo-lhes assim: sabem qual é o grande problema disto?  

 

JP: Eles mexem-se … 

CB: Eles mexem-se … (risos) já ouviste dizerem isso e eu já disse isto em 

entrevistas … e eles então riem-se disto … O grande problema é que eles 

mexem-se … Sabem qual é o grande problema? Vocês mexem-se. E a partir 

daí está tudo dito … Tudo dito entre aspas … quer dizer … está muita coisa 

dita … Estás a entender ou não? Estás … 

 

JP: Sim, sim … quando o Mister diz aos jogadores e treina isso, quando 

eles têm a bola e podem perder eles já sabem que a linha … atrás … a 

zona de cobertura tem que estar sempre assegurada? 
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CB: Tem … Se eu lhes transmito como princípio que nós tendo bola … Houve 

uma vez uma discussão num curso de treinadores, duas pessoas … mas eu 

estava a assistir num curso de 2º nível … há uns anos … nem sonhava ser 

treinador se calhar … estava porque prontos … fui fazer um curso de treinador 

… se calhar a vida também já estava destinada assim. Entraram lá numa 

discussão, no bom sentido, porque um dizia que quando não se tem bola está-

se sempre à defesa e quando se tem bola está-se sempre ao ataque. E entrou-

se ali numa discussão porque … Portanto … e aquilo ficou-me na retina, eu 

acho que quem tem bola está ao ataque, mas alguns não estão, alguns estão 

mais para defender do que propriamente para atacar e o contrário também se 

dá. A gente quando está … não temos a posse de bola há gente que, se 

calhar, está mais preparada … eu não diria que está mais, mas está 

equilibrado entre o que defende …, alguns estão mais preocupados logo para 

defender, é esse o primeiro objectivo e quem vier com tangas para mim isso … 

quem disser que é sempre o contrário, para mim não … não estou a dizer que 

sou eu que estou certo, mas para mim não entra … não faz parte. E há gente 

que tem posicionamentos que pode rapidamente também fazer chegar a bola 

ao ataque. 

 

JP: O Mister tem, por exemplo, assim algumas posições em que acha 

importante que eles cubram e se preparem logo para defender? 

CB: Obviamente … agora … 

 

JP: Algumas posições, por exemplo, médio centro ou os centrais ou os 

do lado contrário ou o médio interior …?  

CB: Sim, sim, sim … se o jogo vai pela esquerda, a participar ali cinco, seis, 

sete jogadores que estão a participar, os outros três ou quatro não estão a 

participar naquela situação. A bola entra no último terço … eu já te disse … o 

jogo … três sectores … a bola entra no último sector, tu achas que os centrais, 

os defesas estão a … o de um lado se calhar está a participar … não mas ele 

está defensivamente mas … que primeira função é … a equipa adversária tirou 
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a bola ou recuperou … é posicionar para voltar a ganhar, estou-me a fazer 

entender? É um princípio, se bom ou mau é um princípio. 

 

JP: Já falamos de criar espaços, desequilíbrios e de preparar para depois 

defender, em termos de finalização para terminar este momento, tem 

zonas de finalização definidas? 

CB: Tem zonas de finalização definidas, onde cada um aparece … 

 

JP: Definidas para aqueles jogadores que aparecem mais vezes em zonas 

de finalização? 

CB: Do sistema táctico, por exemplo, jogadores não é para o Manel nem para o 

Joaquim, é para o que naquele momento está fazer aquela função. Médio 

interior, não me interessa se é o Manel ou Joaquim, interessa-me é que o 

médio interior quando joga naquela posição sabe que se o jogo vai entrar, se 

vai existir a possibilidade de cruzamento pela direita ou pela esquerda ou no 

centro do terreno, para onde é que devem … para onde é que se devem situar.  

 

JP: Por exemplo, Mister, cruzamento do extremo direito, ponta-de-lança 

mais no primeiro poste, um médio a aparecer na zona de penalty …    

CB: Sim …Dois médios a aparecer … O ala contrário mais na zona do segundo 

poste, mas a gente faz exercícios para isso … 

 

JP: Mister aquele exercício que estava a fazer ontem de finalização era 

nesse sentido, de preencher zonas de finalização? 

CB: Se tu vires … por exemplo … mas … se tu reparaste estão vários 

jogadores … Portanto, há ali gente do lado esquerdo que não é do lado 

esquerdo, mas é para compensar … Porque se eu quiser fazer um trabalho 

mais específico só com alas não é? Só com esses … e os outros a fazer outra 

coisa …Nesta altura interessa-me que todos percebam o princípio … 

 

JP: Então o extremo do lado contrário aparece no segundo poste, o 

médio interior entra, o ponta-de-lança também …  
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(o Mister recorreu aqui a alguns desenhos para explicar) 

CB: Médios interiores aproximam o mais possível …sim … e o lateral contrário 

… não … o lateral contrário não … O lateral do que vai cruzar … Se ele (ala 

direito) vai cruzar aqui (já perto da área em zona de cruzamento), este lateral 

(direito) já deve estar aqui para compensar (mais subido e um pouco dentro), 

médio entra aqui … o médio centro (sobe um pouco, aproximadamente entre a 

grande área e o meio-campo, um pouco mais perto da grande área até), o 

médio esquerdo aparece aqui (zona de penalty aproximadamente), tem que 

aparecer aqui o médio esquerdo … mas este (médio direito) já tem que estar 

ligeiramente atrás, porquê? … 

 

JP: O médio interior (direito neste caso) do lado do cruzamento um pouco 

mais atrás no caso de sair um cruzamento atrasado? 

CB: Ligeiramente atrás … pois … Este (médio interior esquerdo) entrar mais na 

área e o ala contrário (esquerdo) entrar aqui (segundo poste), o ponta-de-lança 

aqui (primeiro poste), depois com o médio centro que se aproxima ligeiramente 

e o médio interior do lado do cruzamento (direito) fica mais fora, para a 

possibilidade de uma segunda bola, ou passes à entrada da área. O lateral 

contrário fecha dentro … fecha dentro … 

 

JP: Mister … são pormenores que é para podermos, de certo modo, 

entender a forma como gosta de jogar, o que valoriza mais, que é para 

depois fazer sentido … 

CB: O jogo … o jogo … Aqui à atrasado li de um treinador que diz assim: a 

equipa do Leixões jogava muito em posicionamentos … Não … dizia assim: no 

ano anterior o Leixões jogava com … jogadores … era muito na base do 

posicionamento. E o Futebol é o quê? Não é posicionamentos? Ele nem sabe o 

absurdo que disse … ele nem sabe o absurdo que disse …, mas prontos … é 

engraçado … a época correu bem, tudo o que dizia, aquilo era bem dito, não 

é? Então … e por acaso numa entrevista aqui à atrasado até disse: uma vez 

um treinador até disse que … porque … deu a entender que o jogo … os 

posicionamentos não … Então o jogo é o quê? Estamos a falar de quê? A 
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gente quando os coloca ou assim, ou assim ou assim é o quê? Se a gente quer 

que ele vá para ali em determinada função, é o quê, o que é que se chama 

isso? 

 

JP: Posicionamento … e isso em função do que o treinador quer … 

CB: Jogavam muito em posicionamento, sabes o que é? Porque … jogávamos 

muito era à zona, que era outra coisa, em vez de jogar homem a homem 

jogámos zona, e trabalhar zona requer muito trabalho e é muito complicado. O 

jogador por tendência, tem tendência aonde está a bola andam, andam, andam 

e é isso que eu tento, nas minhas equipas evitar o mais possível que isso 

aconteça. Na maioria das vezes … não quer dizer que às vezes tenham 

determinadas situações que não tenha que ir homem a homem não é? Eu tive 

alguma dificuldade e isso às vezes tem alguma dificuldade em impor-se porque 

o jogador muita das vezes entende a zona, começa a entender a zona … 

diferença o que é a zona e a zona pressionante … zona de pressing. Isto é … 

estou aqui na minha zona, tu vens dali … adversário … vens dali para aqui, 

estás aqui comigo, eu estou aqui, tu vais para lá, eu deixo-te ir, agora tu estás 

ali, saíste da zona do teu companheiro, eu tenho ali outro adversário, saíste da 

zona dele, ele não veio atrás de ti, ele vai e sou eu, sou eu que vou, agora o 

que é que diferencia, eu fiz zona, não fiz zona foi pressionante. Eu tive essa 

dificuldade e às vezes essa dificuldade existe, que é a diferença entre treinar e 

jogar em zona, não é? Mas depois quando estás perante o adversário deves 

pressionar, e a equipa chegava muita das vezes, chegava ali posicionava-se, tu 

estás aqui eu ficava ali à tua frente. Pois mas o ficar à tua frente … zona 

pressing. E o outro onde é que tem que vir? O outro já tem que … mas ficou ali 

um! Mas ficou ali um jogador … um adversário ficou ali não vem … eu estou-

me lixando para ele, o outro só tem que ajustar ligeiramente e deixa-o estar. Se 

puseres para lá outra vez ele vai lá e eu vou e deixo-te a ti aqui. Isso requer … 

isso requer … é muito difícil … é muito complicado trabalhar isso e fazer 

entender isso aos jogadores.  
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JP: Portanto … em termos de referências de posicionamento em zonas de 

finalização vimos o que o mister valoriza mais … tem definido quando a 

bola entra nos extremos para haver cruzamento ou tem … 

CB: Olha vou-te dizer … eu nas minhas equipas há sempre um jogador que 

marca mais golos, mas isso … Mas tem uma coisa … e tu podes ir ver isso nos 

dados todos, muitos jogadores na minha equipa marcam golos. Médio direito, 

médio esquerdo, o ala, o defesa, o lateral … Porque é essa diversificação de 

movimentos de … alguma liberdade de aparecer em determinadas zonas, por 

exemplo, a mim só faz sentido, para mim faz muito sentido que o extremo 

quando vem à linha saiba o que é que deve fazer, não é … Uma coisa é 

despejar a bola outra coisa é cruzá-la. Ele (jogador) sabe que a partir de 

determinada zona da área, tem que saber, que a partir de determinada zona da 

área para cá (linha) o que é que ele deve fazer, se vai à linha é uma coisa, se 

está a meio outra e se está no inicio da área outra.  

 

JP: O Mister na linha gosta que dê para trás? 

CB: Se gosto … a maior parte das vezes …  

 

JP: Depende do posicionamento dos jogadores na área … 

CB: Claro … mais para trás … ou pode dar ao segundo poste. Ainda agora 

marcámos um golo ao Feirense, o Zé Gomes vai à linha em vez de dar para 

trás, deu para trás mas levantou … viu que o espaço estava fechado … se não 

estava ele sabia que tinha que dar para trás pelo chão. 

 

JP: Então os jogadores … o Mister faz com que eles percebam na 

situação o que é que é mais vantajoso? 

CB: Só pode ser … só pode ser … 

 

JP: Mas tendo sempre definido os jogadores que estão naquelas 

posições, ponta-de-lança primeiro poste … etc … 
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CB: Perfeitamente … Eu tenho um exercício … fica muita gente … fica o 

lateral, fica os médios, fica os defesas, fica os alas e laterais, depois isto vai 

rodando, perto da área, é um exercício que não requer grande esforço … 

 

JP: Só para trabalhar o momento de finalizar … 

CB: O momento … estão lá os defesas, mas se calhar não deviam estar, 

pronto … mas … é num contexto de que toda a gente perceba ali o momento.  

 

JP: Pronto Mister vamos agora para outro momento do jogo, que é 

quando a equipa perde a bola, a transição defensiva. Em termos gerais, 

tal como fizemos anteriormente, o que é que o Mister define como grande 

princípio? Pressiona logo para ganhar ou rapidamente desce e fecha? 

