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RESUMO 

O presente estudo teve como objectivo analisar a congruência entre as 

concepções de ensino e treino do treinador de Futebol e as suas intervenções 

pedagógicas sobre o conteúdo substantivo, durante o treino. Particularmente, 

pretendemos identificar: o Modelo de Jogo preconizado pelo treinador; o 

conteúdo substantivo transmitido; quando, como e a quem são dirigidos; a 

natureza das tarefas instrucionais aplicadas; a relação entre o tipo de tarefas 

instrucionais e a natureza do conteúdo substantivo transmitido no feedback 

pedagógico.  

Para efeito, recorremos a um treinador do escalão sénior da 2ª Liga do 

Futebol Português com um palmarés desportivo considerável ao nível da 

formação de futebolistas. O estudo comportou uma Entrevista Semi-

Estruturada, no sentido de compreender os aspectos conceptuais, situacionais 

e contextuais que podem influenciar a intervenção pedagógica do treinador no 

treino, bem como a aplicação de um instrumento de Observação Sistemática, 

de modo a obter o perfil de intervenção pedagógica do treinador no processo 

de ensino-aprendizagem/treino dos conteúdos substantivos do Futebol.   

Através da realização deste estudo foi possível verificar que: 1) o 

treinador tem uma intervenção pedagógica congruente com as suas 

concepções acerca do ensino e treino do Jogo de Futebol; 2) o treinador tem 

uma intervenção pedagógica centrada maioritariamente sobre os conteúdos de 

ordem táctica; 3) a maioria das instruções emitidas pelo treinador é de carácter 

geral, sob a forma prescritiva; 4) os feedbacks são emitidos fundamentalmente 

para o jogador de forma individual; 5) as tarefas de refinamento são as mais 

utilizadas pelo treinador; 6) na intervenção do treinador há uma relação de 

compromisso entre a natureza do conteúdo substantivo e a tipologia da tarefa 

instrucional apresentada, em função do treino analisado. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to examine the congruence between the concepts of 

education and training of the football coach and its pedagogical interventions on 

the substantive content for the training. In particular, we want to identify: the 

Game Model recommended by the coach; the substantive content transmitted; 

when, how and to whom they are addressed; the nature of instructional tasks 

applied; the relationship between the type of instructional tasks and the nature 

of the substantive content broadcast on pedagogical feedback. 

To reach that objective, we resort to a senior level coach of the 2nd 

Portuguese Football League with a track record sporting considerable level of 

training of players. The study included an Interview Semi-Structured in order to 

understand the conceptual, contextual and situational that can influence the 

pedagogical intervention of the coach in training and the application of a 

Systematic Observation in order to obtain the pedagogical intervention profile of 

the coach in the process of education-learning/training of the substantive 

content of Football. 

Through this study we observed that: 1) the coach has an educational 

intervention congruent with their conceptions of education and training of 

Football Game; 2) the coach pedagogical intervention is mainly focused on the 

tactical subject content; 3) the majority of coach instructions have a generalist 

profile, in the form of prescriptive; 4) the coach instruction is transmitted, 

predominantly, for the player individually; 5) the refining task are the most used 

by the coach; 6) in the intervention of the coach there´s a compromise between 

the nature of the substantive content and instructional type of task presented, 

according to the training analysis. 

 

 

 

 

KEY – WORDS: FOOTBALL; PEDAGOGICAL AREA CONTENT; COACH; 

INSTRUCIONAL TASK.  



 

XIV 

 

 

 

 

 



 

- 1 - 

 

1. INTRODUÇÃO 
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1.1. ENQUADRAMENTO E PERTINÊNCIA DO ESTUDO 

 

“O Futebol insurge-se como modalidade desportiva colectiva com 

carácter profissional em muitos países europeus. Cada vez mais a modalidade 

se encontra associada a interesses económicos e sociais. Neste sentido, os 

clubes tentam obter resultados desportivos apostando na competência dos 

treinadores” (Farias, 2007: 3). 

Sobre isto Pacheco (2002) refere que o treinador actual tem de possuir 

um leque alargado de conhecimentos e competências, inquestionavelmente 

superiores àqueles que eram exigidos aos treinadores no passado. Também 

Mesquita (1998: 3) defende que “actualmente, torna-se por demais evidente 

para os que estão envolvidos no processo de treino que não basta treinar 

muito; é preciso, cada vez mais, não só treinar muito, mas fundamentalmente 

treinar melhor”.  

O treino desportivo constitui um processo complexo em que o produto 

final resulta da convergência de vários factores tais como o conhecimento do 

conteúdo de treino e ainda a arte e intuição do treinador (Mesquita, 2000).  

De acordo com pesquisas realizadas, o comportamento preferencial dos 

treinadores, contribuindo como factor fundamental de eficácia pedagógica, é a 

instrução (Cushion & Jones, 2001; Potrac, Jones & Armour, 2002). 

Para uma adequada e eficaz intervenção no âmbito do processo de 

ensino-aprendizagem/treino, o treinador tem de possuir um conhecimento 

aprofundado do conteúdo da modalidade e de todas as variáveis interferentes 

no rendimento desportivo do jogador de futebol. Esse conhecimento advém 

essencialmente de uma observação sistemática de todo o processo (Farias, 

2007).  

A preparação dos jogadores faz-se fundamentalmente através do 

processo de treino, o que implica o estabelecimento de comunicações 

eficientes entre os treinadores e os jogadores. “A capacidade de comunicar 

constitui um dos factores determinantes da eficácia pedagógica no contexto do 

ensino das actividades físicas e desportivas” (Rosado & Mesquita, 2009: 69) e 

espelha as estratégias pelo qual o treinador consegue transmitir aos jogadores 
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a sua concepção de jogo, os seus objectivos, os fundamentos requeridos e 

comportamentos desejados. Desponta assim como factor imperativo, uma 

formação adequada do treinador que, não só, se circunscreve ao domínio do 

conteúdo de treino, mas também à sua valência pedagógica (Shulman, 1986). 

Numa afirmação “…bons treinadores não são necessariamente 

professores eficazes, mas um bom professor deve ser necessariamente um 

bom treinador…” (Rink, 1994: 179) fornece-nos um paradigma pertinente para 

o nosso estudo de caso. Mas não basta simplesmente saber ensinar. É 

necessário um saber aprofundado sobre conteúdo substantivo, ou seja, aquele 

que se referencia directamente aos objectivos de ensino e de aprendizagem 

(Mesquita, 1998; Siedentop, 1991). Todavia, o contrário também assume 

veracidade, porquanto não basta só saber do conteúdo; é necessária uma base 

pedagógica sólida para intervir de forma adequada no processo de ensino-

aprendizagem. Nesta perspectiva, o treinador tem de possuir um conhecimento 

pedagógico do conteúdo que lhe possibilite definir estratégias didácticas 

adequadas aos conteúdos, aos objectivos e ao nível dos praticantes para a 

optimização do processo de treino (Farias, 2007).  

O presente estudo tem como campo de aplicação o Futebol, portador de 

um quadro de exigências o qual reclama conhecimentos e competências na 

medida das necessidades. Ainda mais quando se sabe que estes não 

decorrem automaticamente da experiência (Garganta, 1997). Percebe-se, 

assim, que o ensino sobre o conteúdo especializado de uma modalidade como 

o Futebol, só terá valência didáctica se existir um conhecimento pedagógico 

alargado por parte do treinador.  

Neste sentido, o treinador deve procurar um constante aprimoramento 

das suas intervenções que devem ser contextualizadas, porque existem várias 

formas de treinar e de jogar (Frade, 2007).  

Deste modo, o presente estudo pretende contribuir para um 

entendimento mais profundo e situado das abordagens instrucionais 

concebidas e aplicadas pelo treinador de futebol profissional no contexto de 

ensino-aprendizagem/treino e tem como principal objectivo aferir acerca da 

congruência entre as concepções de ensino e treino do Jogo de Futebol e as 
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intervenções pedagógicas no âmbito do treino. Por fim, tentaremos reflectir 

sobre as implicações práticas dos resultados obtidos, com o intuito de contribuir 

para intervenção qualificada do treinador de Futebol.   

 

 

1.2. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este trabalho está organizado em seis pontos principais, aqui 

designados de capítulos, seguidos das sugestões para futuros trabalhos, das 

referências bibliográficas e dos anexos. 

No primeiro capítulo efectuamos uma pequena introdução ao tema na 

qual é justificada pelo enquadramento e pertinência do estudo, assim como, a 

apresentação da estrutura e organização do trabalho. 

No segundo capítulo, apresentamos a revisão bibliográfica efectuada na 

qual é feito um enquadramento e aprofundamento do conteúdo substantivo do 

Futebol e realçado o papel da instrução no processo de ensino-

aprendizagem/treino, nomeadamente aos níveis da eficácia do feedback 

pedagógico e das tarefas instrucionais. Posteriormente centramo-nos na 

intervenção pedagógica do conteúdo por parte dos treinadores. 

No terceiro capítulo descrevemos os objectivos e as hipóteses do 

presente estudo. 

No capítulo do material e métodos apresentamos a caracterização e as 

condições de realização do estudo, os procedimentos adoptados na recolha 

dos dados, os instrumentos utilizados na recolha de dados e o instrumentarium. 

No quinto capítulo efectuamos a apresentação e discussão dos 

resultados, confrontando as ideias do treinador com a sua intervenção e ainda 

com os resultados de outros estudos no sentido de possibilitar uma análise 

crítica. 

No sexto capítulo apresentamos as conclusões do trabalho e 

formulamos sugestões para a realização de futuros estudos. 

No final deste trabalho apresentamos as referências bibliográficas 

mencionadas ao longo do estudo, seguidas dos anexos, nos quais é 
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apresentado a entrevista integral e a transcrição dos feedbacks pedagógicos 

fornecidos pelo treinador durante as sessões de treino observadas. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 8 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 9 - 

 

2.1. NATUREZA E ENQUADRAMENTO DO JOGO DE FUTEBOL 

“O Futebol é um Jogo Desportivo Colectivo (JDC) que ocorre 

num contexto de elevada variabilidade, imprevisibilidade e 

aleatoriedade, no qual as equipas em confronto disputando 

objectivos comuns, lutam por gerir em proveito próprio, o tempo 

e o espaço, realizando em cada momento acções reversíveis 

de sinal contrário (ataque-defesa) alicerçadas em relações de 

oposição-cooperação”. 

Garganta (1997) 

 

No contexto desportivo são várias as modalidades que se expressam 

através de uma característica comum, o jogo. Este define-se pela relação 

directa de oposição entre duas equipas com objectivos comuns. Os 

investigadores designam habitualmente estas modalidades desportivas por 

Jogos Desportivos Colectivos (JDC). 

Devido à riqueza das situações que proporcionam, os JDC constituem um 

meio educativo e formativo por excelência (Mesquita, 1992), na medida em que 

a sua prática, quando correctamente orientada, induz o desenvolvimento das 

competências do jogador em vários planos dos quais se podem realçar o 

táctico-cognitivo, o técnico e o sócio-afectivo (Garganta, 1995).  