CB: Eu acho que já te disse uma coisa …  que é … tu não … Ninguém de fora 

consegue definir que quando perdes bola tens que pressionar logo, há vezes 

que tu perdes bola e para além de … ou antes de pressionar, antes tens é de 

te recompor, uma coisa é tu perceberes e é isso … isso ninguém de fora 

consegue, não consegue … ou se cria hábitos na equipa ou não consegue e o 

resto é letra. Perdeu, ganhou … ganhou o quê? Não ganha nada. Se a bola foi 

perdida em determinada zona e a equipa não tem gente para se conseguir … 

porquê? Porque depois uns desdobram-se. Eu já te dei um princípio que para 

mim é fundamental. Há gente que quando temos posse de bola tem funções 

defensivas, percebes? Agora é assim, o funções defensivas não quer dizer que 

vá ganhar logo outra vez a bola. O funções defensivas quer dizer que …, por 

exemplo, às vezes tens que atrasar o andamento do adversário, deixas vir, 

deixas vir, interessa é posicionar-te, os jogadores saberem posicionar-se … 

Quando é hora de pressing, pressionas e vai tudo … Não conseguiste 

pressionar, há gente que ficou batida que não conseguiu recuperar, aqui o que 

interessa é posicionar o mais rápido possível, atrasar o mais rápido possível. 

São os tais desdobramentos, compensações que se devem fazer.  
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JP: Mas por exemplo, se o mister perder a bola numa zona mais 

avançada, perto da baliza do adversário, pressiona logo para ganhar, ou 

depende da quantidade de jogadores que tem …  

CB: Oh … Oh Pedro é assim … O Futebol é momento … O jogo é momento, 

estás a entender? Tu tens estes princípios todos tens tudo, depois dizes assim: 

Eh pah… tu és treinador, dizes assim: … perdeu-se ali a bola não era para 

pressionar … E depois tu agora dizes assim: mas a pressionar o quê? Se eu 

tenho um jogador que está mais aberto, momentaneamente ele saiu porque … 

porquê? Porque a jogada que tu … não te esqueças que tu se perdeste bola é 

porque a tinhas. Tu dizes … grande coisa! Não mas é importante. Se a 

perdeste é porque a tinhas. Se a tinhas há determinados jogadores que têm 

que fazer esses desdobramentos, senão não chegas lá, estás a entender? 

Dizes assim … Eu faço o exercício de posse de bola: recupera … rápido … 

resposta à perda. É resposta à perda, resposta à perda mas só ali! No campo 

tu nem sempre … a resposta à perda pode não ser através logo de pressing. 

Perdeu, reposiciona, tens menos jogadores, ficaste em desequilíbrio, os gajos 

vem quatro gajos de trás quatro para quatro, e mesmo assim cinco para quatro 

já é lixado, já … ou quatro para três, tu ficas ali … interessa é que aqueles 

aguentem o barco até os outros virem. Pressionaste? Não pressionaste! 

Respondeste à perda ou não respondeste? Respondeste, não respondes é 

sempre através de pressing, porque ele nem sempre é possível, ninguém … 

 

JP: Mas pode sempre pressionar um pouco até que os colegas reajustem 

… 

CB: Mas isso é se tiveres naquele momento … Imagina que eu vou-te … tu és 

daqui, queres dar-me o passe a mim, mas este gajo interceptou-me, tu e eu 

ficamos batidos. Se também não arriscas, se não fazes … se for tudo 

medidinho … medidinho … então quer dizer, então não dou o passe … Ah mas 

eu recuperava, recuperava quer dizer, se estás numa situação que vais … 

ganhaste, dás, … o gajo cortou … quantas vezes o gajo antecipa-se e vai lá? 

Tu não tens hipóteses, tu não tens ninguém ali que momentaneamente te 

possa fazer o pressing … é muito complicado … As pessoas é que às vezes … 



XXIII 
 

É complicado … Vamos lá ver … é complicado e é simples. Estou-me a fazer 

entender? Não acredito no pressing constante no Futebol, não acredito, 

ninguém faz, ninguém consegue! 

 

JP: Então não se pode dizer que o Mister valoriza mais o pressionar logo 

ou o descer para fechar espaço à espera que a equipa se reorganize 

novamente?  

CB: O ideal é que na maioria das vezes eu consiga recuperar logo a bola, isso 

era o ideal, mas não é possível … não é possível! Porque essas equipas … lá 

está … Tu jogas com o Porto, Benfica ou Sporting ou quê … Até porque 

também olhas para elas já com uma capacidade … prontos … de te ganharem 

mais alargada …, não é um processo tão simples … Já ganhei ao Porto, já 

ganhei ao Benfica … e veêm-se com dificuldades para jogar com o Rio Ave …! 

Não é? Às vezes lá ganham ou três ou quatro … muitas das vezes têm muita 

dificuldade em jogar … em ganhar, não é? Estás a entender? Portanto, e 

dentro desse princípio … Porquê? … Agora sabes que o Porto … tem ali 

Lisandros e tal, querem-te ganhar logo a posse de bola, porque também são 

mais fortes não é? O que é que se pressupõe? Pressupõe-se que os outros 

que tu tens na equipa também estão mais recuados … naturalmente!!! Quer 

dizer e isso … Se a outra equipa tem essa capacidade, tu perdes bola com o 

Porto, o Porto não perde logo a bola a maioria das vezes, o Porto a maioria das 

vezes não perde logo a bola. Agora há vezes … que se … e ainda agora fomos 

ao Porto (época anterior) eu já cá estava perdemos lá 2-1, até o Fábio 

(Coentrão) faz um golaço …, tem aquele penalty que o gajo diz que o Gaspar 

faz … foi uma vergonha … diz que o agarrou … e a acabar o Farias que se 

mete em cima do Edson, por cima dele e faz o golo … 2-1. E nós pressionámos 

… fizemos 1-1 com o Fábio Coentrão e sempre no meio-campo do Porto, 

sempre a pressionar no meio-campo, até ficaram ali um bocado à rasca e 

sempre … sempre a pressionar. Só que as pessoas não fazem a leitura que 

deviam fazer … os jornalistas e tudo, porque o que interessa é que no final o 

Porto ou o Benfica ou o Sporting ganharam, estás a entender? Então para isso 

… Aquilo que tu estavas a fazer muito bem feito … Estás a entender? Mas 
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estavas a fazer tão bem ou melhor do que muitas vezes o Porto, Benfica ou 

Sporting fazem. 

 

JP: Então isso que o Mister me está a dizer depende do momento, se 

pressiona logo … se tem gente suficiente … 

CB: É um acto de inteligência …  

 

JP: Leitura da situação … os jogadores têm que perceber se dá para 

pressionar logo … 

CB: É um acto de inteligência … é um acto de inteligência … Eu costumo dizer 

… Outra coisa que eu costumo dizer a eles: o que é isso de um jogador 

inteligente, o que é isso? O que é isso de um gajo inteligente? Aquele  jogador 

é muito inteligente … Mas ele é muito inteligente porquê? Eu costumo dizer aos 

jogadores, mas ele é inteligente porquê? Porque … toca piano? Só lê livros do 

Fernando Pessoa e do Saramago? Mas … não é? Ou vai só às óperas? Ele é 

muito inteligente por isso? Ele é muito inteligente pelo que faz, a leitura que faz 

é sempre a mais correcta, a maioria das vezes é a mais correcta … Não … 

Não tenho tempo de pressionar … Eu costumo chamar espaço-tempo, é o 

espaço que eu deixo para o adversário e o tempo que eu acho que demoro a lá 

chegar. Não chego … o gajo está ali nesta zona … isto são tudo fracções de 

segundo, de milésimas … não chego, não chego, mais um bocadinho, e às 

vezes um metro já é o suficiente para chegar … 

 

JP: Então o Mister valoriza isso, os jogadores … a equipa tem que 

identificar se dá para pressionar logo no momento e ganhar ou se não dá 

reajusta … 

CB: Perfeitamente … Sabes uma coisa? Eu quando os tenho do meu lado, 

aqueles jogadores que estão do meu lado, às vezes não estão predispostos 

para uma situação de pressing, a outra equipa sai a jogar … e eu pressiona 

vai, vai, continua, continua, continua, … ouvem-me, está ali alguém a … não é? 

Se for do outro lado não me ouvem … às vezes … vou, não vou, aguento …  
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JP: Mister nesse momento em que perdeu a bola existem posições em 

que valorize que sejam mais fixos, que não avancem tanto, para poderem 

logo ter tempo … 

CB: Eu já te defini …eu já te disse que … eu em posse de bola há jogadores 

que estão a defender. O que é que eu te quero dizer com isto? Quer dizer que 

ou aqui, ali ou acolá há jogadores que têm … estão ali e dizem … a bola vai 

chegar a mim, a bola vai circular por mim, eu dou linha de passe … eu deixei 

de dar tenho que … não estou a participar na acção … Mas se este deu linha 

de passe, está a participar na acção ofensiva certo? Mas outro posicionou-se 

de forma a que esteja a defender … 

 

JP: Sobretudo os jogadores que estão … 

CB: Sobretudo … sobretudo todo o conjunto de situações que se passam pelos 

sectores … Obviamente que há uma propensão muito maior para que sejam os 

defesas logo a entender isso.  

 

JP: Aquilo que perguntávamos era imediatamente no momento em que 

perde bola os jogadores têm de ter a capacidade de perceber se dá para 

pressionar logo e ganhar a bola e o resto da equipa também avança, 

senão não consegue naquele momento então baixa … 

CB: Pode não baixar … ela pode não baixar … 

 

JP: Pode é só reajustar na zona da bola … 

CB: Ela pode não baixar … Imagina … eu recuperei aqui, perdi a bola aqui e 

não consegui recuperar, pronto posiciona aqui … o que é que este vai fazer? 

Se eu estou … Se a minha equipa estiver bem posicionada, este gajo não vai 

sair daqui, vai é tirá-la daqui e vai para trás, pronto posiciono – me, reajusto-

me, se tu quiseres … Se eu não consegui pressionar! Costumo dizer que às 

vezes corre-se ao barato, está-se a correr por correr! Corre-se, corre-se … 

porquê? Porque o jogador é burro … às vezes são burros não é? Passo o 

exagero da palavra … são um bocado para o burros porque vão, a um lado e 

outro … e vai ali … vai-te … Estás a correr é para a massa associativa ver! … 
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Por exemplo chega ali posiciona, não deu, ponta-de-lança fechou, não saiu 

pressing … os gajos conseguiram sair dali vão para trás, a equipa já não anda 

assim … pode ser que vejas isso um dia … a equipa já não anda assim, não 

vai para o outro lado assim (directamente como está com alguns desequilíbrios 

posicionais) … A equipa faz assim e vem assim (primeiro vem ao meio reajusta 

equilibra e depois é que vai) … 

 

JP: Primeiro reajusta e depois … 

CB: Pois … pois … estás ver? … 

 

JP: Esse posicionamento que o Mister disse que os jogadores já estão a 

atacar mas já estão preparados … é que permite que depois entre em 

organização defensiva? 

CB: Não … Eu até te estou a falar … estou a dar-te um exemplo de … 

colectivamente … toda a equipa bem posicionada … eu já te estou a dar um 

exemplo da equipa … não precisa de estar tudo organizada … ela está 

organizada! Mas não deu … o ponta-de-lança fechou aqui, o ala fechou ali … a 

bola foi para o guarda-redes, a bola vai lá … eu já não vou lá … eu venho … 

nem vou assim (logo para a frente pressionar com o posicionamento que tem) 

… eu venho primeiro aqui (reajusta no centro) e depois vou assim (em bloco) 

… é quase assim (movimento tipo um V) … tentar depois do outro lado ...  

 

JP: Mister já nos disse que neste momento, quando perde a bola, tinha 

linhas de jogadores mais recuadas, que já estavam preocupados em 

defender, são essas as referências que tem para a equipa neste 

momento? 

CB: São … Porque não imagino uma equipa, pelos menos no meu conceito de 

organizar uma equipa sem … e a experiência diz-me isso … não estar com 

determinados jogadores em determinado momento do jogo mesmo 

ofensivamente que a minha equipa esteja, que não estejam … já treinados 

para serem logo os primeiros a reagir a uma situação contrária … isto é, passa 

de uma situação ofensiva para uma posição defensiva. Portanto, e sem dúvida, 
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que há jogadores … elementos que mesmo … e já te disse ontem … que 

mesmo com a posse de bola a favor do Rio Ave … têm funções defensivas.  

 

JP: Principalmente aqueles que o Mister diz que estão numa linha mais 

recuada … centrais … laterais … dependendo da zona da bola …? 

CB: Sim … e … mas não quer dizer que um ou outro médio, por exemplo, 

também … dependendo … depende muito de onde está o jogo … mas há 

jogadores que têm essas indicações.  

 

JP: Por exemplo os extremos também rapidamente fecham no meio para 

proteger o espaço …? 

CB: Mas aí já estamos a falar de coisas diferentes … porque … nós estamos a 

falar enquanto o Rio Ave tem posse de bola, e os extremos … já estamos a 

falar que os extremos já estão numa posição a maioria das vezes o 

posicionamento dos extremos … nós estamos a falar que tu tens posse de 

bola, a equipa tem posse de bola, já estão muito mais para lá do que para cá, 

não são eles … Eles serão os primeiros a defender numa situação em que a 

equipa já está reposicionada. Estamos a falar de situações diferentes, isto é, a 

equipa tem a bola, está numa situação ofensiva e não é possível logo todos 

recuperarem após a perda, portanto … há é … 

 

JP: Não … é só se … por exemplo, se a equipa perde a bola mais do lado 

do extremo esquerdo, o extremo direito rapidamente baixa dentro perto 

do meio …  

CB: O mais possível … Mas ele já está dentro … mas ele em determinadas 

situações já está dentro. Quando a bola está no ala esquerdo, o ala do lado 

contrário já está em função … Depende de onde está a bola … depende de 

onde está a bola … 

 

JP: Esse posicionamento que o Mister diz permite rapidamente que a 

equipa entre em organização defensiva? 
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CB: Mas não é a primeira preocupação, não deve ser a primeira preocupação 

… da equipa … de determinados jogadores sim, porque senão eu limito no 

subconsciente, acabo por limitar aquilo que temos que fazer ofensivamente, 

porque a gente tem a bola, a gente está ao ataque, estás a entender? Portanto, 

a equipa toda, fazê-la fazer as duas coisas … é quase o dois em um, o champô 

e o amaciador … quer dizer … querer que esteja aqui e defenda logo … quer 

dizer não é possível de todo, na minha perspectiva, que isso aconteça … Há 

jogadores que ficam para lá … É inevitável … é inevitável …  

 

JP: Os outros é que têm que ter essa capacidade de fechar espaços à 

espera que os colegas recuperem, é isso que o Mister valoriza não é? 

Ajustar … principalmente aqueles que estão perto? 

CB:  Obviamente … ajustar … perfeitamente. 

 

JP: Mister vamos agora passar para o momento de organização 

defensiva, quando não tem a posse de bola e está mesmo a defender. Em 

termos gerais, como fizemos ontem relativamente aos outros momentos, 

aquilo que o Mister pretende, o que é que quer que a equipa faça, o que é 

que define como grande princípio? Por exemplo, se defende à zona num 

bloco baixo, intermédio, alto?  

CB: Essencialmente zona … essencialmente zona … Mas a zona, jogar zona 

pressupõe muito treino, muita dedicação e muita concentração no jogo. 

Essencialmente zona, ocupar a zona e depois cada um em função da zona 

onde está a bola posiciona-se. E a partir daí tem como ponto de referência o 

adversário mas não de uma forma de homem a homem. Tem a ver mais com o 

sentido posicional do que propriamente com homem a homem.  

 

JP: Mas tem como regra defender mais bloco baixo, intermédio ou mais 

bloco alto a pressionar mais lá à frente? 

CB: Não … eu ainda ontem te disse … o jogo … O Futebol ou o jogo é 

momento … e há momentos em que a equipa … a equipa se … também é 

dependente do adversário ainda ontem te expliquei, é assim defensivamente a 
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equipa tem princípios, muitos princípios da forma como defende, agora … há 

momentos que se proporciona jogar com os sectores mais longe da nossa 

baliza, certo? Quando somos obrigados a tal, defendemos dessa forma mais … 

mais … eu costumo dizer não encostar o rabo na parede … como costumo 

dizer … evitar o mais possível metermo-nos dentro da grande área, vendo que 

a partir daí fazer posicionamentos correctos para evitarmos recuar o mais 

possível.  

 

JP: Então vai ajustando em função daquilo que o adversário … 

CB: Eles vão-se ajustando … A equipa ou a defesa ou os defesas vão-se 

ajustando consoante também o adversário vai … vai jogando. Agora … não 

jogamos muitas vezes em função do adversário, os posicionamentos não são 

em função do adversário, há uma situação … são situações diferentes … Há 

momentos em que jogamos … parece um paradoxo … mas sei lá … explicar-te 

assim é … Imagina, o adversário tem bola vem para o meio, quer dizer … não 

é o … do … ala que tem que ir acompanhar, alguém depois há-de fazê-lo … 

mas se calhar há vezes que o lateral tem que vir, portanto essa leitura é o jogo 

que vai proporcionar. Nós temos um princípio não é? Mas achar que o princípio 

… eu acho que quando comecei a entrevista contigo foi logo … não há nada 

perfeito, nem sistemas nem … Isso hoje … não é? Nem com os melhores 

jogadores do mundo não há coisas perfeitas … quanto mais … não é?  

 

JP: Mas como princípio tem que os sectores estejam sempre juntos, a 

fechar os espaços …? 

CB: À largura … e à profundidade … 

 

JP: E a profundidade vai dependendo daquilo que o adversário faz …? 

CB: Há espaços … há espaços mortos … há espaços que estão mortos … 

essa noção de espaços, essa interligação de sectores faz com que … sendo 

esse o Modelo … sendo esses os meus princípios … faz com que haja 

espaços que estão de todo desocupados não tem lá ninguém … em função da 

bola. Sempre a referência a bola e os espaços, não tanto pelo homem.  
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JP: Como nos disse para o momento em que está a atacar, quando tem 

bola, tem linhas de posicionamento, centrais, laterais …. A defender 

também tem isso definido? 

CB: Tem tudo definido … 

 

JP: São as mesmas linhas do ataque, mas com menos espaço entre elas? 

CB: Diferente … A forma de defender diferente … As linhas são as mesmas 

mas os posicionamentos não são os mesmos. As linhas … tem linhas em 

profundidade e linhas em largura … Tem várias linhas, a do lateral e do ala … 

por exemplo … Imagina que a bola está aqui, aquilo faz-se assim e depois 

assim (profundidade e largura), o colega tem referência em relação ao outro, 

onde é que se deve posicionar. Imagina a bola está aqui no lateral do lado 

esquerdo, em cima do adversário, este ala (direito) já não está aqui (aberto), 

vem para dentro, mas não na mesma linha do médio interior. Lá está … oscila 

… 

 

JP: Então o Mister tem definido tal como no ataque, as linhas são as 

mesmas só que elas encurtam-se um pouco mais, o espaço entre elas fica 

mais curto?  

CB: Encurtam-se entre elas … Com bola dar largura e extensão à equipa … 

Sem bola encolhe, tipo um acordeão …!  

 

JP: A estrutura é a mesma, apenas fica um pouco mais pequena em 

função do espaço onde está a bola… 

CB: Perfeitamente …        

 

JP: Em determinadas zonas do terreno o Mister pressiona de uma forma 

mais específica, mais forte, direcciona a equipa adversária, obriga o 

adversário a jogar de outra forma, a errar, por exemplo? 

CB: Sem dúvida … sem dúvida … O jogo vai proporcionar essa situação … Por 

exemplo, para mim não faz sentido que no nosso último terço ou no nosso 
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primeiro terço … A bola entra aqui, esta é a nossa baliza (1º terço) 

obrigatoriamente tem que haver pressing, eles obrigatoriamente têm que 

encostar … 

 

JP: Mas por exemplo o Mister direcciona mais o adversário para as 

laterais, para não estar tão próximo da zona do centro, que é mais 

perigoso, pressiona de uma forma mais forte? 

CB: Nós temos um princípio de que quando a bola entra no meio, a equipa 

deve toda ela aproximar uns dos outros no meio … 

 

JP: Então o espaço central é muito importante, obriga-os a jogar para fora 

… 

CB: Obrigar … evitar que o adversário consiga colocar bola pelo meio … 

 

JP: Tem determinados jogadores para sair … determinados jogadores 

claro em função da zona da bola, determinados jogadores que saem na 

pressão, por exemplo, se o lateral adversário tem bola quem sai é o 

extremo …  

CB: Todas essas zonas estão definidas … todos eles sabem quem é que tem 

que pressionar.  

 

JP: Por exemplo se o guarda-redes adversário sai a jogar por um dos 

laterais, um dos extremos, dependendo do lado é o primeiro a sair? 

CB: Umas vezes pressiona-se outras vezes não se pressiona … Isso tem a ver 

com … isso já é estratégia. Estamos entendidos? Às vezes as coisas estão 

misturadas e já te estou a falar de estratégia. Não é constante o pressing ao 

lateral … ele é … Por exemplo, a gente define, deixem jogar pelo lateral, deixa 

mesmo, criem espaço para ele jogar, quando ele der isto é isto assim ... assim 

…. Isto é … isto é tudo estratégia.   

 

JP: Claro … pode não ser todas as semanas igual … é igual defenderem à 

zona … 
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CB: Não … eles já sabem que quando há pressing é sempre igual. O momento 

de o fazer é que é diferente. Pode ser diferente de uma equipa para a outra. 

Então se eu sei que uma equipa … tem dificuldade … quer sair a jogar, mas 

tem dificuldade em fazê-lo eu tento explorar e para isso eu não coloco lá o ala 

já em cima do lateral, pelo contrário, mando-o fugir para que o guarda-redes 

tenha essa tendência de jogar para lá … 

 

JP: Mister então sempre que a bola entra lá, o jogador que sabe que tem 

que ir logo pressionar é o extremo? Nem é o ponta-de-lança que vai à 

faixa, nem sai um do meio … 

CB: Não … não … porque isso é o Modelo de Jogo, são os princípios, é o que 

já te venho desde trás a dizer … 

 

JP: Por exemplo, quando a bola está no meio-campo, na zona do médio 

centro da sua equipa, o médio defensivo pressiona e quem lhe faz as 

coberturas  mais próximas são os centrais que aproximam ou depende da 

zona, se tiver mais à frente … 

CB: Depende … depende de onde seja. Imagina que o médio centro sai do 

nosso meio-campo e já está pressionar no meio-campo do adversário … Os 

centrais não vão daqui lá fazer a cobertura …  

 

JP: Nesse caso são os médios interiores que ajudam … 

CB: São … se tiverem possibilidade de o fazer … Se a equipa estiver às vezes 

desequilibrada, se calhar o médio centro nem vai pressionar, vai temporizar, vai 

… Em termos gerais essencialmente zona, sectores interligados no fecho de 

espaços … Só assim … é difícil explicar-te, estou sempre a dizer-te a mesma 

coisa. Depois vais ver alguns exercícios … claro tens que vir depois ver 

exercícios … eu explico-te o que é isto, o que é aquilo …  

 

JP: Mas, por exemplo o Mister foi dar uma palestra há bem pouco tempo 

ao curso de treinadores na Póvoa de Varzim …  
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CB: Mas eu ali … eu ali é o que eu vos disse, se tu te lembras … eu não sou 

prelector, eu fui … é experiências de vida, e é …  

 

JP: Sim e isso é muito importante … Por exemplo, o Mister falou lá num 

posicionamento que era … numa situação de cruzamento do adversário 

que eles posicionavam-se … Era o lateral do lado da bola, os centrais 

ajustavam, um mais na linha do primeiro poste, o outro … mais na zona … 

Essa forma que o Mister defende é sempre igual independentemente de 

ter dois ou um ponta-de-lança? Eles posicionam-se sempre da mesma 

forma?  