De acordo com Guilherme Oliveira (2004), o Futebol insere-se na 

categoria dos Jogos Desportivos Colectivos que se caracterizam pelo confronto 

entre duas equipas, constituídas por um conjunto de jogadores que interagem 

entre si, através de um encadeamento diverso de acções, permitidas pelas leis 

do jogo, na procura de se superiorizarem ao adversário.  

O mesmo autor salienta a importância das relações de cooperação entre 

jogadores da mesma equipa para a formação de um “projecto colectivo de 

jogo” (Guilherme Oliveira, 2004: 115). Será em função deste projecto que serão 

resolvidas as situações de jogo. Em contraponto refere que as relações de 

oposição são decisivas para a colocação de problemas à equipa adversária. 

Sobre isso e sem diminuir a importância das restantes características, 

Garganta e Pinto (1998) afirmam que são essas relações de cooperação e 

oposição vivenciadas que traduzem a essência dos JDC, num contexto onde 

predomina o factor imprevisibilidade. Para vencer a oposição dos adversários 
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os praticantes devem desenvolver um espírito de colaboração e entreajuda de 

forma a serem capazes de interpretar os aspectos referentes à táctica 

individual e projectá-los para uma táctica colectiva, dando o melhor de si em 

prol da equipa. 

Os mesmos autores acrescentam ainda a necessidade do 

desenvolvimento dos conhecimentos específicos e da inteligência “como 

capacidade de adaptação (…) de elaborar e operar respostas adequadas aos 

problemas colocados pelas situações aleatórias e diversificadas que ocorrem 

no jogo” (Garganta & Pinto, 1998: 12).   

O jogo contempla sentimentos de satisfação e insatisfação, momentos de 

tensão e de alívio, de instabilidade e estabilidade. É esta incerteza que 

enriquece o Futebol, porque nunca se sabe o que irá acontecer no lance 

seguinte (Santos, 2009). 

Ribeiro (2008) salienta que por todo este manancial de características 

específicas, o Futebol é acima de tudo um mundo de emoções, sensações, 

dúvidas, inquietações, certezas e indefinições. Garganta (2004) acrescenta que 

pode mesmo dizer-se que o melhor deste fenómeno está nos muitos mundos 

que contém e naquilo que este poderá dar ao mundo. 

Garganta e Pinto (1998) caracterizam o Futebol como um fenómeno 

social representado e visto por pessoas. Frade (2007) vai ainda mais longe ao 

considerá-lo um fenómeno antropossocial total jogado, vivido e visto por 

pessoas. 

Como a profundidade do Futebol é tão grande, têm-se realizado inúmeras 

investigações com o intuito de descobrir o que ainda não se sabe o que o 

Futebol esconde (Sousa, 2000). 

Assim, percebe-se que o Futebol não se trata apenas de um espectáculo 

desportivo com grande representatividade na sociedade, mas que também 

congrega em si um campo de aplicação da ciência e de uma disciplina de 

ensino (Garganta, 1997). 

Pela abrangência de questões que envolvem este fenómeno, vários 

investigadores afirmam que é fundamental perceber a complexidade do jogo de 
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futebol (Castelo, 1994; Garganta, 1997; Gréhaigne, 1992; Guilherme Oliveira, 

2004; Frade, 2007). 

Por se tratar de um jogo de elevada complexidade, (Castelo, 1994) 

considera que a visão sobre o jogo deve ser concentrada nas “situações reais 

de jogo” (p.185), rejeitando portanto uma visão analítica, mecânica e 

fragmentada em factores técnicos, psicológicos, tácticos, físicos, etc. 

Neste sentido, Guilherme Oliveira (2004) afirma que um jogador, uma 

equipa ou um jogo de Futebol são passíveis de ser considerados sistemas. A 

respeito disto, Teodorescu (1984) refere que “uma vez que as acções dos 

jogadores são integradas numa determinada estrutura, segundo um 

determinado modelo, de acordo com certos princípios e regras; tem uma 

determinada funcionalidade, uma vez que o objectivo visado e a repartição das 

missões de cada jogador são coordenadas com as dos outros companheiros 

(organização); é um sistema dinâmico, uma vez que tem a capacidade de auto-

regulação, portando de se adaptar às situações (factores de perturbação, isto 

é, as acções dos adversários) sem se desorganizar com facilidade”. 

Segundo Garganta (2005), parece assim justificar-se que o jogo e o treino 

de Futebol sejam perspectivados como sistemas acontecimentais, dinâmicos, a 

partir do reconhecimento da importância das interacções dos 

jogadores/equipas para agirem eficazmente em situações de elevada 

instabilidade e variabilidade. 

Acerca deste assunto Cunha e Silva (1999: 159) refere que o jogo é “uma 

sequência de sequências” e Castelo (1994) reforça a sua complexidade ao 

afirmar que quando se observa um jogo de futebol é possível perceber de 

imediato a existência de um elevado grau de complexidade provocada pela 

interacção dos comportamentos táctico-técnicos dos jogadores. Isto porque o 

jogo é fértil em acontecimentos em que a frequência, ordem cronológica e 

complexidade não podem ser previstas antecipadamente e em que os 

jogadores necessitam de adoptar uma permanente atitude táctico-estratégica. 

Para isso, a qualidade da sua intervenção vai depender, como já havia referido, 

do conhecimento específico que tem, ou seja, o modo como concebe e 

percebe o jogo. 
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Nesta medida, nos JDC a dimensão Táctica ocupa um lugar nuclear e 

basilar na estrutura de rendimento desportivo (Castelo, 1994; Farias, 2007; 

Frade, 1985; Garganta, 1997; Garganta & Pinto, 1998; Gréhaigne, 1992; 

Guilherme Oliveira, 2004; Queiroz, 1986; Teodorescu, 1984) pelo que a função 

dos demais factores, é cooperar no sentido de facultarem acesso a 

desempenhos tácticos de nível cada vez mais elevado. Os autores referem 

mesmo que o primeiro problema colocado ao jogador é de natureza táctica, ou 

seja, o praticante deve saber o que fazer e como fazer para conseguir resolver 

os problemas que surgem no jogo.  

Com base no que foi dito, vamos aprofundar um pouco os pressupostos 

necessários para a operacionalização a nível do processo de ensino-

aprendizagem/treino de uma forma de jogar Futebol. 
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2.2. PRESSUPOSTOS BÁSICOS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM/TREINO 

“Conhecer bem o Modelo de Jogo, a sua ideia mais geral e os 

comportamentos mais específicos permite redireccionamentos 

e reajustamentos consoante as necessidades contextuais 

tendo em vista a Especificidade. Só partindo deste pressuposto 

é que é possível perceber o que é mais e menos complexo e a 

partir daí gerir o processo de treino com elevado grau de 

qualidade”. 

(Campos, 2007: 52) 

 

2.2.1.  A necessidade de criar e desenvolver um Modelo de Jogo 

como guia de todo o processo… 

 

Actualmente, é frequente recorrer-se a conceitos como modelo e 

modelação, no âmbito das Ciências do Desporto e em particular no que se 

refere ao treino desportivo. Nesse sentido, não é de estranhar que expressões 

como modelo de jogo, modelo de jogador, modelo de preparação façam parte 

do vocabulário diário de treinadores e investigadores assumindo-se como a 

base de todo o processo de preparação e treino dos jogadores e das equipas 

e, consequentemente, da competição (Lucas, Garganta, & Fonseca, 2002). 

De acordo com Garganta (1997: 117) “o sentido original da palavra 

modelo é paradeigma, que exprime o que se deve copiar, ou o que se impõe 

necessariamente, do mesmo modo que o molde ou a matriz impõe à matéria 

uma forma pré-determinada”. 

Castelo (1996) entende que modelo é “um ensaio, uma aproximação, 

uma maqueta mais ou menos abstracta que representa os aspectos 

fundamentais, apresentados de uma forma simplificada de uma ou várias 

situações, permitindo assim, uma melhor interpretação das variáveis que esta 

em si encerra”.  

Já para Faria (1999) o modelo representa, antes de mais, a concepção 

de jogo do treinador ou seja a forma como quer a sua equipa a jogar. Para 

Guilherme Oliveira (2003: XXII): “concepção de jogo no fundo, é a ideia que 

tenho de Jogo relativamente aos diferentes momentos desse jogo, ou seja, em 
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termos das ideias que eu tenho de jogo relativamente ao processo ofensivo, ao 

processo defensivo, à transição defesa-ataque, à transição ataque-defesa (…) 

são os comportamentos que eu quero que os jogadores tenham nesses quatro 

momentos”. O mesmo autor acrescenta que há uma grande importância da 

concepção de jogo para o processo de treino porque tudo o que se faz é 

centrado nesses comportamentos que se pretendem incutir nos jogadores. Por 

isso, no treino procura-se a potencialização dos jogadores para que em jogo, 

esses comportamentos sejam evidentes. 

Contudo, o modelo não se restringe ao plano conceptual ou ideológico 

do jogo pois compreende igualmente o lado prático visto que o jogo é um 

fenómeno que se encontra em permanente construção (Gomes, 2006). 

Demonstrando acordo com este aspecto, Castelo (1996) refere que o modelo 

de jogo compreende a sua evolução dinâmica e criativa ao longo do seu 

processo de desenvolvimento. Face a isto, Guilherme Oliveira (in Gomes, 

2006) refere que tão importante como o lado das ideias do treinador para o 

jogar é o lado prático do processo, da forma como os jogadores compreendem 

o projecto colectivo da equipa e o desenvolvem.  

Para elucidar-nos melhor sobre as diferenças entre Modelo e Concepção 

de Jogo, Guilherme Oliveira (2003) refere que apesar de serem coisas muito 

semelhantes, a única diferença é que a primeira centrar-se no plano das ideias 

enquanto que a segunda centra-se na operacionalização dessas mesmas 

ideias. Agora, o Modelo de Jogo que se cria para uma equipa poderá ser 

ligeiramente diferente da concepção de jogo mais abrangente do treinador. 

Difere porque está relacionado com a própria equipa e tem que ter em 

consideração um conjunto de situações que vão levar à adaptação de 

determinado tipo de ideias sobre essa mesma realidade. Por isso, o Modelo de 

Jogo é a adaptação das ideias e da concepção de jogo do treinador à realidade 

em que está inserido. 

Pelo que foi dito entende-se que o Modelo de Jogo é o aspecto nuclear 

do processo de treino ao ponto deste deixar de ter sentido sem a sua 

existência, já que será a partir dele que tudo se irá gerir, organizar, desenvolver 

e criar (Guilherme Oliveira, 2004). Assim pensa também Faria (1999: 49) para 
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quem “o Modelo de Jogo condiciona um modelo de treino, um modelo de 

exercícios e, necessariamente, um modelo de jogador.” Dito isto, importa 

perceber a sua existência como a base fundamentadora de tudo o que envolve 

uma equipa de futebol e a sua aprendizagem constitui-se como algo de 

relevância inquestionável (Campos, 2007). 