(o Mister recorreu aqui a alguns desenhos para explicar) 

CB: Não, não … Se a equipa adversária jogar com um ponta-de-lança é uma 

maneira …  

 

JP: Por exemplo, Mister está aqui o adversário com bola (extremo direito), 

aqui é a baliza, a pequena área, a grande área … o seu lateral pressiona 

aqui? E os outros aqui nesta zona (da área) não se posicionam sempre da 

mesma forma? 

CB: Não, não … diferente … 

 

JP: Se tiver um ponta-de-lança ou dois como é que eles se posicionam? 

CB: Isto tem a ver com outros pormenores … Está aqui o jogador adversário 

(por exemplo, extremo direito para cruzar no corredor lateral), está aqui o meu 

(lateral esquerdo que pressiona), médio interior vem aqui (cobertura do espaço 

nas costas do lateral), dois pontas-de-lança eles ficam assim (um central no 

primeiro poste, outro no centro da baliza, lateral contrário no segundo poste, os 

três na mesma linha à frente da pequena área). Um ponta-de-lança fica assim, 

assim e assim (em vez de ficarem os três na mesma linha, os centrais e o 

lateral contrário, este lateral contrário fica um pouco à frente numa outra linha).  

 

JP: Quem faz a cobertura ao lateral é o médio interior e não o médio 

centro.  
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CB: Não é o médio centro … 

 

JP: O médio centro quer que fique sempre no meio? 

CB: Médio centro fica no meio … Se ele entretanto for … médio centro vem cá 

(para a cobertura), às vezes até pode ser este médio interior do lado contrário 

vem aqui (para a zona central) … 

 

JP: O Mister gosta que fique aqui o médio centro porquê? Eu sei que há 

treinadores que gostam que seja o médio centro a ir fazer a cobertura ao 

lateral … 

CB: A função é do médio interior … Já ontem te expliquei … dois pontas-de-

lança, a equipa que joga em losango dois pontas-de-lança e estes têm que 

andar muito para aqui (médios interiores), tem que ter jogadores … é por isso 

que para mim o losango … Ou tem grandes jogadores com capacidade para 

andar aqui (nos corredores laterais) e dois bons pontas-de-lança … Porque 

aqui … se ele … os dois interiores andam mais assim (pelo interior de área a 

área) já ontem te expliquei porquê … este não tem tempo, este chega ali, o 

médio centro sai mais ali (na cobertura ao lateral) e médio interior contrário 

vem … A equipa tem sempre um desenho geométrico se assim se pode dizer 

… 

 

JP: Por exemplo, o Mister gosta que o médio centro fique mais aqui no 

meio preparado já para quando ganhar a bola ter a possibilidade de dar 

continuidade ao jogo da equipa?  

CB: Não … a minha primeira função quando a bola entra aí nessas zonas …e 

repara que já estamos a falar da zona da grande área … é a equipa eliminar o 

ataque adversário … 

 

JP: Pressionar de uma forma mais forte e fechar o espaço … 

CB: Muito mais … A primeira função é … Se consegues recuperar e partir para 

o ataque tudo muito bem … A primeira função nessa situação é para defender 

… 
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JP: Quando a equipa está organizada a defender, o adversário tem bola a 

equipa está a fechar os espaços, está a andar em função da bola, está 

organizada, o Mister tem alguns indicadores … na equipa adversária que 

transmite aos jogadores, que quando eles vêem a equipa avança para 

pressionar? Por exemplo, uma má recepção, o adversário está de costas 

… 

CB: Sim … Se está de costas, se o adversário quando pressionado foi obrigado 

a virar-se para a baliza dele, a equipa sobe … Se a bola subir … o adversário 

vai a dominar a bola subiu pressiona logo rápido … Isso é o momento é ali … é 

ali dentro …  

 

JP: O Mister tem então esses indicadores que diz à equipa e eles 

avançam a pressionar … 

CB: Por exemplo … eu digo adversário vai bater a bola e o central sai para 

discutir a bola no ar, rapidamente fecham para compensar essa saída, laterais 

fecham, médio centro ajusta … não são coisas que tu não saibas …  

 

JP: Precavendo a conquista da posse de bola, o Mister tem algumas 

referências, equilíbrios posicionais colectivos determinados em 

diferentes zonas, a preparar o momento em que ganha a bola? 

CB: Lá está … mas é assim … isso é já um pouco de estratégia … Uma coisa 

é o Modelo de Jogo é aquilo que tu defines são os princípios … e depois tem 

… é assim nesta equipa em profundidade … deixa espaço nas costas da 

defesa tem dificuldade … quando apanharmos a bola … um dois … mete em 

profundidade … É isso que me estás a perguntar … Isto é estratégia … isto 

não é Modelo … pode fazer parte do Modelo de Jogo … não é o meu … o meu 

já te disse circulação de bola que a bola saia em jogo dominado … Mas 

estrategicamente isto pode acontecer mesmo com o meu Modelo de Jogo!  

 

JP: Por exemplo, o Mister já me disse que gosta de ter extremos rápidos 

então pode aproveitar por aí não é? Se eles abrirem rápido e alguém 
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colocar a bola em profundidade, pode aproveitar as características deles 

…  

CB: Estou-te a responder aí … é uma referência … então mas isso é estratégia 

… vou fazer isso com o Porto? … não dá … com o Porto mais posse de bola 

mais variação de jogo, quanto mais tempo a gente tiver a bola também 

obrigamos o Porto a defender,  a ter que sair da nossa área a ter que também 

ir atrás … vamos dar profundidade nunca de lá saímos … bola outra vez no 

Porto … estás ver?! … Inevitavelmente se quero ser coerente eu vou ter que … 

Porque isto … eles põem quatro momentos, mas quê eles existem só de uma 

vez?! Eles treinam-se, podem-se treinar individualmente, mas depois eles têm 

que estar interligados … Isto faz parte daquilo, daqui depois ali …  

 

JP: Relativamente ao momento de transição ofensiva, o momento em que 

a equipa conquista a bola, indicadores … por exemplo … quando a equipa 

ganha a bola conseguir tirá-la de uma zona … 

CB: Essencialmente … se nós conquistamos bola … pressionamos … Porque 

há uma coisa … uma coisa é levar a equipa adversária a errar outra coisa é 

esperar que ela erre, estamos entendidos? Portanto, se provocamos o erro, 

fomos nós que fomos pressionar, a primeira coisa que a gente deve fazer é 

tirar da zona de pressão, porque ali há uma concentração grande de jogadores.  

 

JP: Claro … e jogar no espaço livre … 

CB: Logo tirar da zona de pressão … já é um princípio … 

 

JP: É um princípio que o Mister define … E dentro disso … depois opta 

por jogar mais em segurança para voltar a organizar ou logo em 

profundidade para aproveitar desequilíbrios do adversário? 

CB: Depende do momento do jogo … tu conquistas aqui … dizes assim … vais 

logo meter a bola na frente! … não deu … organiza outra vez porque há gente 

que está fora das suas posições, também tens que dar algum tempo … Nada 

… consolidar o contra-ataque rápido … às vezes até nem há troca de bola … 
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há saída da zona de pressão e quem tem leva … conduz e vai provocar o 

desequilíbrio. 

 

JP: Ou seja, se houver naquele momento espaço o jogador avança, se 

não tiver joga em segurança para depois voltar a organizar … 

CB: É o momento do jogo … já te disse desde o inicio … o Futebol … o jogo é 

momento … é esse o princípio … Às vezes um jogador meu tirou da zona de 

pressão … chegou aqui … estou livre e … meto a bola na frente … quando se 

eu a levasse ia complicar muito mais o jogo ao adversário do que estar aqui … 

eu só facilitei a vida ao adversário ao meter a bola na frente … quantas vezes 

isto não acontece! Assim se eu levasse jogo iria obrigar a que alguém viesse … 

Assim ninguém veio ao meu encontro foi logo tudo defender a profundidade …  

 

JP: Então o Mister treina essas possibilidades para eles identificarem …   

CB: As possibilidades … Leva, leva, leva, … às vezes o médio ganha … leva, 

leva, leva … mas tenho que indicar porque senão às vezes o jogador … 

Porquê? Porque entretanto o ala muitas vezes já está correr … e então aquilo é 

automático … mete logo na frente … Não … leva … vai criar desequilíbrio. Tem 

pressão, deu … um dois toques … tem gente na frente … então aí já pode 

aproveitar …  

 

JP: Pois o extremo como é rápido já está logo a aparecer … 

CB: Se ele depois é rápido ou não … interessa … Sabes é que tens alas e eles 

podem não ser rápidos … o ideal é que sejam … mas podes jogar no pé … 

Eles podem não ser rápidos, há uns que são mais rápidos do que outros, uns 

não são rápidos mas têm boa capacidade técnica, no 1x1 … 

 

JP: E no 1x1 também já arranjam espaço … 

CB: Outra coisa … mas não deixa de ser um ala …  

 

JP: Mas como princípio é tirar da pressão rápido, se der para jogar em 

profundidade avança, se não der opta … 
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CB: Essas transições podem ser feitas … ou passe em profundidade ou 

condução …  

 

JP: Então o Mister não valoriza nenhuma, depende da situação … 

CB: O que é que eu vou valorizar … então eu … se … 

 

JP: Porque há equipas que jogam mais de uma forma, outras de outra, o 

Mister poderia gostar que a equipa jogasse mais … 

CB: Qual é a ideia que tu tens do Rio Ave e das equipas que eu treinei? … 

 

JP: É assim … daquilo que … 

CB: Não é se jogou bem ou mal … porque isso … os jogadores que tem … a 

gente … Mas de uma forma geral desde aos anos que estou … Que ideia é 

que tu tens da equipa … como é que jogam? 1-4-3-3, equipa que privilegia o 

quê? 

 

JP: Posse de bola, circulação, jogar com qualidade, avançar … progredir 

no terreno …  

CB: Já tens uma imagem … tens uma imagem … é a imagem que as pessoas 

têm …  

 

JP: Gosta que a equipa jogue com qualidade … 

CB: Bola no chão siga sai, dois toques, toca vai, posse de bola … 

 

JP: Às vezes até ao primeiro toque e jogar no lado contrário … 

CB: Mas isso … sim, circulação de bola … Está entupido vira, através de 

alternar o passe curto com o passe longo … 

 

JP: De repente aparece lá no espaço …  

CB: De repente aquilo … 
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JP: Por exemplo, o ano passado o Mister aproveitava muito o Miguel 

Lopes porque ele era rápido, a bola saía da pressão e ele já estava a 

aparecer … 

CB: Miguel Lopes … não é? Mas ele até entrava vezes demais relativamente 

àquilo que eu queria … Tive que o ensinar … ele constantemente entrava e 

isso não é assim, para mim não é …  

 

JP: E depois criava desequilíbrios cá atrás não é? 

CB: Porra … quantos! Porquê? Porque ele achava que ali como é rápido … 

sempre a andar … E depois para trás?! 

 

JP: Mister … a forma como organiza a equipa a defender também já está 

preparado para atacar … porque se tiver … por exemplo … 

CB: Mas primeiro a defender … É assim … Primeira função é defender … Não 

é … Estrategicamente faz-se isso … Não há nenhuma equipa que está 

defender e depois logo faz tudo … As coisas às vezes saem, proporcionam-se 

de forma a que o jogo vai dar … Então se eu tenho o caminho livre … vou 

sempre dizer aos jogadores … Não, quando apanharem bola é profundidade, 

vou dizer sempre quando ele pode ter uma possibilidade de desequilibrar … 

 

JP: Os jogadores têm que saber identificar a situação … 

CB: Têm princípios … e depois o jogo vai-lhes proporcionar coisas … 

 

JP: Mister o princípio é essencialmente esse, que é tirar da pressão …  

CB: O que é que eu te disse ontem … O jogador inteligente para mim não é o 

… Bethoven … o Saramago … e o … É o que faz a melhor leitura, o que se 

posiciona melhor … há jogadores que tacticamente são perfeitos … há outros 

que são uns destrambelhados … agarram-se à bola … não vêem …  

 

JP: E aí o Mister tem que dar muitas referências … 

CB: Isso é o meu trabalho … e é por isso que treinador … É muito complicado 

… Agora a este nível de 1ª divisão … o trabalho é mais observado, fazem mais 
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análises e às vezes as pessoas dizem aquilo que não sabem … Nem sabem 

qual é a estratégia e entendem aquilo como táctica … e … não tem nada a ver 

…  

 

JP: Mister para terminar, as linhas que existem de apoio para permitir que 

a bola saia da pressão. Elas existem sempre? Aqueles jogadores que 

estão mais recuados preparados para ajudar o colega nesse momento? 

CB: Existe … Se calhar à tarde como eles estão muito cansados … ou amanhã 

… Faço exercícios para criar linhas de passe …  

 

JP: Linhas de passe de apoio que é para a bola …  

CB: Linhas de passe …  

 

JP: Depois há linhas de passe para aparecer logo … 

CB: Isso é outra coisa … são linhas de passe … não mistures … simplifica … 

Criar linhas de passe, criar solução … O ideal é criares duas ou três … A 

equipa é para trabalhar nesse sentido … O ideal é que cada jogador que tem a 

bola tenha sempre duas, três possibilidades … e para isso é preciso que cada 

um se posicione, que ajuste … para mim não faz sentido se não for assim … 

Então eu tenho aqui a bola, ele está aí por detrás do adversário … ele está-me 

a criar linha de passe?! Tem que ajustar … Criar linhas de passe …  

 

JP: Mister por exemplo nos jogadores do meio-campo valoriza muito isso 

para eles estarem sempre preparados …  

CB: Sim … e mesmo nos alas … Então se tu és lateral, eu estou aqui, então eu 

não tenho que criar linhas de passe?! Então vou estar sempre aqui …! Tem 

que dar apoio … essencialmente … faz parte é o que eu te digo …   

 

JP: Mister penso que está tudo … obrigado pela contribuição … 

CB: Tu qualquer dúvida ligas-me … estás à vontade …    
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7.3. Anexo 3   

 

Observação dos treinos – exercícios Específicos mais importantes 

 

Segunda-feira, 20/07/09, 16:30 h: 

Exercício 1 

 

Objectivos: 

- Organizar a equipa ofensivamente: trabalhar equilíbrio posicional colectivo e entre sectores 

(linhas de posicionamento), promover a alternância de passe curto e longo, a alternância da 

velocidade da posse e circulação de 

bola em segurança. 

- Trabalhar posicionamento defensivo 

colectivo à zona: bloco coeso a bascular 

em função do local da bola, 

identificação dos momentos de pressão.  

 

Descrição: 

Situação de GR+10X10+GR, com as 

equipas estruturadas em 4-3-3 (4 

defesas, 3 médios e 3 avançados). O guarda-redes (GR) sai sempre a jogar curto quando a 

equipa está posicionada em “campo grande” para sair, depois tem que circular a bola em 

segurança até arranjar espaços para finalizar. O campo está dividido em 3 corredores; numa 

primeira fase os jogadores podem dar 2 toques no corredor central e nos corredores laterais 

não há limite de toques; numa segunda fase, é livre no corredor central e limite de 2 toques nos 

corredores laterais.  
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Terça-feira, 21/07/09, 10:00 h: 

Exercício 2 

 

Objectivos: 

- Manter e circular a bola em segurança. 

- Organizar a equipa no momento em que perde a posse de bola (transição defensiva): mudar 

de atitude e pressionar de imediato a acção do portador da bola, fechar a equipa em pressão 

para dificultar a acção do adversário e evitar que tire a bola da zona de pressão e se organize 

ofensivamente, organizar defensivamente a equipa para conquistar rápido a posse de bola. 

- Organizar a equipa no momento em que ganha a posse de bola (transição ofensiva): mudar 

de atitude, tirar bola da zona de pressão 

e organizar ofensivamente.  

 

Descrição: 

Situação de 3X3 com 3 apoios no 

mesmo espaço em posse de bola, mais 3 

apoios num outro espaço. A situação de 

jogo envolve, então, 4 equipas de 3 

jogadores. Num espaço jogam azuis 

contra vermelhos, com amarelos por fora 

do espaço que são apoios em posse de bola. Por exemplo, se os azuis com a ajuda dos 

amarelos em posse de bola conseguem fazer 5 passes seguidos, depois têm de colocar a bola 

nos verdes que estão como apoios por fora de outro espaço. Depois do passe entrar, azuis e 

vermelhos transitam para o outro espaço (dos apoios verdes) e os azuis mantêm-se em posse 

de bola. Se os vermelhos conseguirem recuperar a bola têm de fazer os 5 passes para 

poderem transitar de espaço novamente. Após um pequeno período de tempo, azuis e 

vermelhos vão para apoio e jogam verdes contra amarelos. Numa 1ª fase a transição é feita 
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num percurso maior (2 períodos) e depois num percurso mais pequeno (2 períodos) (em cada 

meio-campo do esquema está desenhado cada percurso para ser mais perceptível).  

 

Exercício 3 

 

Objectivos: 

- Organizar a equipa ofensivamente: circulação de bola em largura com equilíbrio posicional 

entre sectores, para arranjar espaço e colocar a bola no ponta-de-lança, dando profundidade 

ao jogo. Destacar relação lateral/extremo, como movimento fora e dentro. Se lateral dentro, 

extremo fora e vice-versa. 

- Organizar a equipa quando perde a posse de bola: reajustamento posicional permanente, se 

não deu para pressionar logo, fecha no interior e organiza defensivamente. Se dá pressiona e 

sobe para conquistar e depois dar profundidade. Identificar momentos. 

- Organizar a equipa defensivamente: bloco intermédio à zona, indicador de pressão forte nas 

laterais, fechando bem interior e obrigar adversário a jogar para a lateral e lá pressionar. 

Identificar o timing desse pressing.  

- Trabalhar a segurança do passe após 

a conquista da bola. 

 

Descrição:  

Situação de 1(ponta-de-

lança)+9X9+1(ponta-de-lança). Num 

espaço mais largo e menos profundo, 

cada equipa tem um ponta-de-lança 

atrás da linha de fundo. As equipas são 

formadas por 4 defesas, 3 médios, 2 extremos e o ponta-de-lança que está atrás da linha, mas 

que se movimenta ao longo da mesma em largura. A equipa que tem posse de bola circula por 

toda a largura bem aberta em “campo grande”, com a bola a entrar no meio-campo e depois a 
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arranjar espaço para dar profundidade e entregar a bola ao ponta-de-lança. Para que seja 

ponto, o ponta-de-lança tem que devolver a bola aos jogadores da sua equipa novamente. 

Entretanto, a outra equipa ajusta permanentemente o seu posicionamento defensivo num bloco 

compacto à zona. Quando a equipa perde ou ganha a bola o reajustamento de posições é 

imediato. O treinador direcciona e ajuda a identificar os momentos.    

 

Exercício 4 

 

Objectivos: 

- Organizar a equipa ofensivamente: saída curta do GR para os centrais ou laterais mais 

subidos, circular a bola em largura até encontrar o momento certo para dar profundidade, 

colocando a bola no ponta-de-lança, e subir a equipa no terreno, com permanente equilíbrio 

posicional entre sectores para depois finalizar na área.  

- Organizar a equipa defensivamente: bloco intermédio à zona, posicionado mais em largura do 

que em profundidade, fechando bem o interior, obrigando o adversário a jogar nas laterais e 

quando a bola entra nesta zona, a equipa avança um pouco e com timing correcto pressiona de 

forma mais intensa. Fechar bem o 

espaço central para evitar que o 

adversário jogue no meio da estrutura 

da equipa e bascular em função do local 

da bola com permanente equilíbrio 

posicional.  

 

Descrição:  

Situação de GR+9+1(ponta-de-

lança)X1(ponta-de-lança)+9+GR. Num 

espaço mais largo e menos profundo, cada equipa tem um ponta-de-lança atrás da linha de 

fundo. As equipas são formadas por 4 defesas, 3 médios, 2 extremos e o ponta-de-lança que 
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está atrás da linha, mas que se movimenta ao longo da mesma em largura. A bola sai a jogar 

do GR, com saída curta no lateral ou central. A equipa que tem posse de bola tem que fazê-la 

circular em toda a largura do campo de forma equilibrada, com entradas no meio-campo e 

ataque em passe curto, até arranjar espaços para jogar em profundidade para o ponta-de-

lança. Quando o passe é feito a equipa avança e aproveita essa profundidade. Só o jogador 

que faz o passe ao ponta-de-lança é que vai finalizar com ele. Pode “tabelar” com o ponta-de-

lança para criarem uma situação de cruzamento atrasado e finalizar (ponta-de-lança). Contudo, 

também pode ser o ponta-de-lança que vai cruzar e quem fez o passe inicial é que finaliza. A 

equipa que está defender, fecha bem o espaço interior em bloco intermédio à zona, não 

permite que o adversário jogue no interior da equipa com um equilíbrio posicional colectivo 

muito compacto, deixa jogar um pouco atrás e quando a bola entra nas laterais a equipa sobe 

um pouco e pressiona de uma forma mais intensa. O treinador ajuda a identificar esses 

momentos de pressing para recuperar a posse de bola.   
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Sexta-feira, 24/07/09, 10:00 h: 

Exercício 5 

 

 

 

 

 

 

Objectivos: 

- Organizar a equipa ofensivamente no último terço de campo: escolher o momento certo para 

o último passe e assim promover a finalização. Trabalhar a precisão de remate quando o 

jogador surge isolado em frente ao guarda-redes. Promover a velocidade de decisão no último 

terço de campo. Trabalhar aspectos particulares de criação de desequilíbrios: movimentações 

diagonais e “tabelas” para criar espaços. Criar apoios permanentes para a bola circular rápido 

até encontrar espaços de penetração.  
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- Organizar a equipa defensivamente: desenvolver as capacidades de contenção e cobertura 

defensiva. Trabalhar aspectos particulares da 

defesa à zona e agressividade perto da baliza, 

condicionando intensamente o adversário.  

 

Descrição: 

Numa 1ª fase, situação de 2 (atacantes) X 1 

(defensor) +GR. Um jogador defensor que se 

encontra num dos lados da baliza passa a bola a 

um dos atacantes que se encontra no círculo 

central. O primeiro avança para defender fora da 

área, fazendo contenção, retirando tempo e espaço de execução impedindo a finalização. Sai 

um atacante com bola em penetração para fixar o defesa e soltar no momento certo o último 

passe para o colega finalizar. Podem fazer 

desmarcações diagonais, “passando pelas 

costas” por exemplo, para depois surgir isolado 

no momento certo. Combinações simples e 

rápidas para surgir em zona de finalização. 

Numa 2ª fase, situação de 3 (atacantes) X 2 

(defensores) +GR. Idêntico ao da 1ª fase, mas 

agora saem 2 defensores, um condiciona mais o 

atacante com bola retirando-lhe tempo e espaço 

de execução e o outro faz cobertura defensiva. 

No ataque, de preferência a bola iniciar no corredor central e os jogadores que não têm bola 

movimentarem-se em diagonais de ruptura, promovendo algumas trocas posicionais para 

criarem desequilíbrios ou dar apoios mais recuados (cobertura ofensiva) para a bola circular e 

obrigar os defensores a abrir espaços. O ataque 

deve ser objectivo e rápido com precisão no 

último passe.   