Contudo, para Frade (2007), o Modelo de Jogo é muito mais abrangente. 

Deve ser entendido como a intenção do treinador, desenvolvida e concretizada 

desde a planificação e intencionalidade à realização ao longo do processo de 

treino que nos diz se o que está a ser feito é condizente ou não com o jogar 

pretendido pelo treinador. Daqui resulta que a Modelação é criada e nunca 

adoptada. A respeito disto, Mourinho (Oliveira, Amieiro, Resende, & Barreto, 

2006) refere que é fundamental cada treinador definir um modelo de jogo 

pessoal e único para a sua equipa, treinando sempre em função disso mesmo. 

Pelo que foi dito, facilmente se depreende a necessidade de se criar um 

jogar que seja único de cada treinador e que por isso identifique uma 

determinada maneira de se estar no futebol e de se criarem exercícios 

específicos do jogar a que corresponde.  

Evidenciando a importância do Modelo de Jogo, Frade (2007) afirma que 

o “jogar” é uma organização construída pelo processo de treino, face a um 

futuro que se pretende atingir. Deste modo, esclarece que o processo configura 

o jogo fazendo emergir determinadas regularidades no comportamento da 

equipa e jogadores. 

Sobre isto Lucas, Garganta, & Fonseca (2002) referem que, como a 

construção de um modelo de jogo é bastante complexa, na medida em que 

engloba um conjunto de orientações, ideias e regras organizacionais de uma 

equipa, é cada vez mais importante orientar o processo de treino (modelo de 

preparação) tendo por objectivo o modelo de jogo, de forma a ser servido e a 

servir um determinado modelo de jogador, preparando-o para uma variedade 

de contextos que surgem durante a competição. Dentro desta lógica, os 

padrões de comportamento dos jogadores devem estar de acordo com os 

padrões idealizados pelo treinador, criando um conjunto de regras de acção e 



 

- 16 - 

 

princípios de gestão do jogo que sejam entendidos por ambas as partes, como 

os mais vantajosos na perseguição do sucesso desportivo. 

O modelo de jogo condiciona o entendimento e a actuação dos 

jogadores. As relações que ele estabelece entre o modelo e as situações que 

ocorrem no jogo, orientam as respectivas decisões, condicionando a 

organização da percepção, a compreensão das informações e a resposta 

motora. Com isso, pretende-se formar jogadores inteligentes, com capacidade 

de decisão, dotados de recursos, experiências e conhecimentos para 

solucionar diferentes situações do jogo (Garganta, 1997). 

A tomada de decisão não é algo aleatório ou seja, apesar das 

particularidades do contexto, o jogador é sobrecondicionado a decidir em 

função do projecto de jogo da equipa e portanto, dos seus princípios. Assim, o 

modelo de jogo permite condicionar as escolhas dos jogadores para um padrão 

de possibilidades ou seja, orienta as decisões dos jogadores (Gomes, 2006). 

Assim, entende-se que a presença do Modelo de Jogo no 

imaginário/consciência dos jogadores constitui-se um processo que importa 

perceber mas a sua existência não é condição única para que os 

comportamentos sejam condicionados nesse sentido. Há que treiná-lo de forma 

a enraíza-lo no imaginário dos jogadores e da equipa, torná-lo presente de 

forma consciente e seguidamente subconsciente (Campos, 2007). 

O Modelo de Jogo é simultaneamente algo de tão concreto pois é 

orientador e sabemos em que direcção queremos ir mas também algo de tão 

utópico porque por mais que procuremos nunca vamos encontrar. É sempre 

algo que se procura, nunca está acabado e nunca tem fim.  

Sobre isto Frade (1985) refere que o modelo de jogo como a concepção 

de uma expressão de jogo tendo como princípio base, o estar constantemente 

a ser visualizado, ou seja, mantendo-se o futuro como o elemento causal do 

comportamento. Assim, a modelação assume um papel de intervenção activa 

para o regulamento dos comportamentos de uma equipa de forma com um 

objectivo de adaptação constante à realidade futura (Ribeiro, 2008).  

Percebe-se assim que o futuro é sempre o elemento estruturante do 

nosso processo porque o treinador tem de ver sempre mais à frente, tem de no 
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momento da operacionalização, saber aquilo que pretende para verificar se 

tudo está a decorrer exactamente conforme planeado e nesse sentido, o 

feedback deve ser o mais congruente possível. 

 

 

2.2.2. …orientado por determinados Princípios de Acção… 

 

Uma das funções fundamentais do Treinador de uma equipa de Futebol 

é definir uma ideia de Jogo. Essa ideia é constituída por princípios, sub-

princípios e sub-princípios dos sub-princípios que integram e configuram o 

Modelo de Jogo (Guilherme Oliveira, 2004). Mas para essa ideia ser 

operacionalizada eficazmente é fundamental que os jogadores consigam 

“percepcionar, interpretar e concretizar em jogo as ideias decorrentes desse 

Modelo”. A congruência entre esses aspectos nas relações treinador-jogador e 

jogador-jogador é um dos aspectos mais relevantes da expressão da qualidade 

de jogo de uma equipa (Guilherme Oliveira, 1991). 

Mourinho (2002, cit. Oliveira et al., 2006: 37) refere que “o mais 

importante é ter um determinado modelo, determinados princípios, conhecê-los 

bem, interpretá-los bem, indepentemente de ser utilizado este ou aquele 

jogador. No fundo é aquilo que eu chamo de organização de jogo”. 

Reforçando esta lógica, Guilherme Oliveira (2006) refere que os 

princípios do modelo são o início de um padrão de comportamentos 

pretendidos pelo treinador para a equipa a nível colectivo e para os jogadores a 

nível individual. Ou seja, nunca será um fim em si mesmo, mas uma fonte de 

graus de liberdade e de possibilidades. O treinador normalmente define aquilo 

que quer que os jogadores façam em cada um dos quatro momentos de jogo, 

estabelecendo comportamentos para que eles saibam todos como se hão-de 

movimentar naquelas situações. Mas é óbvio que eles não podem jogar de 

forma mecanizada pois se houver uma pequena alteração, já não saberão o 

que fazer! Isto é, torna-se fundamental que o treinador dote os seus jogadores 

de capacidade decisional para que sejam autónomos nas opções que tomam. 

Na realidade esse é o maior contributo que o treinador pode dar, fazer da 
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equipa um colectivo autónomo e fazê-lo entender o que fazer nas mais 

diversas situações. Em todo o caso, os princípios assim como o Modelo, não 

são rígidos nem imutáveis. 

Neste entendimento, o modelo envolve a operacionalização dos 

princípios de acção dos jogadores nos vários momentos do jogo. Por isso, este 

conceito de modelo de jogo não se reduz a uma ideia geral, tratando-se 

sobretudo de configurar as interacções dos jogadores. Reforçando este lado 

pragmático do processo, Frade (2003: III) afirma que “mais importante que a 

própria noção de modelo, são os princípios do próprio modelo” uma vez que 

nem todos assumem a mesma importância nem são operacionalizados da 

mesma forma. 

Para percebermos melhor os seus graus de significância reportamo-nos 

a Guilherme Oliveira (2003: XXIII) que divide os princípios de jogo em mais 

gerais ou seja, colectivos e mais específicos ou seja, sectoriais, inter-sectoriais 

e individuais. “Assim, os princípios são os comportamentos que nós queremos 

que a nossa equipa tenha, tanto em termos colectivos como em termos 

individuais chamados «grandes princípios», referentes aos aspectos 

fundamentais da nossa forma de jogar”. Por exemplo, se nós temos um jogo de 

circulação de bola, a manutenção e circulação da bola é considerado um 

grande princípio. Podemos considerar ainda que há sub-princípios que 

suportam os princípios. Por exemplo, um sub-princípio da posse de bola é o 

posicionamento correcto dos jogadores para se poder circulá-la. Outro sub-

princípio da posse de bola é o passe. Os grandes princípios dividem-se em 

sub-princípios que suportam esse grande princípio e que poderão ser 

potencializados de forma a que esse grande princípio quando apareça em jogo 

seja o mais potenciado possível. Existem princípios e grandes princípios para 

todos os momentos do jogo realizando-se depois o desmontar desses grandes 

princípios em sub-princípios para esses diferentes momentos. 

Pelo que foi dito podemos entender que os princípios de jogo permitem 

ao treinador desenvolver determinadas regularidades comportamentais nos 

jogadores, organizando as suas relações e interacções. Desta forma, privilegia 

uma “ordem” no desenvolvimento do jogo tornando-o determinístico ou seja, 
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torna a previsibilidade incalculável dos acontecimentos numa imprevisibilidade 

potencial (Frade, 1998). 

Deste modo, a organização e os seus princípios fazem com que o jogar 

se desenvolva num determinado universo de possibilidades e a equipa adquira 

uma identidade própria (Gomes, 2006). 

Guilherme Oliveira (2004) refere ainda que pela sua experiência como 

treinador que a existência destas relações leva, por vezes, ao surgimento de 

dois tipos de problemas relacionados entre si. Um que se reporta à importância 

do conhecimento específico do jogador e outro aos processos de ensino-

aprendizagem que melhor se adaptam à formação desses mesmos 

conhecimentos.  

Assim, para tentar criar uma linha direccionadora do processo, devemos 

definir uma série de princípios, de sub-princípios e da respectiva articulação 

entre eles para que se crie a tal identidade de jogo. Como diz o professor 

Guilherme Oliveira (2003), “o Modelo de Jogo é essencialmente mental, porque 

são os jogadores que jogam e os jogadores têm interpretações e essas 

interpretações quando eles começam a relacionar-se uns com os outros, dão-

se de forma independente”. Do que eu depreendo que no fundo é sempre algo 

abstracto que só se torna concreto quando os jogadores conseguem exacerbar 

a articulação dos princípios no plano prático.  

Por tudo o que foi dito, percebe-se que a configuração do modelo resulta 

da articulação e desenvolvimento dos princípios para que o jogo adquira uma 

dada identidade. Desta forma define uma qualidade comportamental promovida 

pelos princípios de acção sobre os quais o treinador e jogadores analisam e 

interpretam os factos do jogo e de desenvolvimento do processo. Assim, é 

através do modelo que se concebem e avaliam as intenções e os 

acontecimentos de todo o processo face ao que se pretende (Gomes, 2006). 
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2.2.3. …alicerçados numa (supra)dimensão táctica que se pretende 

específica por forma a criar hábitos através da repetição sistemática… 

 

Consubstanciada com o Modelo de Jogo e respectivos princípios de 

acção, surge como continnum dos anteriores um conceito crucial para o 

desenvolvimento e operacionalização das ideias do “jogar” que se pretende 

atingir, a Táctica. Esta é considerada a dimensão balizadora de todo o 

processo de jogo, de ensino e de treino, uma vez que o principal problema 

colocado às equipas e aos jogadores, como já referido, é sempre de ordem 

Táctica (Castelo, 1994; Farias, 2007; Frade, 1985; Garganta, 1997; Garganta & 

Pinto, 1998; Gréhaigne, 1992; Guilherme Oliveira, 2004; Queiroz, 1986; 

Teodorescu, 1984). 

Contudo, deve-se entender táctica 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). 

Em afinidade com esta concepção de táctica encontra-se José Mourinho 

(cit. Oliveira et al., 2006) que afirma que a sua prioridade é que a equipa tenha 

um “conjunto de princípios que dêem organização à equipa” (p. 93) e por isso 

“trabalha tudo em simultâneo” (p. 41), ou seja, que treina o jogar com uma 

constante interacção de todas as dimensões do jogo. Não desintegra para 

serem trabalhadas de forma isolada porque isso seria descontextualizá-las do 

jogar que pretende. Qualquer acção, referente aos factores acima 

mencionados, tem sempre subjacente uma “intenção táctica”. E acrescenta que 

“preocupações técnicas, físicas e psicológicas surgem por arrastamento e 

como consequência da especificidade do nosso modelo de operacionalização” 

(p.93). 
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Dito isto percebe-se que de cada ideia de jogo emergem todas as 

dimensões mas que a grande orientadora de todo o processo de treino, 

entendida como a cultura de jogo que o treinador pretende implementar é a 

“supradimensão táctica” (Oliveira et al., 2006: 37) 

Sobre isto, Guilherme Oliveira (2003: XXXII) refere que “a especificidade 

é o aspecto fundamental do processo de treino. A especificidade é a relação 

que existe entre o Modelo de Jogo que se está a criar e a operacionalização do 

treino. Tudo aquilo que se faz no treino é em função do Modelo de Jogo e essa 

relação é fruto da especificidade”. 

Percebemos assim que um treinador que tenha uma concepção de jogo, 

sabendo quais os comportamentos que pretende que os jogadores tenham e 

operacionalizando-os ao nível do treino, está a treinar em especificidade. Uma 

especificidade própria do seu jogar.  

    José Mourinho (cit. Oliveira et al., 2006) refere que para se conseguir 

atingir uma estabilidade ao nível da rendibilidade da equipa ao longo de uma 

época desportiva é impreterível instituir-se um padrão semanal de treino que 

assente num conjunto de pressupostos que sustentem a lógica processual do 

treinar, através da vivenciação aquisitiva dos diversos princípios e 

subprincípios do seu jogar por forma a criar hábitos de acção tendo em vista a 

organização de jogo preconizada. Respeitar estes pressupostos é cumprir com 

o grande norteador da metodologia de Mourinho – o “supraprincípio da 

especificidade” (p. 101).  

Assim entende-se que a repetição sistemática dos princípios é, nesta 

concepção metodológica, o caminho para a devida consecução do modelo de 

jogo criado, sendo este efectivamente um modelo específico na medida em que 

cada treinador deve elaborar o seu de acordo com aquilo que pretende ver 

implementado e de acordo com as qualidades dos seus jogadores. Só a 

presença sistemática e permanente do seu “jogar” é que pode conduzir á sua 

operacionalização. A articulação entre as partes (princípios) deve contribuir 

para a globalidade do processo na certeza que não é uma disjunção absoluta 

que, somada no final, resulta em algo tão articulado e complexo como o “jogar 

bem” (Campos, 2007: 13).  
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Guilherme Oliveira (1991) sintetiza a relevância da prática defendendo 

que os exercícios são o principal meio para provocar adaptações nas várias 

dimensões do rendimento. O mesmo autor, mais recentemente (2006), refere 

que para uma equipa jogar de determinada forma há interacções a promover 

mas que para jogar de forma diferente, essas interacções são distintas dando 

claramente a entender que a prática deve ter em conta aquilo que se pretende, 

ou seja, não se trata de uma prática universal mas sim de uma prática 

subjugada à pedra basilar de todo o processo – o Modelo de Jogo. 

O que se pretende com a repetição sistemática no processo de treino, é 

desenvolver um saber fazer corpóreo, induzido pela acção, e aquisição de 

hábitos em regime do entendimento de uma determinada relação mente-hábito 

(Frade, 2007; Maciel, 2008; Oliveira et al., 2006; Tamarit, 2007). 

No Futebol, sendo a inteligência um auxílio determinante, torna-se 

fundamental pensar sobre o que se faz, com o intuito de se poder perceber 

como se faz e como pensa, ou qual a distância a que nos encontramos de tais 

intentos, e quais as razões para tal. Deste modo, “o verdadeiro treino”, vai além 

da criação de um saber fazer, devendo permitir desenvolver igualmente um 

conhecimento sobre o saber fazer (Garganta, 2005) ou seja, a partir da 

intencionalidade subjacente ao ensino-aprendizagem de um jogar, isto é, em 

especificidade, ir além do «saber fazer», acedendo à dimensão de um «saber 

sobre um saber fazer» (Frade, 2007; Maciel, 2008; Oliveira et al., 2006; 

Tamarit, 2007). É aquando desta passagem, ou momento que se estabelece a 

relação mente-hábito, no qual se observam no organismo os níveis mais 

sublimes de expressão corpórea, ou seja, de harmonia entre corpo 

propriamente-dito e mente.  

Assim, o que se pretende com esta concepção metodológica é, que um 

determinado jogar seja assimilado não somente ao nível do saber fazer, mas 

também ao nível do saber sobre um saber fazer, capaz de conferir a um 

determinado jogar uma dimensão consciente, uma consciência táctica, e não 

apenas algo circunscrito à esfera do automatismo (Frade, 2007; Maciel, 2008; 

Oliveira et al., 2006; Tamarit, 2007). 
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Como refere Oliveira et al. (2006: 155) O que muitas vezes acontece é a 

“vertigem do piloto automático (…) no sentido que o treinador dá as ordens e 

os jogadores têm que as seguir à risca” e acrescenta “exagera-se na utilização 

de regras nos exercícios e acaba-se por castrar os jogadores, isto é, acaba-se 

por retirar a capacidade de intervenção sobre o imediato, o aqui e agora”. 

Devemos ter em consideração, que no Futebol se colocam aos 

jogadores um conjunto de problemas cuja resolução de forma eficaz depende 

de conhecimentos específicos e da interacção das experiências e vivências dos 

diferentes jogadores, implicando deste modo, o desenvolvimento interactivo de 

um conjunto de saberes, dos quais resulta a acção propriamente dita 

(Guilherme Oliveira, 2004). Depreende-se deste modo, a necessidade de 

contemplação desta dimensão no processo de treino, para a evolução do nível 

de Jogo, evolução consubstanciada pela evolução dos jogares e dos talentos 

que os corporalizam (Maciel, 2008). 

Rui Faria (s/d, cit. por Lourenço & Ilharco, 2007: 145) esclarece a este 

respeito o seguinte: “nos treinos, insistimos muito na habituação. O treino cria o 

hábito e depois, no jogo, em vez do acto ser pensado, este surge de forma 

subconsciente e natural. No entanto, durante o jogo, também existe espaço 

para o raciocínio devido à imprevisibilidade que obriga a que se tenha que 

decidir num determinado momento. Mas tentamos pensar o máximo nos treinos 

de forma a reduzir a imprevisibilidade”. Destas declarações depreende-se, que 

à semelhança do que sucede na generalidade das actividades humanas, 

também no Futebol, há necessidade de ir mais além do que o saber fazer. A 

adequação motora, induzida pelo saber fazer revela-se insuficiente, devendo 

encontrar-se subordinada à dimensão táctica para que se consubstancie num 

saber sobre um saber fazer (Lopes, 2007). 

O saber sobre um saber fazer, como esclarece Guilherme Oliveira 

(2004: 41), “implica dois tipos de conhecimentos. Por um lado, um 

conhecimento táctico-técnico abrangente, que funciona como uma cultura 

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

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

com uma auto e hetero-interpretação de um projecto de jogo colectivo e que 
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permite a evolução, colectiva e individual, através da interacção entre a 

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

Neste contexto, Frade (2004) refere que esta abordagem é «autohetero» 

pois os comportamentos individuais (auto) não se descontextualizam do 

colectivo (hetero) através dos princípios de acção da equipa. Desta forma, o 

processo é «individualizante» porque se privilegia a qualidade individual 

apoiada no colectivo, numa determinada lógica de jogo. 

No Futebol o saber sobre um saber fazer pode considerar-se, a 

dimensão que permite tornar comum o que à partida é diferente e elevar o 

jogar e os jogadores, para níveis de complexidade e de mestria continuamente 

mais evoluídos ainda que como sugere Marisa Gomes (2008) a expressão de 

tal sincronia interactiva entre os jogadores, se possa manifestar e se manifeste 

a um nível subconsciente. 

A ideia de tornar comum e de interacção é de enorme relevância, e 

entronca na definição de consciência. Motivo pelo qual, encontrando-se este 

saber sobre um saber fazer subordinado, à supradimensão táctica (Lopes, 

2007), o que designamos de consciência táctica. 

A consciência táctica, um saber sobre um saber fazer, tem como 

principal valia numa modalidade colectiva como o futebol, permitir a sincronia 

de pensamentos entre os elementos de uma equipa. O saber sobre um saber 

fazer, é o domínio do saber que permite que os jogadores pensem em função 

da mesma coisa ao mesmo tempo (Carvalhal, 2002). Seguindo o raciocínio da 

citação anterior, o saber sobre um saber fazer deve estar subordinado aos 

grandes princípios do nosso jogar, os quais permitem balizar a evolução 

progressiva, gradativa e coesa dos processos comunicativos da equipa. Como 

tal, José Mourinho (cit. Oliveira et al, 2006: 121) salienta que “a equipa que eu 

desejo é aquela em que, num determinado momento perante uma determinada 

situação, todos os jogadores pensam em função da mesma coisa ao mesmo 

tempo. Isso é que é jogar como equipa. Isso é que é ter organização de jogo”. 

Para que se criem disposições congruentes com aquilo que queremos, 

temos de fazer emergir isso no treino, construindo situações que contenham 

determinadas coisas e fazendo com que elas sejam aquisitivas, isto é, o tempo 
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de acção em termos de propensão (princípio das propensões) tem de ser 

suficiente para que se adquiriram comportamentos individuais e colectivos. 

Segundo Oliveira et al. (2006) e Frade (2007) este princípios das propensões 

consiste em fazer aparecer uma grande percentagem do que queremos 

alcançar. Para que isto seja possível temos de conseguir direccionar o 

exercício para aquilo que pretendemos, ser capazes de exercer um feedback 

congruente. Muitas vezes é isto mesmo que falta, ser capaz de reconstruir o 

exercício no “aqui e no agora” para que se treine e ser torne consciente 

exactamente aquilo que pretendemos. Conseguir atingir esta competência é 

fundamental para que para além dos nossos jogadores saberem fazer, também 

consigam adquirir um saber sobre um saber-fazer, ou seja amplifiquem o 

conhecimento à esfera do consciente. Fazem e sabem que fazem e porque 

fazem. 