Numa 3ª fase, situação de 4 (atacantes) X 3 

(defensores) +GR. Agora saem 3 defensores, 

um condiciona mais o atacante com bola 

retirando-lhe tempo e espaço de execução e os 

outros dois fazem cobertura. Os 3 coordenam-se 

em função do local da bola em todas as 

circunstâncias. Se a bola entra nos corredores, 

sai rápido o jogador mais próximo a pressionar e 

os colegas fecham espaços sem abandonar totalmente a zona central que dá acesso directo à 

baliza. Por outro lado, os atacantes tentam aproveitar bem a largura do campo para obrigar os 
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defensores a ajustarem o seu posicionamento e tentar arranjar espaço para o último passe. As 

combinações rápidas a um, dois toques aparecem com mais regularidade para poderem criar 

desequilíbrios. Se para desmarcar em ruptura aproveita, senão dá apoio recuado para poder 

circular e variar o corredor de ataque. Tal como nas situações anteriores o ataque deve ser 

objectivo e rápido com precisão no último passe e momento de finalização. 

A largura do espaço aumenta desde a 1ª até à 3ª situação (ver esquemas). 

 

Exercício 6 

 

Objectivos: 

- Trabalhar a potência e precisão de remate no último terço de campo, em zona de finalização. 

- Potenciar a velocidade de execução do gesto. 

- Aumentar o poder de finalização, potenciando 

a concentração naquele momento de remate. 

 

Descrição:  

Organizados 2 a 2, um conduz a bola em 

velocidade até à linha da grande área e o colega 

que vem imediatamente atrás remata na 

passada com timing correcto, impondo potência 

no gesto mas ao mesmo tempo colocando da 

melhor forma para que consiga finalizar. Os grupos partem de fora da grande área, 

aproximadamente de uma distância de +/- 15, 20 m. Partem uns atrás dos outros para que se 

promova mesmo a concentração e velocidade pretendidas. O remate é realizado a partir de 

diferentes zonas: mais à direita, à esquerda e na zona central. 
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Exercício 7 

 

Objectivos: 

- Organizar a equipa ofensivamente: trabalhar a variância e velocidade de circulação de bola, 

jogar em toda a largura do campo, mantendo equilíbrio posicional colectivo, para depois «dar 

profundidade». 

- Organizar a equipa defensivamente: bloco intermédio à zona, posicionado mais em largura do 

que em profundidade, fechando bem o interior, obrigando o adversário a jogar nas laterais e 

quando a bola entra nesta zona, a equipa avança um pouco e com timing correcto pressiona de 

forma mais intensa. Bascular em função 

do local da bola com permanente 

equilíbrio posicional em bloco e espaços 

curtos entre sectores. 

 

Descrição: 

Situação de GR+10X10+GR, com as 

equipas estruturadas em 4-3-3 (4 

defesas, 3 médios e 3 avançados). Num 

espaço mais largo do que profundo, 

dividido em 3 corredores com uma baliza numa linha final e duas balizas noutra linha final, a 

equipa vermelha tem mais preocupações com a organização defensiva e a equipa azul com a 

organização ofensiva. A equipa vermelha sem posse de bola tem que se posicionar em 2 

corredores, equilibrada em termos posicionais e bascular em bloco em função do local da bola, 

evitando que o golo seja marcado em qualquer das duas balizas que defende. Além disso, está 

trabalhar o timing correcto de pressão quando a bola entra nos corredores laterais, onde toda a 

equipa avança um pouco e pressiona de um modo mais forte para ganhar. A equipa azul tem 

circular a bola em toda a largura do campo, até encontrar espaços para poder marcar golo em 

qualquer uma das duas balizas. Quando está fechado de um lado, joga para trás e tenta 

explorar o lado oposto para desequilibrar a equipa vermelha. Numa fase inicial existe limite de 

dois toques para existir mais alternância de passe e velocidade de circulação. Depois as 

equipas trocam de funções. Numa primeira fase há limite de 2 toques para que a circulação de 

bola tenha maior velocidade e alternância de corredor. 
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Segunda-feira, 27/07/09, 16:00 h: 

Exercício 8 

 

Objectivos: 

- Trabalhar o timing de finalização em zona de «golo» - afinar o momento certo para atacar a 

bola em função do cruzamento e a precisão do remate para uma maior eficácia ofensiva. 

- Trabalhar a precisão do cruzamento recuado, 

quando é tirado a partir da linha de fundo.  

 

Descrição:   

Num espaço de aproximadamente 25, 30 m, 

encontra-se uma baliza de um lado e outra do 

outro lado (exercício realizado no topo do 

estádio, como vemos na figura real) com GR. 

Nas linhas laterais do espaço, encontram-se 

jogadores com bola – o jogador com bola de 

cada grupo conduz a mesma em direcção à linha de fundo da baliza que está à sua frente e tira 

um cruzamento atrasado, preciso e rasteiro para a zona frontal à baliza. O jogador que está a 

finalizar encontra-se na zona central e remata em função do cruzamento para uma e outra 

baliza alternadamente (30’’ cada jogador, porque o exercício é muito rápido). Quando remata 

para uma baliza, já está receber cruzamento do outro lado para rematar na outra baliza, por 

isso tem que atacar a bola com o timing correcto. A cada 30’’ vai trocando de jogador para 

finalizar.  
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Exercício 9 

 

Objectivos: 

- Organizar a equipa ofensivamente: sair a jogar a partir do GR em “campo grande”, equilíbrio 

posicional com mais espaço para a bola circular. Progredir em circulação de bola em toda a 

largura do campo de forma apoiada com permanente criação de linhas de passe, até encontrar 

espaço para dar mais profundidade no sentido de chegar a zonas de finalização.  

- Organizar a equipa no momento em que perde a posse de bola: identificar momentos, fechar 

o interior e equilibrar posições se não é possível pressionar. 

- Organizar a equipa defensivamente: bloco intermédio à zona em “campo pequeno”, com forte 

pressão na zona central para evitar que o adversário jogue no interior da estrutura da equipa. 

Trabalhar o indicador de pressão forte nas laterais e a equipa avança para reduzir espaços 

entre linhas e equilibrar distâncias entre sectores.  

- Organizar a equipa no momento em que ganha a posse de bola: trabalhar, identificar o 

momento de retirada da bola da zona de 

pressão e começar novamente 

organização ofensiva. Saber identificar 

quando é para ficar com bola em 

segurança.  

 

Descrição: 

Situação de GR+10X10+GR, com as 

equipas estruturadas em 4-3-3 (4 

defesas, 3 médios e 3 avançados). No 

espaço de área a área, mais largo e menos profundo, a equipa que não tem bola tem manter o 

seu equilíbrio posicional e com a ajuda do treinador, identifica os momentos em que a pressão 

tem que ser mais intensa para conquistar – fecha o meio e obriga a jogar para as laterais e lá 
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tenta conquistar a posse de bola com uma pressão mais forte; se conquista a posse de bola 

tenta jogar em segurança para voltar a organizar o ataque. A equipa que tem a bola circula de 

forma segura em toda a largura do terreno arranjando espaços para depois dar profundidade; 

quando perde a bola identificar o momento e fechar o interior da equipa se não for possível 

pressionar. Numa fase inicial a equipa que tem posse de bola tem um limite de 2 toques. Se a 

equipa conseguir marcar golo, fica novamente em posse de bola com saída curta pelo seu GR. 
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Terça-feira, 28/07/09, 10:00 h: 

Exercício 10 

 

Objectivos: 

- Organizar a equipa ofensivamente: trabalhar a segurança do passe em posse de bola sob 

pressão, obrigando a decidir bem e rápido. Estimular a alternância do passe curto com o passe 

longo. Aprimorar o jogo de pés do GR, sendo este um apoio recuado. Identificar espaços 

vazios para a bola poder circular com menos 

pressão. Criar permanentemente soluções de 

passe em diagonal para o portador da bola. 

 

Descrição: 

Situação de [6X6] +2GR como apoios nas linhas 

finais. Num espaço de sensivelmente 30x20 m 

(realizado no topo do estádio como se vê na 

figura real) jogam 2 equipas de 6 jogadores 

estruturadas tendo em conta o tipo de relações 

que estabelecem no 4-3-3 do treinador (ex: 2 defesas, 2 médios, 1 extremo e 1 ponta-de-lança) 

e com um GR em cada linha final que funciona como apoio em posse bola. A cada 10 passes 

consecutivos, num período curto de tempo (2’), conta 1 ponto para a equipa que o conseguiu. A 

equipa que tem posse de bola tenta explorar todo o espaço para conseguir o ponto, ao passo 

que a equipa que não tem posse de bola condiciona ao máximo a acção do adversário, 

reduzindo tempo e espaço de execução. Assim sendo, com o apoio dos GR torna-se uma 

situação de posse de bola de 8x6. 
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Terça-feira, 28/07/09, 16:30 h: 

Exercício 11 

 

Objectivos: 

- Trabalhar um aspecto muito importante para a organização ofensiva da equipa – momento de 

criar linhas de passe diagonais e passe diagonal preciso. Promover a recepção em movimento 

e orientada para dar seguimento ao jogo.  

 

Descrição: 

Situação em que toda a equipa participa. Estão 

dispostos por vários sinalizadores e estão 

permanentemente a fazer passe, a criar linha de 

passe diagonal e recepção em movimento e 

orientada, tal como o treinador pretende na sua 

forma de jogar.  

Numa 1ª fase, o exercício inicia-se com as bolas 

nos cones vermelho e azul que partem ao mesmo tempo. O jogador vermelho faz passe para o 

amarelo, que lhe criou linha de passe diagonal, e avança para o cone amarelo; o jogador 

amarelo recebe em movimento, orienta-se para o jogador branco que lhe criou linha de passe 

diagonal, faz-lhe o passe e avança para o cone branco; o jogador branco recebe em 

movimento, orienta-se para o jogador verde que lhe criou linha de passe diagonal, faz-lhe o 

passe e avança para o cone verde; o jogador verde recebe em movimento, orienta-se para o 

cone azul e conduz a bola até lá para depois dar sequência ao exercício do outro lado. Como 

se vê no esquema, o exercício tem a mesma sequência do outro lado.  

Numa 2ª fase, o exercício inicia-se com as bolas nos cones verde e laranja que partem ao 

mesmo tempo. Assim, o funcionamento é o mesmo mas noutro sentido. 
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Exercício 12 

 

Objectivos: 

- Organizar defensivamente a defesa em conjunto com o médio centro: trabalhar a defesa à 

zona, abordando a basculação defensiva deste bloco de 5 jogadores em função do local onde 

se encontra a bola. Fechar o espaço central, pressionar o portador da bola e fazer as 

coberturas correctamente. Não permitir passe no interior da equipa e não permitir cruzamentos, 

pressionando de forma intensa nesse momento.  

- Organizar a equipa ofensivamente na relação do meio-campo e ataque: estimular a 

segurança na circulação de bola e 

movimentações diagonais até arranjar espaço 

para finalizar 

 

Descrição: 

Situação de 6 (meio-campo e ataque) X 5 

(defesa e médio centro) +GR. Os jogadores 

encontram-se posicionados de acordo com a 

estrutura 4-3-3 do treinador. Jogo em meio-

campo. A equipa azul sai sempre com a bola a 

jogar a partir do meio-campo, circula em toda a largura e faz movimentações atém conseguir 

arranjar espaço para finalizar. A equipa vermelha tenta evitar que isso aconteça, funcionando 

como um bloco, fechando espaços vitais e dificultar a acção do adversário. Por exemplo, se há 

um central que sai da estrutura para pressionar mais forte à entrada da área, os laterais e o 

outro central fazem a cobertura para assegurar a segurança defensiva; se é o lateral a 

pressionar no corredor lateral, o central mais próximo fica no meio, na linha do 1º poste, o outro 

central fica em direcção do centro da baliza e o lateral contrário na linha do segundo poste 
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(mais à frente que os anteriores se o adversário tiver apenas um ponta-de-lança); o médio 

centro ajusta posicionamento, mas muito raramente abandona a zona central, fechando bem 

os espaços. Quando a equipa vermelha recupera a bola coloca no meio-campo para a equipa 

azul voltar a organizar o ataque. 
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Quinta-feira, 30/07/09, 10:00 h: 

Exercício 13 

 

 

 

 

Objectivos: 

- Organizar a equipa ofensivamente: trabalhar as movimentações ofensivas pelos corredores 

laterais, subida da equipa e finalização. Entender o posicionamento e movimentações “fora e 

dentro” nos corredores laterais. Perceber o momento certo para a bola entrar no espaço e sair 

cruzamento. Trabalhar as linhas e o timing correcto de aparecer na área para finalizar após 

cruzamento.  
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Descrição: 

Numa 1ª fase é uma situação de 7XGR. 