Torna-se indispensável a repetição sistemática daquilo que queremos 

que apareça evidenciado. Quando se perde tempo com o acessório, por vezes 

perdem-se traços essenciais de uma determinada forma de jogar. O treino em 

especificidade não permite que tal facto ocorra porque cada microciclo contém 

os princípios e os sub-princípios que compõem o modelo de jogo e estes são 

treinados a todo o momento (Guilherme Oliveira, 2004). 

Por tudo o que foi dito, a intervenção do treinador tanto na fase de 

planificação como na própria implementação do Modelo, é fulcral. Se for capaz 

de transmitir aos jogadores aquilo que pretende conseguirá acima de tudo 

construir uma identidade característica da sua equipa e fazer com que surjam 

mais vezes determinados comportamentos nas mais diversas situações. A 

intervenção do treinador, deve tentar criar nos jogadores a capacidade de 

reconhecerem momentos vitais do jogo e que sejam capazes de ir 

gradualmente aumentando uma autonomia de diálogo e feedback entre eles, à 

medida que o do treinador vai reduzindo e intervindo apenas em pontos 

bastante específicos. 
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2.2.4. …em que a criatividade (desordem) seja um imperativo 

categórico dentro da organização (ordem) da equipa 

 

Como referimos anteriormente, para que os comportamentos dos 

jogadores e equipa se vislumbrem no desenvolvimento do projecto de jogo da 

equipa é preciso criar hábitos. Através deles, os comportamentos surgem ao 

nível do inconsciente ou seja, resultam da capacidade de antecipação da 

resposta (Gomes, 2006). A autora acrescenta ainda que a aprendizagem e a 

exercitação de um comportamento no processo de treino faz com que a sua 

realização solicite cada vez menos recursos ao cérebro através da adaptação. 

O objectivo é criar e desenvolver a adaptação dos jogadores no 

desenvolvimento de um jogar e portanto, de uma organização colectiva. 

Neste sentido Guilherme Oliveira (2006) refere que quando se fala em 

momento de treino fala-se em momento de aprendizagem. Entenda-se que 

este conceito de aprendizagem se refere a determinados comportamentos que 

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

concretização de um jogo. 

Através deste pressuposto, o processo de treino concebe-se num 

espaço onde os jogadores desenvolvem determinados comportamentos, em 

função do projecto colectivo da equipa. E por isso, trata-se de adquirir os 

princípios de acção dos vários momentos de jogo (Frade, 2000). 

Contudo, da experiência dos jogadores resulta a antecipação, fazendo 

com que se inclinem a ter comportamentos que os levaram a ter sucesso 

anteriormente na resolução dos seus problemas. Através dela, os jogadores 

criam determinadas representações que muitas vezes são diferentes da 

concepção do treinador e não convergem para o projecto colectivo da equipa. 

Neste sentido, para desenvolver o projecto de jogo da equipa tem de haver a 

concretização dos seus princípios de jogo para criar uma maior identificação do 

jogador com determinados contextos, para optimizar a capacidade de 

antecipação e consequentemente, de decisão (Gomes, 2006). 
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Deste modo e como já referimos anteriormente, trata-se de um hábito 

que se adquire na acção (Frade, 2000). Contudo, este conceito de hábito não 

pode ser entendido como um conjunto de comportamentos mecânicos por 

parte dos jogadores porque através deles é possível antecipar o aparecimento 

de determinados padrões nas interacções dos jogadores mas não é possível 

determinar os detalhes que vão emergir do padrão de jogo (Guilherme Oliveira, 

2006). E por isso é importante que o jogador tenha capacidade e espaço para 

criar e inventar na concretização desses princípios. O autor acrescenta ainda 

que os detalhes são de extrema importância porque vão promover a 

diversidade e fazer evoluir a equipa, os jogadores, o treinador e 

consequentemente, o jogo. 

Apesar do jogo de futebol ter muito de cientificável na sua construção 

(entenda-se princípios de jogo) também é caracterizado pelo aspecto da 

imprevisibilidade e da aleatoriedade – plano do detalhe.  

Interessa, portanto, perceber que “o plano do detalhe será tanto mais 

qualitativo, tanto mais complexo, tanto mais relevante, quanto mais qualitativo 

for o plano dos princípios, isto é, do colectivo (…) o jogo é neste plano, muito 

previsível” (Oliveira et al., 2006: 187). 

O objectivo do treinador é prever ao máximo as circunstâncias de jogo 

mas como refere Frade (2003) o processo não pode fechar-se a este potencial 

criativo uma vez que enriquece o próprio desenvolvimento do jogo. 

Como refere Oliveira et al. (2006: 157), Mourinho no treino “dá o tema, 

mas são os jogadores que fazem a redacção”. Com isso fá-los vivenciar 

dinâmicas para chegar a “automatismos libertadores” ou seja a “mecanismos 

não mecânicos”. 

Assim, os jogadores tornam-se desta forma construtivos no projecto 

colectivo da equipa e portanto, de uma forma de jogar. Deste modo, os 

comportamentos devem acrescentar qualidade à dinâmica individual e colectiva 

da equipa. Face a isto, o desenvolvimento do projecto colectivo de jogo 

assume um carácter particular pela forma como os jogadores assimilam e 

recriam o próprio modelo (Gomes, 2006).  
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Sobre isto, Freitas (2004) refere que o modelo de jogo será tanto mais 

rico, quanto maior for a liberdade dada aos jogadores para o influenciarem com 

a sua criatividade, sem com isto adulterar as premissas desse mesmo modelo. 

Para Guilherme Oliveira (2004) o processo de ensino-

aprendizagem/treino deve incentivar a criatividade dos jogadores em prol do 

respectivo modelo de jogo. Um treinador tem de conseguir habituar um jogador 

a resolver os problemas de acordo com uma lógica, mas a forma como este se 

comporta no «aqui e no agora», na própria concretização dos princípios não 

pode ser mecânica (Gomes, 2006). Portanto, o plano do detalhe, a criatividade 

de cada um é fundamental para que este mecanismo não se torne mecânico e 

possa sempre ser em algo diferente, contribuindo para o enriquecimento do 

Modelo de Jogo e do próprio jogo.  

Para isto, não podemos tentar formar jogadores iguais uns aos outros. 

Temos de querer e apostar em formar com base na diversidade de 

características. Temos de aproveitar aquilo que cada um possa ter que 

eventualmente o torne distinto dos demais e exacerbar esse lado único, para 

que isso possa beneficiar e complementar a nossa forma de jogar. 

Como refere Frade (2007), a criatividade deve ser um processo 

intencional do indivíduo em relação a uma dada matriz colectiva situacional, por 

isso, o jogo enquanto sistema de sistemas em constante reorganização, deve 

contemplar na sua essência esta desordem que não só se opõe à ordem, como 

paradoxalmente a alimenta.  

Sobre isto, Morin (1991) refere que as organizações precisam de ordem 

e de desordem. Num universo em que os sistemas sofrem o aumento da 

desordem e tendem a desintegrar-se, a sua organização permite que eles 

captem, reprimam e utilizem a desordem. É precisamente esta “utilização da 

desordem” que importa perceber pois o jogar de cada equipa pretende-se 

simultaneamente regular e ímpar, ordenado e imprevisível (Campos, 2007: 38). 

A aparente desorganização tem que ser muito trabalhada para daí se obter 

resultados. Em última análise Mourinho (2003, cit. Campos, 2007) diz mesmo 

que “tem que haver 100% de ordem para poder haver desordem.” 
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Este dado é fundamental para que a intervenção do treinador ocorra no 

sentido de promover os ajustes colectivos (macro-ordem) às várias 

possibilidades de surgir este ou aquele pormenor individual que queremos que 

eleve a qualidade do nosso jogo (micro-desordem). Por isso a criatividade deve 

ter a sua génese no treino dos princípios e dos sub-princípios, onde todos 

devem entender em que situações pode ser mais vantajosa para o colectivo. 

Um dos aspectos fundamentais do processo ensino-aprendizagem deve 

ser a antecipação. Um jogador que consegue antecipar várias vezes por jogo 

aquilo que o seu adversário vai fazer é um jogador que para além de entender 

o jogo, consegue percepcionar, raciocinar e agir de forma praticamente 

simultânea. Há por isso mais tempo para se criar e para se recriar, para a 

criatividade. Uma frase que importa reter é a de Portolés, J. (2007): “a 

antecipação é o que dá vida à criatividade. Se não existe antecipação não pode 

existir criatividade”. E de facto é assim, se o jogador não pensar sempre mais à 

frente do que o seu adversário, o que faz nunca é criativo, é previsível. Para 

que seja criativo temos de perceber o que o adversário pensa que eu vou fazer, 

para que assim o engane. 

No seguimento destas ideias, Guilherme Oliveira (2006: III) refere que 

este lado prático e criativo dos jogadores é fundamental para a própria 

evolução do modelo e para a reformulação conceptual - das intenções – do 

treinador face ao que vai acontecendo. E por isso acrescenta que não acha 

correcto que digam: “Nós adoptamos um modelo de jogo”. Isto porque no seu 

entendimento “criamos um modelo de jogo” numa “criação dialéctica entre 

treinador e jogadores”. 

De acordo com esta ideia, para se criar uma forma de jogar o treinador 

tem de ter um papel interventivo no desenvolvimento e concretização desse 

projecto de jogo da equipa. 

Por tudo o que acabamos de afirmar e de acordo com Guilherme 

Oliveira (2004), o papel do treinador não se restringe ao planeamento e 

estruturação do processo porque através da sua intervenção, este tem um 

papel determinante na concretização do processo ensino-aprendizagem/treino. 



 

- 30 - 

 

A forma de intervenção/interacção no desenvolvimento do processo de 

treino e competição é muito importante para regular e controlar o contexto no 

sentido dos comportamentos desejados ou seja, é fundamental o treinador 

intervir no “aqui e agora” de forma a configurar a qualidade do processo 

(Gomes, 2006). 
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2.3. A instrução no processo de ensino-aprendizagem/treino 

“No quadro abrangente dos propósitos que justificam e 

legitimam a comunicação no processo de ensino-

aprendizagem, a instrução ocupa um lugar nobre; ao 

referenciar-se à informação directamente relacionada com os 

objectivos e a matéria de ensino”. 

Rosado e Mesquita (2009: 69) 

 

 

2.3.1. Estudos aplicados no âmbito do treino desportivo 

 

O quadro teórico e epistemológico da pedagogia do desporto encontra-

se fundamentado, em grande parte, nos modelos de investigação do sistema 

educativo (Rodrigues, 1997).  

Após uma primeira fase em que o desenvolvimento da investigação no 

desporto incidiu no contexto do ensino, passou a haver um maior interesse no 

âmbito do treino desportivo (Farias, 2007). O autor acrescenta ainda que na 

actualidade, existe uma vasta literatura descritiva sobre o comportamento do 

treinador em diversificados desportos, assentes empiricamente numa base 

observacional que identificaram os treinadores como transmissores de 

feedback, principalmente ao nível da correcção e de reinstrução no processo 

de ensino-aprendizagem/treino. Os treinadores são ainda reconhecidos como 

utilizadores de formas de questionamento, facultadores de instrução e gestores 

atentos do ambiente de treino. 

A investigação ainda sobre o processo instrucional relaciona 

maioritariamente a experiência do treinador-professor, o nível de 

especialização dos mesmos ou, porventura, a sua eficiência nos processos de 

ensino-treino. 

Num estudo levado a cabo por Jones, Housner e Kornspan (1997), os 

treinadores mais experientes utilizaram mais tempo no planeamento dos 

treinos, foram mais diligentes e revelaram maior confiança em relação ao 

sucesso das suas acções. Noutro estudo desenvolvido por Cushion e Jones 

(2001), os treinadores reconheceram a sua responsabilidade na importância de 
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criar um clima favorável de treino, o qual deve, sempre que possível, adaptar o 

contexto envolvente às preferências dos seus jogadores. 

Pelo que foi dito, alguns estudos demonstram que foi possível observar 

que a eficiência do treinador primou pela qualidade da instrução em detrimento 

da quantidade. Os treinadores utilizaram a instrução de modo bastante 

criterioso como alternativa a uma aplicação rígida de competências de ensino 

mais genéricas. Este facto deve-se fundamentalmente ao objectivo dos 

treinadores se centrar, a este nível, na excelência pessoal dos jogadores em 

detrimento do registo das vitórias e derrotas (Farias, 2007). 

Estas conclusões vão de encontro a De Marco, Mancini e Wuest (1996) 

que assinalam o treinador como principal responsável pelo incremento 

qualitativo e direccionamento do ambiente de aprendizagem, que influencia por 

inerência o desempenho dos jogadores. 

Sobre isto, Mesquita (1998) defende que o conteúdo da informação 

transmitida pelo treinador é um aspecto fundamental durante o processo de 

ensino-aprendizagem/treino para se alcançar a qualidade de desempenho 

técnico do jogador. Como resultado deste estudo, percebeu-se que a prática de 

tarefas motoras estruturadas de forma progressiva em relação às exigências 

colocadas, complementadas por informação centrada na eficiência e na 

emissão de feedback exerceu um efeito diferenciador na performance obtida, 

repercutindo-se, não só, na qualidade de execução das habilidades, como 

também na eficácia através da sua realização.  

 
 

2.3.2. O papel da instrução 

 
Como já vimos, nas relações comunicacionais estabelecidas entre os 

treinadores e jogadores durante o processo ensino-aprendizagem/treino 

existem vários aspectos a ter em consideração, em que a instrução relativa aos 

conteúdos é a chave de todo o processo (Mesquita, 1998).  

A comunicação é fundamental para que haja aprendizagem de qualidade 

e para isso é impreterível que a instrução/intervenção do treinador seja 

igualmente de qualidade visto ser a principal forma de transmitir a sua 
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mensagem aos jogadores (Santos, 2009). Assim se percebe que vários 

especialistas considerem que “treinar bem é o resultado de comunicações 

eficientes” (Mesquita, 1998: 56). A autora acrescenta mesmo que, em contexto 

de treino, a instrução é uma das principais funções do treinador e que a sua 

eficácia depende seriamente da qualidade do comportamento instrucional. 

Neste comprimento de onda, Pacheco (2002) defende que a preparação 

dos jogadores se faz, principalmente, através do treino, e que treinar bem 

implica o estabelecimento de comunicações eficientes entre o treinador e os 

jogadores. 

Neste sentido, podemos considerar o termo instrução como os 

comportamentos de ensino exercidos pelos treinadores para comunicarem 

informações substantivas, ou seja, relacionadas com os objectivos de ensino-

aprendizagem/treino (Siedentop, 1991). Do processo de instrução fazem parte 

os comportamentos verbais como a explicação, o feedback e o uso de 

palavras-chave e comportamentos não verbais como a demonstração, que 

estão directamente relacionados com os objectivos do processo ensino-

aprendizagem/treino. Este facto faz crer que a intervenção é um fenómeno 

complexo que por sua vez, deve estimular a reflexão do treinador sobre a sua 

própria intervenção, procurando que a informação transmitida seja clara, 

“concisa e precisa” (Mesquita, 1998: 58) e a natureza do feedback pertinente. 

Estes dois aspectos são entendidos como variáveis preditivas do sucesso da 

aprendizagem. 

Um estudo de Smith e Cushion (2006), orientado para o contexto do 

jogo, levantou outra questão sobre quais os padrões adequados de intervenção 

do treinador. Os treinadores em estudo caracterizaram a sua intervenção por 

longos períodos de silêncio com intervenções verbais pontuais, lembranças 

curtas e directivas ou correcções específicas. Com isso, o silêncio deve ser 

considerado como uma forma intencional de intervenção, justificada por um dos 

treinadores da seguinte forma: “Eu quero que os jogadores joguem livres da 

pressão da minha voz. Por isso quero que eles passem pelo processo de 

tomada de decisão e escolha durante o jogo, sem que eu diga o que eles 

devem fazer ou quando devem fazer. Assim, analiso o jogo, olho 
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especificamente para os momentos-chave em posse, sem posse e em 

transição” (p. 360). Outro treinador referiu que o facto de os treinadores 

intervirem constantemente de forma verbal pode conduzir a que, a certa altura, 

os jogadores deixem de interiorizar a mensagem. O silêncio possibilita ainda ao 

treinador, um maior tempo de ponderação e reflexão sobre as suas 

intervenções. Esta é uma forma eficaz dos jogadores aprenderem através das 

suas vivências, procurando e descobrindo soluções, sem a intervenção do 

treinador (Santos, 2009).  

Independentemente das várias formas de intervenção do treinador, a 

reflexão é um imperativo que deverá ocorrer ao longo do treino decorrente da 

emissão da informação transmitida nos três seguintes momentos (Siedentop, 

1991): 1) antes da prática (demonstrações e explicações); 2) durante a prática 

(feedbacks); 3) e, após a prática (análise da prática). 

 
 
2.3.3. O feedback pedagógico durante a prática 

 

O feedback dirigido aos alunos/jogadores é uma componente que tem 

merecido uma particular atenção na literatura, uma vez que, 

independentemente do contexto (Farias, 2007) é aceite, comummente, como 

um elemento enriquecedor do ensino especialmente para o treinador que está 

perante um processo de interacção pedagógica (Rosado & Mesquita, 2009). 

O feedback resulta de uma competência de tomada de decisões 

oportunas por parte do professor/treinador com base numa selecção e 

processamento de informação pertinente recolhida numa observação da 

aula/treino, envolvendo a análise da resposta do aluno em função do contexto 

onde se desenvolve (Mesquita, 2009).  

Nesta medida, a capacidade de fornecer um feedback que seja 

pertinente e relevante é geralmente visto como um aspecto importante para um 

ensino com qualidade (Silverman, Subramaniam & Woods, 1998). 

Assim, a instrução durante a prática é um momento importante na 

intervenção do treinador e a emissão de feedbacks a forma de concretização 
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dessa intervenção verbal. Feedback pode ser definido como a informação a 

uma resposta, usada para modificar a resposta seguinte (Siedentop, 1991).  

Se atendermos ao feedback, de acordo com o seu tipo ou objectivo 

principal, podemos enquadrá-lo da seguinte forma:  

a) Feedback descritivo, quando o professor/treinador relata ao(s) 

alunos(s)/jogador(es) ou à turma/equipa a forma como este(s) realizaram a 

tarefa e pode assumir a forma correcta ou a incorrecta;  

b) prescritivo, quando o professor/treinador informa o(s) 

alunos(s)/jogador(es) ou a turma/equipa da forma de realização da tarefa ou 

função, podendo referir e justificar os critérios e/ou os erros a não cometer;  

c) questionamento, quando o professor/treinador formula questões 

relacionadas com situações de carácter generalizado ou específico acerca 

da(o) aula/treino;  

d) informação avaliativa, quando o professor/treinador avalia a prestação 

do(s) alunos(s)/jogador(es) ou da turma/equipa, de forma simples, não 

especificando pormenores sobre a avaliação. A expressão utilizada poderá ser 

positiva ou negativa (Farias, 2007). 

Com base em alguns estudos, o autor refere que quer na Educação 

Física quer ao nível do treino desportivo, o feedback prescritivo foi identificado 

como o tipo mais utilizado, seguida do feedback descritivo como é o caso do 

estudo de Pacheco (2002) sobre futebol, aplicado nas reuniões de preparação 

que antecedem a competição. 

Para além do objectivo e de acordo com Piéron (1984), o feedback 

pedagógico pode ser classificado ainda segundo: i) a forma (auditivo, visual, 

cinestésico, misto); ii) a direcção (individual, grupo, turma/equipa); e iii) o 

momento (durante, após, retardado). O mesmo autor considera importante 

abordar o feedback pedagógico como: i) referencial geral (todo o movimento, 

parte do movimento); ii) referencial específico (forma, esforço, força, ritmo); e 

iii) relação com a tarefa (nova reacção, mudança de “interlocutor”). 

Também Rink (1993) sugere uma classificação de feedbacks: i) 

avaliativo e ii) correctivo, sendo que ambos podem ser classificados de: i) 

gerais; ii) específicos; iii) negativos; iv) positivos; v) direccionados à 
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turma/equipa; vi) direccionados ao grupo; vii) direccionados ao indivíduo; viii) 

congruentes; e ix) não congruentes. 

Quer na nomenclatura de Piéron (1984) quer na de Rink (1993), existe a 

semelhança da intervenção do treinador ser influenciada e determinada pelos 

aspectos supracitados. 

Smith e Cushion (2006) centram-se no momento do feedback, referindo-

se a três casos: i) pré-instrução, ii) instrução durante a prática e iii) pós-

instrução. 

Num estudo, Potrac et al. (2002) concluíram que mais de metade do 

tempo dispendido pelo treinador no processo de ensino-aprendizagem/treino à 

conjugação de informação sobre o conteúdo substantivo do treino. Os mesmos 

autores sustentam que estes momentos de instrução devem ser concisos, 

específicos e simples sob pena de perderem a atenção dos jogadores. 

Mesquita (1998) salienta a importância da informação transmitida 

(conteúdo do feedback) estar ajustada ao nível de desempenho dos 

praticantes. Para isso é fundamental considerar o conteúdo, o objectivo e a 

forma do feedback, como aspectos nucleares no incremento qualitativo da 

intervenção específica do treinador. De facto, a autora citando um estudo 

realizado por Carreiro da Costa (1988) conclui que: os professores mais 

eficazes caracterizam-se por emitirem feedbacks específicos, focados, 

explicativos e apropriados, sendo que os professores menos eficazes sentem 

dificuldades em identificar as insuficiências dos alunos, muito provavelmente 

devido à falta de domínio do conteúdo.  