Os jogadores envolvidos são: 1 defesa 

central, 1 defesa lateral, 2 extremos, 2 

médios e 1 ponta-de-lança, da estrutura 

4-3-3. A bola sai e é passada do defesa 

central para o defesa lateral que se 

movimenta para receber a bola “fora”, 

recebe, orienta-se e faz passe para o 

extremo; este movimenta-se para 

“dentro” e entrega a bola ao 1º toque 

para o médio que está mais próximo; 

este recebe, orienta-se para o extremo contrário e coloca-lhe a bola em profundidade; este 

extremo, bem aberto a dar largura, que já estava em movimento para receber a bola na frente, 

tira cruzamento no momento certo para a área optando pela zona que achar mais correcta; 

ponta-de-lança surge no 1º poste, extremo que não cruzou surge no 2º poste, o médio que fez 

o passe fica na entrada da área e o outro médio aparece no centro, perto da zona de penalty 

(linhas de posicionamento específicas).  

Numa 2ª fase é uma situação de 8XGR. 

Os jogadores envolvidos são: 2 defesas 

centrais, 1 defesa lateral, 2 extremos, 2 

médios e 1 ponta-de-lança, da estrutura 

4-3-3. A bola sai de um defesa central 

para o outro defesa central que recua 

um pouco para receber, orienta-se para 

o defesa lateral desse lado e passa-lhe 

a bola; o defesa lateral movimenta-se 

para receber a bola “dentro”, recebe e 

orienta-se para colocar a bola no ponta-

de-lança que baixa um pouco para apoiar; o ponta-de-lança ao 1º toque e de costas para a 

baliza coloca bola no médio mais próxima que avança um pouco para apoiar; o médio coloca a 

bola em profundidade para o extremo desse lado que se encontrava “ fora” para dar largura e 

assim aproveitar depois o espaço para receber a bola do médio e tirar cruzamento para a área 

no momento certo optando pela zona que achar mais correcta; médio que não fez passe 

aparece no 1º poste, ponta-de-lança surge na zona central, perto da zona de penalty, extremo 

contrário que não cruzou surge no 2º poste e o médio que fez o passe fica na entrada da área 

(linhas de posicionamento específicas).   
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Exercício 14 

 

 

 

 

Objectivos: 

- Organizar ofensivamente a equipa: trabalhar a velocidade de circulação de bola no último 

terço até arranjar espaço para a bola entrar no espaço para zona de cruzamento. Trabalhar 

movimentações ofensivas nos corredores laterais “ fora e dentro” para a bola entrar em zona 

de cruzamento e depois finalizar. Estimular o timing de cruzamento e atacar a bola com 

posicionamento correcto. 

- Organizar a equipa defensivamente: fechar espaços no interior da equipa. Evitar que o 

adversário jogue no interior da equipa. Melhorar o momento de pressão para conquistar a bola 

nas laterais.  
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- Organizar a equipa no momento em que ganha a posse de bola: aproveitar a profundidade 

dos extremos para chegar rápido ao terço ofensivo, tirar cruzamento e finalizar com timing 

correcto. 

- Organizar a equipa no momento em que perde a bola: condicionar o adversário, 

pressionando-o de forma que não 

consiga lançar o ataque e aproveitar os 

espaços livres nos corredores laterais.  

 

Descrição:  

Treino Holandês. Situação de 8X8+GR  

num meio-campo, e no outro meio-

campo encontra-se uma terceira equipa. 

As equipas encontram-se estruturadas 

tendo em conta o tipo de relações que 

estabelecem no 4-3-3 do treinador e os objectivos da situação (ex: 1 lateral, 2 extremos, 1 

ponta-de-lança, 1 central, 3 médios). No meio-campo em que jogam 8x8+GR, a equipa 

vermelha que está a defender a baliza, através de circulação de bola e movimentações tenta 

ultrapassar a linha de meio-campo para depois atacar a outra baliza defrontando a equipa 

amarela. Se conseguir, depois tem que chegar rápido a zonas de cruzamento e finalização. A 

equipa azul, que defronta inicialmente a equipa vermelha, tenta através de circulação de bola 

arranjar espaços para finalizar e quando perde a bola evitar rapidamente que os vermelhos 

ultrapassem a linha de meio-campo. Se a equipa azul conseguir marcar golo, vai depois 

defrontar a equipa amarela no outro meio-campo. O jogo desenrola-se sempre num meio-

campo, em 8x8+GR. Se durante 1’30’’ não houver golo, passa para o outro meio-campo a 

equipa que estava a defender a baliza.   
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Segunda-feira, 03/08/09, 10:00 h: 

Exercício 15 

 

Objectivos: 

- Organizar a equipa ofensivamente: desenvolver a capacidade de jogar a 1 e 2 toques para 

aumentar a velocidade da circulação de bola. Estimular a predisposição permanente para ter a 

bola em segurança, criando soluções de passe ao portador da bola. 

- Trabalhar a mudança forte de atitude após a perda da posse de bola: mudar de atitude 

ofensiva para defensiva. Pressionar logo o 

portador da bola e adoptar um sistema de 

coberturas eficaz para não deixar o adversário 

tirar a bola da zona de pressão.  

 

Descrição: 

Situação de [3X3] +3 apoios por fora do espaço. 

Num espaço de aproximadamente 10x10 m 

(realizado no topo do estádio como se vê na figura real), jogam duas equipas de 3 jogadores, 

uma contra a outra e existem 3 apoios fora do espaço para a equipa que tem a posse de bola. 

A circulação da bola deve ser feita por todo o espaço sempre com a ajuda dos apoios. A 

equipa que perder a bola tem que adoptar um atitude forte para voltar a recuperar, em que um 

jogador pressiona o portador da bola e os outros fazem cobertura para não deixar sair da 

pressão. As equipas vão passando por apoio e o jogo desenrola-se em períodos curtos (2’). Os 

grupos de 3 jogadores são montados de acordo com as relações estabelecidas no 4-3-3 do 

treinador (embora tenha sido necessária a participação dos GR). Do lado de fora tem um 

treinador que mete a bola em jogo sempre que a mesma sai do espaço para que o ritmo de 

posse de bola e pressão seja elevado. 
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Exercício 16 

 

Objectivos: 

- Organizar a equipa defensivamente: trabalhar equilíbrio e rigor posicional defensivo colectivo 

em pressing. Promover bloco alto em pressing a reduzir tempo e espaço de execução ao 

adversário, com sistema de coberturas próximo e bem estruturado. Identificar momentos de 

pressing.  

- Organizar a equipa ofensivamente: trabalhar a velocidade de decisão e execução em espaço 

reduzido. Estimular a capacidade de manutenção da posse de bola sob pressão forte do 

adversário. Promover a saída da bola 

mais em profundidade a partir do GR. 

- Promover mudanças de atitude fortes 

nos momentos de conquista e perda da 

posse de bola. 

 

Descrição: 

Situação de GR+10X10+GR em espaço 

reduzido em profundidade e largura. As 

equipas estão estruturadas no 4-3-3 do 

treinador. A equipa que está a defender 

pressiona alto e forte com os sectores e linhas de posicionamento bem próximos para reduzir 

tempo e espaço de execução ao adversário. Pressionam forte para conquistar e evitar que o 

adversário jogue no interior da equipa. Quando conquista próximo da baliza do adversário, dar 

logo objectividade e fazer golo o mais rápido possível. A equipa que tem a posse de bola tem 

que decidir e executar rápido tentando sair da pressão em segurança para depois aproveitar 

espaço nas costas do adversário. As duas equipas, no momento do golo, têm que estar em 
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apenas metade do campo, precisamente para promover a coesão que se pretende e o forte 

equilíbrio posicional. O jogo é realizado em períodos curtos (4’) e o golo no 1º minuto vale 2 

golos. Se quando há golo, na equipa que estava a defender, estiver algum jogador para lá da 

linha de meio-campo, vale 2 golos para a equipa que marcou. Por outro lado, na equipa que 

ataca, não há golo se estiver algum jogador atrás da linha de meio-campo.  
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Segunda-feira, 03/08/09, 16:30 h: 

Exercício 17 

 

Objectivos: 

- Organizar a equipa defensivamente: trabalhar equilíbrio posicional em bloco alto pressionante 

à zona, fechando espaços, tirando tempo e espaço de execução ao adversário, com sistema 

de coberturas assegurado. Se a pressão não saiu e o adversário consegue jogar no corredor 

lateral, toda a equipa reajusta e fecha espaço interior para reajustar e ter condições de voltar a 

pressionar.  

- Organizar a equipa no momento em que conquista a posse de bola: jogar pelos corredores 

laterais, jogar no espaço livre e avançar para zonas de finalização. 

- Organizar a equipa ofensivamente: dar maior objectividade à posse e circulação de bola para 

chegar próximo do último terço e criar situações de finalização. Estimular apoios e passe curto 

e de repente quando há espaço colocar no corredor lateral livre para criar desequilíbrios no 

adversário.  

- Organizar a equipa no momento em que perde a posse de bola: condicionar de imediato o 

portador da bola e evitar a saída do 1º passe. Estimular a mudança de atitude ofensiva para 

defensiva.  

 

Descrição:  

Situação de GR+10X10+GR condicionado e em espaço reduzido com zonas definidas. Jogo 

intenso em períodos de tempo curtos (4’). As equipas estão estruturadas no 4-3-3 do treinador. 

Os corredores laterais encontram-se delimitados e lá jogam os extremos numa 1ª fase e os 

laterais numa 2º fase. O campo está dividido em 2 metades. Cada equipa está dividida em 2 

sub-estruturas, uma em cada metade do campo – numa metade os 4 defesas e o médio centro, 
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na noutra os 2 médios interiores, o ponta-de-lança e os 2 extremos (um em cada corredor 

lateral delimitado, onde ninguém lhes pode tirar a bola).  

A equipa que tem posse de bola tenta ser objectiva na circulação de bola e fazer a bola entrar 

nos corredores para chegar rápido a zonas de finalização; dos 4 defesas e médio centro, quem 

conseguir fazer o passe para o extremo 

no corredor lateral, avança para o outro 

meio-campo para finalizar; o extremo 

que não cruza também aparece para 

finalizar ao 2º poste. Quando a equipa 

perde a bola evita que o adversário 

consiga fazer o 1º passe; se não 

consegue reajusta posicionamento. 

A equipa que não tem a posse de bola 

pressiona de uma forma intensa para 

poder recuperar rápido a bola; fecha 

espaços e evita que o adversário 

consiga jogar no interior da equipa. Quando conquista a bola rapidamente tenta jogar no 

espaço livre, nos corredores laterais, avançando para zonas de finalização. Se for, por 

exemplo, um central a recuperar a bola, avança para o outro meio-campo para zonas de 

finalização.  

A equipa que marcar golo fica novamente em posse de bola, saindo a jogar a partir do seu GR. 

Sempre que a bola sai do espaço, o treinador coloca bola em jogo e as equipas adaptam-se à 

zona da bola.   
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Exercício 18   

 

Objectivos: 

- Organizar a equipa defensivamente: trabalhar bloco intermédio e alto à zona – identificar 

momentos para cada situação. Fecho equilibrado do espaço central, espaço entre sectores e 

linhas de posicionamento equilibrado; forte pressão no meio para direccionar o adversário para 

as laterais. Desenvolver o timing de pressão quando a bola entra nas laterais; se dá para 

pressionar a equipa avança e pressiona mais alto para conquistar (indicador: má recepção, 

bola sobe, passe recuado mal calculado); se não dá vem ao meio reajustar para depois ir em 

bloco pressionar noutra zona com 

equilíbrio posicional novamente 

assegurado. 