Outro aspecto relevante do feedback é servir de meio para o jogador 

avaliar os seus desempenhos, em função dos erros que comete. Assim, os 

treinadores mais experientes mostram ter mais facilidade em diagnosticar os 

erros, o que poderá contribuir para uma intervenção mais específica (Mesquita, 

1998). 

Em relação à especificidade do feedback, é importante referir que a 

intervenção de carácter exclusivamente apreciativo (positiva ou negativa) não 

contém informação específica porque não basta dizer aos alunos/jogadores se 

a sua execução é ou não correcta; é indispensável especificar acerca daquilo 
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que fez (feedbacks descritivos) e transmitir o que fazer (feedbacks prescritivos), 

de seguida, para melhorar. Outro tipo de feedback relevante e que iremos falar 

no ponto seguinte é, questionar os alunos/jogadores acerca da qualidade da 

sua prática como processo de facilitação das aprendizagens (Rosado & 

Mesquita, 2009). 

Como conclusão, é importante esclarecer que apesar da investigação 

evidenciar que “o feedback não constitui um comportamento de instrução 

indespensável, para a ocorrência de aprendizagem (…) a sua pertinência 

reside na possibilidade de apoiar o praticante na realização das tarefas, ao 

nível da interpretação proprioceptiva dos movimentos executados e nos 

modelos de referência que lhe proporciona para a comparação da resposta 

motora obtida com a desejada” (Lee et al., 1994 cit. Rosado & Mesquita, 2009: 

86). Desta forma, a apropriação do conteúdo informativo do feedback aos 

contextos de ensino-aprendizagem/treino faz dele uma mais-valia para os 

professores/treinadores experientes enquanto instrumento pedagógico, 

potenciador do aumento de resultados positivos nas aprendizagens (Rosado & 

Mesquita, 2009). 

 

 
2.3.4. O questionamento 

 

Tendo em conta os tipos de feedback referidos anteriormente, Siedentop 

(1991) sugere uma forma de intervenção baseada na colocação de questões. É 

uma estratégia que pode servir diversos objectivos educativos, no âmbito do 

processo de ensino-aprendizagem/treino e a sua importência deve ser objecto 

de reflexão por parte dos professores/treinadores (Rosado & Mesquita, 2009). 

O questionamento é “a chave para a compreeensão” (Harvey & Goudvis, 2000 

cit. Rosado & Mesquita, 2009: 101). 

O questionamento sistemático e planeado durante o processo de ensino-

aprendizagem/treino, pode ser um instrumento de avaliação dos 

alunos/jogadores, do professor/treinador, do próprio ensino/treino e dos 

contextos onde estão inseridos (Rosado & Mesquita, 2009). 
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Como refere Mosston (1966, cit. Rosado & Mesquita, 2009: 103) uma 

das orientações de ensino em que se recorre ao questionamento é “a 

Descoberta Guiada”, que confronta os jogadores com os mais variados 

problemas, não apresentando a solução de imediato, mas sim possibilidades 

de resolução. 

É uma estratégia em que a dúvida é o guião de todo o processo, 

incutindo nos alunos/jogadores a necessidade de procurarem activamente uma 

solução, a partir de um processo de investigação e descoberta (Rosado & 

Mesquita, 2009). 

Nesse sentido, o questionamento é uma estratégia instrucional 

fundamental, oferecendo ao aluno/jogador a possibilidade de obter um papel 

nuclear no processo de ensino-aprendizagem/treino, como construtor activo 

das suas aprendizagens (Mesquita, 2005). Já em 2006, Mesquita concluiu que 

o treinador ao utilizar a colocação de questões, possibilita aos jogadores o 

desenvolvimento do raciocínio táctico e da autonomia decisória.  

José Mourinho, (cit. Oliveira et al., 2006: 158) elucida-nos bem quanto 

ao significado da descoberta guiada: “o trabalho táctico que promovo não é um 

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

“descoberta guiada”, ou seja, eles [os jogadores] descobrem segundo as 

minhas pistas. Construo situações de treino para os levar por um determinado 

caminho. Eles começam a sentir isso, falamos, discutimos e chegamos a 

conclusões”.  

A descoberta guiada tem como principais objectivos: i) encaminhar o 

jogador num processo de descoberta; ii) desenvolver uma relação precisa entre 

a resposta descoberta e as questões apresentadas pelo treinador; iii) 

desenvolver estratégias sequenciais de descoberta que conduzam, através de 

uma lógica, à descoberta de um conteúdo; e iv) desenvolver paciência quer em 

treinador como em jogadores, um aspecto essencial de todo o processo de 

descoberta guiada. Neste processo de descoberta, o treinador deve ser capaz 

de ajustar o conteúdo ao nível dos jogadores, através de uma linguagem 

apropriada ou seja, o treinador deve ser capaz de se ajustar à linguagem dos 

jogadores (Mosston e Ashworth, 1986).  



 

- 39 - 

 

Desta forma, o treinador deve ter consciência de que é fundamental 

utilizar uma linguagem adequada aos seus jogadores para estabelecer 

comunicações eficientes e guiá-los, no sentido de potenciar os 

comportamentos que pretende que aconteçam com regularidade (Santos, 

2009). 

Apesar disto, há que distinguir os contextos de treino e de jogo. Um dos 

treinadores no estudo de Smith e Cushion (2006) afirma que apesar da 

colocação de questões ser um bom meio para atingir a compreensão das 

situações pode, não ser positiva para o contexto do jogo, visto que os 

treinadores estão mais concentrados em corrigir erros. 

Rosado e Mesquita (2009) referem vários estudos em futebol que 

demonstram uma fraca utilização do questionamento por parte dos treinadores 

e Potrac et al. (2002) justificam-no com uma elevada incidência de 

comportamentos de instrução. Este aspecto pode ser visto como uma tentativa 

dos treinadores se afirmarem perante os seus jogadores. No entanto, um 

treinador perante um conhecimento robusto e sustentado do conteúdo e dos 

seus jogadores tende a recorrer a estratégias mais implícitas, ou seja ao 

questionamento, as quais fomentam as atitudes proactivas em detrimento das 

reactivas e comitantemente a promoção da autonomia decional. 

Contudo, é importante que os jogadores sintam que o treinador está 

sempre disponível para falar com eles (Potrac et al., 2002) e “a adopção de 

estratégias mais centradas nos alunos/jogadores, na sua responsabilização 

pela aprendizagem (…) pode exigir, no futuro, mais atenção a esta estratégia” 

(Rosado & Mesquita, 2009: 104). 

 

 

2.3.5. Natureza das tarefas instrucionais 

 

Na definição do conceito de tarefa existe uma grande propensão para 

relacionar o processo de aquisição com o problema a solucionar (Mesquita, 

1998). A tarefa, nos seus vários contextos, é vista como um meio para atingir 

um fim. Mesquita (1998) destaca três definições de tarefa: 
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- A tarefa constituída como um conjunto de estímulos e por uma série de 

instruções que especificam o que deve ser feito em relação aos estímulos; as 

instruções indicam as operações que o sujeito deve executar respeitando os 

estímulos e os fins que devem ser alcançados; 

 

- A tarefa como um conjunto organizado de condições materiais e dos 

constrangimentos do envolvimento, referenciada a um objectivo previamente 

definido, onde a realização das condutas motoras são efectuadas por um ou 

mais participantes; 

 

- A tarefa na sua dimensão didáctica, uma vez que, através dela os alunos 

estabelecem o contacto com o currículo e organizam o pensamento acerca do 

conteúdo da aprendizagem. Integra o objectivo a ser alcançado no espaço e 

respeitantes condições envolventes, e as operações que incluem os 

pensamentos e as acções envolvidas para alcançar o objectivo previamente 

proposto. 

 

Assim, a instrução é percepcionada como a apresentação e prática da 

própria matéria de ensino, ou seja, aos conteúdos de ensino-

aprendizagem/treino como é o caso do desporto federado. As tarefas 

instrucionais impõem-se como actividades associadas ao movimento ou à 

aquisição de conhecimento relacionados com as actividades, tais como as 

estratégias e as regras (Farias, 2007). 

Neste prólogo de conceitos, Doyle (1985) caracteriza tarefa através da 

presença dos seguintes critérios: 

- O objectivo a ser atingido; 

- O conjunto de operações e os recursos disponíveis para atingir os objectivos; 

- Os meios de responsabilização que indicam a importância da tarefa, para a 

operação global que acontece no treino.  

 

Sobre isto, Rink (1993) propôs uma determinada categorização dos 

sistemas de instrução de tarefas, relacionada com o alcance dos objectivos da 
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educação física bem como com o desenvolvimento das habilidades (skills). A 

autora criou o conceito de Tarefa Dinâmica (movement task) conferindo à 

análise das tarefas uma perspectiva dinâmica e interrelacional. Identificou uma 

relação estreita entre as tarefas motoras e a informação veiculada para a sua 

realização com sucesso, e entre as respostas motoras dos alunos e a 

intervenção do professor durante as execuções diferenciadas (Mesquita, 1998). 

No processo de ensino-aprendizagem/treino o desenvolvimento do 

conteúdo por parte do professor pode ser entendido através da análise do tipo 

de tarefas que são apresentadas. O desenvolvimento do conteúdo é 

conseguido através da integração de diversas formas de tarefas. Rink (1993) 

propôs simultaneamente que, as tarefas instrucionais fossem categorizadas 

tendo em conta o propósito relacionado com o desenvolvimento das 

competências. Deste modo obedecem à seguinte sistematização e quadro 

conceptual de referência: 

 

A) Tarefas de informação (Informing tasks) fornecem informações aos 

alunos/praticantes acerca da tarefa a que se propõem, particularmente com a 

explicação dos requisitos necessários à realização da mesma onde o teor de 

informação é genérico. A introdução de um novo skill ou de uma tarefa em fase 

inicial; 

 

B) Tarefas de refinamento (refinement tasks), estão relacionadas com o 

melhoramento da qualidade das performances dos alunos/praticantes. Diz 

respeito à dimensão da qualidade da execução ou do uso estratégico das 

habilidades e focaliza-se numa performance específica com a apresentação de 

“dicas” que assistem o desenvolvimento de determinada habilidade; 

 

C) Tarefas de aplicação (applying tasks), fornecem aos alunos/praticantes 

oportunidades para aplicar as suas capacidades em situações de jogo ou 

próximas deste. Concentram-se essencialmente no “como usar” o movimento 

em detrimento do “como fazer” o movimento. O critério aporta para a 

valorização do objectivo externo da tarefa; 



 

- 42 - 

 

 

D) Tarefas de extensão (extending tasks), são prolongamentos e progressões 

de tarefas anteriores, que colocam desafios e situações de dificuldade mais 

acentuada de performance, aos alunos. O professor/treinador altera a 

complexidade/dificuldade de uma tarefa que se está a realizar. 
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2.4. A INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA DO CONTEÚDO 

“O conhecimento pedagógico do conteúdo (CPC) 

constitui uma categoria particular de conhecimento, 

emergente das transformações realizadas pelo professor, 

sobre os conteúdos de ensino, com o propósito de torná-

los compreensíveis para os alunos” 

(Graça, 1997) 
 

Os investigadores só recentemente começaram a reconhecer a 

importância que o conhecimento dos professores/treinadores detém no 

desenvolvimento e práticas do ensino. Contudo, possuir conhecimento sobre 

determinado conteúdo, não torna o professor/treinador necessariamente um 

perito mas terá melhores hipóteses de ser um bom profissional (Farias, 2007). 