- Trabalhar o momento da conquista da 

posse de bola como no exercício 

anterior: jogar em profundidade nos 

corredores laterais se é logo possível; 

se não dá, tira da zona de pressão, 

organiza e faz a bola entrar no lado 

contrário, na largura dada pelo extremo 

ou pelo lateral. 

- Organizar a equipa ofensivamente: saída curta pelos centrais com laterais bem subidos. 

Circular a bola em toda a largura do campo a 1 ou 2 toques, variar corredor de jogo até 

encontrar espaço livre, aproveitar largura dada pelos extremos. Promover jogo “dentro e fora” 

nos corredores laterais.  
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- Identificar o momento da perda da posse de bola: se a equipa tem condições pressiona logo 

para conquistar e ficar mais perto da baliza do adversário; se não dá tenta atrasar o ataque do 

adversário para a equipa retomar o seu equilíbrio posicional.  

 

Descrição: 

Situação de GR+10X10+GR com as equipas em 4-3-3 bem definido em termos posicionais 

pelo treinador. A equipa que tem a posse de bola tenta arranjar espaço para chegar próximo da 

baliza do adversário rapidamente e finalizar, cumprindo os objectivos mencionados. A equipa 

que defende vai ajustando o seu equilíbrio posicional e identificando os momentos de pressing 

com a ajuda do treinador, cumprindo igualmente os objectivos do exercício.  

 

Exercício 19 

 

Objectivos: 

- Trabalhar os comportamentos dos dois 

exercícios anteriores de forma 

direccionada. 

 

Descrição: 

Situação de GR+10X10+GR em espaço 

formal, com as equipas em 4-3-3 como 

o treinador pretende. É um exercício de 

jogo para consolidar a organização 

colectiva da equipa nos diferentes 

momentos do jogo. O treinador vai direccionando, com indicadores ofensivos e defensivos 

trabalhados nos dois exercícios anteriores. Assim, é um exercício que culmina a sequência dos 

dois últimos exercícios (17 e 18).   
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Terça-feira, 04/08/09, 10:00 h: 

Exercício 20 

 

 

Objectivos:  

- Organizar a equipa defensivamente: trabalhar o pressing muito forte sobre o portador da bola 

com o respectivo sistema de coberturas para reduzir tempo e espaço de execução ao 

adversário. Estimular a “agressividade” defensiva.  

- Organizar a equipa ofensivamente: trabalhar a segurança na manutenção da posse de bola 

em espaço reduzido sob pressão. Jogar 

pelo espaço livre.  

 

Descrição: 

Situação de [8+8] X8, em que está uma 

equipa no meio a tentar fazer o maior 

número de recuperações. Quando 

recupera tem que afastar a bola do 

espaço de jogo de qualquer maneira. O 

treinador reforça esse aspecto para 

estimular a “agressividade” defensiva organizada. A equipa que está tentar recuperar a bola 

pressiona forte o portador da bola e o sistema de coberturas está sempre montado a todo o 

instante. As equipas que têm a posse de bola estão distribuídas de forma equilibrada pelo 

espaço de jogo para conseguirem manter a posse de bola em segurança. Espaço reduzido, 

aproximadamente 40X30m (ver espaço real na figura). Jogos de 1’ com 1’ para recuperar. A 

equipa que tiver menos recuperações paga 5 flexões de braços. As equipas estão montadas 

tendo em conta o tipo de relações que estabelecem no 4-3-3 do treinador. Nas duas linhas de 



LXIX 
 

fundo do espaço, encontram-se os adjuntos a colocar bola em jogo, sempre que a mesma é 

afastada do espaço. Existe limite de 2 toques cada jogador em posse de bola. 

  

Exercício 21 

 

 

Objectivos: 

- Organizar a equipa defensivamente: trabalhar aspectos particulares da defesa à zona; 

trabalhar a contenção ao portador da bola e as coberturas defensivas; promover o fecho de 

espaços em bloco e a bascular compacto em função da posse de bola do adversário. 

- Organizar a equipa ofensivamente: trabalhar a alternância de passe e circulação de bola para 

chegar rápido à baliza do adversário; criar 

permanentemente linhas de passe diagonais; 

promover o jogo rápido a 1 ou 2 toques com 

“tabelas” para libertar espaços.  

  

Descrição: 

Situação de 4x4 num espaço de 

aproximadamente 25x20m (realizado quase 

no topo do estádio como se vê na figura real) 

com balizas pequenas. Situação de 

GR+4X4+GR num espaço de 

aproximadamente 30x20m com balizas 

grandes (também no topo do estádio). As situações decorrem em simultâneo, depois as 

equipas trocam. A equipa que defende fecha espaços em bloco, tendo que ser mais agressiva 

quanto mais próximo da sua baliza estiver. Na 2ª situação, isso ainda é mais relevante porque 

é mais fácil fazer golo, sendo a baliza muito maior. A equipa que ataca circula a bola com 

movimentações diagonais para criar linhas de passe até arranjar espaços para finalizar. As 
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equipas de 4 jogadores estão estruturadas tendo em conta determinada organização grupal 

referente ao 4-3-3 do treinador (ex.: médio centro, médio interior esquerdo, lateral esquerdo, 

ponta-de-lança).   
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Segunda-feira, 10/08/09, 16:30 h: 

Exercício 22 

 

Objectivos: 

- Organizar a equipa defensivamente: trabalhar a organização defensiva à zona do sector 

defensivo (GR+4 defesas) a bascular em função do local da bola no terço defensivo. Entender 

o posicionamento defensivo na área em função do adversário colocar um ou dois pontas-de-

lança, quando vai sair cruzamento. Trabalhar a organização defensiva à zona do sector 

defensivo e intermédio (intersectorial – GR + defesa + meio-campo). Entender o 

posicionamento defensivo na área e fora da área quando vai sair cruzamento do adversário. 

Perceber o posicionamento dos médios nas coberturas aos laterais e também quando a bola 

se encontra no corredor central. 
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Descrição: 

Situação de GR+4 (sector defensivo) X 0 (3 treinadores a simular o adversário e local da bola) 

e depois GR+4 (sector defensivo) + 3 (sector intermédio) X 0 (3 treinadores a simular o 

adversário e local da bola). Exercício realizado em meio-campo, a baixa intensidade, com o 

treinador a levar os jogadores a perceberem aquilo que pretende, promovendo a sua 

participação, obrigando-os a pensar, a constatar e tirando muitas dúvidas.  

Numa 1ª fase trabalha o sector defensivo, 

basculando em função do local da bola e 

ajustando sempre o posicionamento com 

correcção permanente do treinador. Se a bola a 

bola está no corredor central, os 4 defesas 

fecham espaço central e ficam próximos, se o 

adversário vira costas e recua, todo o sector 

avança em bloco; se o adversário se prepara 

para colocar longe em profundidade, eles 

recuam para se ajustarem e assegurarem a 

profundidade defensiva. Se a bola entra na lateral para zona de cruzamento, o lateral aproxima 

e pressiona, e na área um central fica no 1º poste, outro na zona central e o lateral contrário na 

linha do 2º poste - se for com 1 ponta-de-lança adversário ele fica mais à frente do que os 

centrais, se for com 2 pontas-de-lança adversários ele fica na mesma linha dos centrais. Se os 

adversários se movimentarem na área, os defesas asseguram o seu posicionamento à zona. 

Numa 2ª fase trabalham o sector defensivo e 

intermédio, basculando em função do local da 

bola e ajustando sempre o posicionamento com 

correcção permanente do treinador. Quando a 

bola está em zona de cruzamento, o lateral está 

a pressionar, quem lhe faz a cobertura é o médio 

interior desse mesmo lado. Na área mantém-se 

como na 1º fase, o médio centro fica na zona 

central e o médio interior contrário fecha um 

pouco e ajusta a distância para o bloco ficar com 

as linhas juntas. Depois o lateral vem para dentro ajustar posicionamento para fazer ele a 

cobertura ao médio interior. O ajustamento posicional e o rigor são constantes neste exercício. 
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Quarta-feira, 12/08/09, 10:30 h: 

Exercício 23 

 

Objectivos: 

- Organizar a equipa ofensivamente: estimular a capacidade de manter a posse de bola sob 

pressão em espaço reduzido, jogando a 1 e 2 toques. Promover a velocidade de decisão, 

execução e de passe e a recepção orientada. Criar apoios curtos e permanentes no sentido de 

a bola poder circular pelos espaços livres afastando-a da pressão.  

- Estimular a mudança de atitude ofensiva para defensiva, pressionado o portador da bola e 

fechando espaços. 

- Organizar a equipa defensivamente: promover comportamentos de zona, pressionar forte o 

adversário assegurando cobertura do espaço 

circundante.  

- Estimular a mudança de atitude defensiva para 

ofensiva, tirando a bola da pressão por apoios mais 

próximos e jogando no espaço livre. 

 

Descrição: 

Situação de [4+4] X 4, realizada num espaço 

aproximadamente de 15x15m (realizado no topo do 

estádio como se vê na figura real) e em períodos 

curtos (1’ e recupera 40’’). As 3 equipas de 4 jogadores estão formadas tendo em conta o tipo 

de relações que estabelecem no 4-3-3 do treinador (ex: 3 do meio-campo, 1 extremo). Duas 

equipas estão em posse de bola e está uma equipa a defender, tentando roubar a bola; a 

equipa que perde a bola muda de atitude e passa a defender. Nas equipas que estão em posse 

de bola há um jogador de cada uma que se encontra mais no centro do espaço para facilitar na 
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manutenção da posse de bola; os outros ficam mais na periferia do espaço mas não têm 

posição fixa, estão sempre predispostos para criar solução de passe. Os jogadores que se 

encontram nessa posição do meio são jogadores que habitualmente desempenham funções 

idênticas no 4-3-3 do treinador (ex: médio centro ou interior, ponta-de-lança). As equipas que 

têm a bola procuram constantemente o espaço livre para que a circulação seja rápida e eficaz. 

Do lado de fora tem um treinador que mete a bola em jogo sempre que a mesma sai do espaço 

para que o ritmo de posse de bola e pressão seja elevado. 

 

Exercício 24  

 

Objectivos: 

- Organizar a equipa ofensivamente: circulação de bola em largura com equilíbrio posicional 

entre sectores, para arranjar espaço e 

depois dar profundidade. 

- Organizar a equipa quando perde a 

posse de bola: reajustamento posicional 

permanente, se não deu para 

pressionar logo, fecha no interior e 

organiza defensivamente. Se dá 

pressiona e sobe para conquistar e 

depois dar profundidade.  

- Organizar a equipa defensivamente: 

bloco intermédio à zona, indicador de 

pressão forte nas laterais, fechando bem interior e obrigar adversário a jogar para a lateral e lá 

pressionar para ganhar. Identificar o timing desse pressing.  
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- Trabalhar a segurança do passe após a conquista da bola. Se dá para aproveitar a 

profundidade, joga e avança. Se não dá, tira da pressão e começa novamente em organização 

ofensiva.  

 

Descrição:  

Situação igual ao exercício 3, mas com maior ênfase por parte do treinador na organização 

defensiva colectiva. A equipa que defende fechar bem o espaço interior, pressionar forte 

quando o adversário tenta jogar no interior da equipa, direccionando para as laterais. A equipa 

reconhece e depois pressiona forte na lateral para tentar conquistar. Quando conquista, se 

conseguir tenta dar profundidade com passe rasteiro para o ponta-de-lança. Se não dá, tira da 

zona de pressão e começa a circular até arranjar espaço para depois dar profundidade. Ao 

longo do exercício o treinador direcciona estes momentos.  

 

 

 

 