Com a evolução da investigação no ensino, uma outra vertente 

despertou com importância capital: o conhecimento pedagógico do conteúdo e 

a sua relação com o ensino efectivo e conhecimento da matéria (Schempp, 

Manross & Tan, 1998). 

Já em 1986, Shulman alertava à comunidade relacionada com a 

investigação no ensino, para as lacunas existentes neste âmbito, 

nomeadamente no que respeitava a uma forma específica do conhecimento do 

professor, o conhecimento pedagógico do conteúdo (CPC). O autor não deixou 

passar em claro esta evidência, identificando o conhecimento pedagógico 

como crítico para o conhecimento efectivo do treinador. 

O conceito de conhecimento pedagógico do conteúdo apresentado por 

Shulman (1986), tem sido um instrumento particularmente útil no auxílio da 

compreensão das formas como os professores interpretam e traduzem a 

matéria no contexto da aula. O autor propõe uma caracterização do 

conhecimento pedagógico do conteúdo como uma forma do conhecimento do 

professor que avança para além do conhecimento da matéria, em direcção à 

dimensão do conhecimento da matéria para o ensino.  

Assim, Shulman (1986) descreve o conhecimento pedagógico do 

conteúdo como aquela categoria do conhecimento do professor mais 

potenciadora de sugerir a distinção entre alguém que é simplesmente um 
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especialista do conteúdo ou, ao invés, um verdadeiro pedagogo. O conceito de 

raciocínio pedagógico é um conceito importante relativamente à caracterização 

da especialização no ensino e Shulman (1987) descreveu-o como uma 

conjugação entre conteúdo e pedagogia para um entendimento de como 

tópicos específicos, problemas ou assuntos, são organizados, representados e 

adaptados aos diversos interesses e competências dos alvos da instrução. O 

autor segue declarando que conhecimento pedagógico do conteúdo caminha 

de forma uníssona e é definido como uma fusão especial de conteúdo e de 

pedagogia que é unicamente pertença dos professores/treinadores na sua 

forma especial de compreensão profissional. 

Como uma extensão da concepção original do conhecimento 

pedagógico do conteúdo de Shulman (1986), Grossman (1990) propôs um 

modelo de conhecimento do professor que identificou quatro componentes 

gerais: Conhecimento pedagógico geral; conhecimento da matéria; 

conhecimento pedagógico do conteúdo; conhecimento contextual. No centro 

deste modelo reside o conhecimento pedagógico do conteúdo, o qual se julga 

deter o impacto maior nas acções do professor em aula. 

Vários estudos recentes têm sido estruturados à volta do conceito de 

conhecimento pedagógico do conteúdo em que a observação sistemática de 

treinadores tem sido utilizada para o estabelecimento de padrões de 

comportamento. Apesar do consenso em torno da importância destes sistemas 

na investigação sobre a eficácia pedagógica desportiva (Cushion & Jones, 

1999), muito do que sucede antes, durante e após o treino, encontra-se por 

desvendar. Para que seja possível compreender verdadeiramente e por inteiro 

o fenómeno do treino, é imperativo que as técnicas de observação directa 

sejam complementadas por métodos que explorem os processos de 

pensamento e intervenção dos treinadores (Jones et al., 1997). Deste modo, os 

investigadores da eficácia pedagógica no contexto das actividades desportivas 

têm tentado colocar a descoberto a complexidade do conhecimento 

pedagógico do conteúdo (Vickers, 1990), estendendo posteriormente às 

intervenções no plano do treino. 
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A formulação do termo, intervenção pedagógica do conteúdo 

(pedagogical content interventions), foi baseada na descrição de Shulman 

(1987) do conhecimento pedagógico do conteúdo. 

Com o intuito de apresentar um desenvolvimento e uma aplicação dos 

sistemas de observação, surge o S.A.P.C.I., The Systematic Analysis of 

Pedagogical Content Interventions (Análise Sistemática das Intervenções 

Pedagógicas do Conteúdo) de Gilbert, Trudel, Gaumond & Larocque (1999). 

Este instrumento foi construído sobre referências conceptuais no constructo do 

conhecimento pedagógico do conteúdo apresentado por Shulman (1986) e no 

modelo das estruturas do conhecimento para a instrução no desporto, 

desenvolvido por Vickers (1990). Este último, pretendeu relacionar os métodos 

de ensino ou do treino com a matéria do desporto. 

O S.A.P.C.I. permite a recolha de dados em quatros dimensões da 

observação: 

- “O Quê” – refere qual o conteúdo da intervenção; 

- “Quando” – refere o momento em que a intervenção é transmitida; 

- “Como” – refere a forma em como é transmitida a intervenção; 

- “Quem” – refere quem é o receptor da intervenção. 

Como conclusões do primeiro estudo realizado pelos autores podemos 

salientar que: o número de intervenções pedagógicas do conteúdo transmitidas 

pelos treinadores durante os jogos e treinos foi considerado baixo; as 

intervenções dos treinadores foram predominantemente relacionadas com a 

táctica colectiva da equipa, sobretudo a táctica ofensiva; contudo, nos treinos 

foi registada um maior número de intervenções relacionadas com a técnica 

individual; os treinadores preferiram transmitir os conteúdos, maioritariamente 

sob a forma de instrução, em oposição ao feedback e à conjunção destas duas 

formas combinadas. As intervenções efectuadas pelo treinador privilegiavam os 

atletas em acção, em detrimento da situação de não acção; os treinadores 

dirigiram preferencialmente as suas intervenções para os atletas de forma 

individual, depois para sub-grupos e menos frequentemente, para a equipa. 
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Assim, percebe-se que para a concretização das aprendizagens durante 

os treinos é importante saber o quê, quando e como transmitir conteúdos aos 

seus jogadores (Farias, 2007). 

Seaborn, Trudel & Gilbert (1998) após outro estudo concluiu que o 

treinador necessita impreterivelmente de ter dois conceitos bem presentes: a) 

deve ter um conhecimento do conteúdo em causa (modalidade desportiva); b) 

deve associar o conhecimento do conteúdo ao conhecimento pedagógico, 

fundamental para a gestão da vida desportiva, emocional e até social dos 

jovens que se encontram directamente sobre a sua responsabilidade. 

Devido à existência de lacunas na investigação do desporto juvenil ao 

nível do processo de ensino-aprendizagem/treino, Gilbert et al. (1999) 

procuraram definir um perfil das intervenções pedagógicas do conteúdo dos 

treinadores de jovens. O S.A.P.C.I. impõe-se portanto como um instrumento 

que permite aos investigadores registar as intervenções pedagógicas do 

conteúdo centradas no carácter específico das diferentes modalidades, 

emitidas pelos treinadores aos seus jogadores, durante os treinos e jogos. 

No panorama nacional aplicando o instrumento S.A.P.C.I., realizaram-se 

alguns estudos sobre as intervenções pedagógicas do conteúdo dos 

treinadores, importando fundamentalmente para o nosso trabalho, os 

directamente ligados com a modalidade de futebol. Assim, podemos referir 

Pacheco, (2002) que caracterizou a intervenção do treinador na reunião de 

preparação para a competição de futebol, Bravo (2008) e Mesquita et al. 

(2009), referentes à intervenção pedagógica do conteúdo de treinadores de 

futebol ao nível da formação. No estudo de Mesquita et al. (2009) de referir que 

os treinadores revelaram um perfil instrucional centrado no conteúdo técnico 

com maior preocupação dos treinadores em ensinar os fundamentos do ataque 

em detrimento dos da defesa. Relativamente ao grau de especificidade da 

informação, os treinadores emitiram preferencialmente informação de carácter 

geral, ou seja, sem especificação dos critérios de realização da tarefa. A 

emissão de feedback teve como principal objectivo encorajar os jogadores para 

a tarefa, seguido da avaliação positiva e da prescrição. Quando emitiram 

informação recorreram, à forma auditiva negligenciando, sobremaneira, o 
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recurso à visual e a cinestésica em combinação com a auditiva. A intervenção 

dos treinadores ocorreu, sobretudo, durante a prática dos exercícios. A 

informação foi dirigida aos jogadores, a título individual, na sua maioria, o que 

encontra explicação no facto da informação ser, prioritariamente, de natureza 

técnica. 

De acordo com Vouga (2005), os estudos de casos são métodos 

qualitativos que pelas suas descrições e conclusões podem ser consideradas 

formas válidas de pesquisa científica. 
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3. OBJECTIVOS E HIPÓTESES 
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3.1. OBJECTIVOS 

 

3.1.1. Objectivo geral 

O presente estudo tem como objectivo analisar a congruência entre as 

concepções de ensino e treino do treinador de Futebol e as intervenções 

pedagógicas do conteúdo substantivo durante as sessões de treino. Este 

estudo insere-se na investigação sistemática de análise do processo de ensino-

aprendizagem/treino e procura analisar o teor da instrução emitida pelo 

treinador, particularmente as características do feedback pedagógico e a 

natureza das tarefas instrucionais ao longo das sessões de treino observadas. 

Por fim, tentaremos reflectir sobre as implicações práticas dos resultados 

obtidos, com o intuito de contribuir para intervenção qualificada do treinador de 

Futebol.   

 
 
3.1.2. Objectivos específicos 
 
1) Indagar sobre a concepção de ensino e treino do treinador de Futebol. 

 

2) Identificar e analisar o tipo de informação (O Quê) proferido pelo treinador 

nas suas intervenções pedagógicas sobre o conteúdo. 

 

3) Identificar e analisar os momentos (Quando) em que as intervenções 

pedagógicas sobre o conteúdo são transmitidas. 

 

4) Identificar e analisar a especificidade e o objectivo da informação (Como) 

proferida pelo treinador nas suas intervenções pedagógicas sobre o conteúdo. 

 

5) Identificar e analisar os receptores (A Quem) a quem foram destinadas as 

intervenções do treinador. 

 

6) Identificar e analisar a natureza instrucional das tarefas ao longo dos treinos 

observados. 
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7) Identificar se existe relação entre a natureza das tarefas instrucionais e o 

conteúdo substantivo do feedback pedagógico. 

 

8) Analisar se a natureza das tarefas instrucionais e do conteúdo substantivo 

do feedback pedagógico se altera ao longo dos treinos observados.  

 

 

3.2. HIPÓTESES 
 
 

1) Existe congruência entre as concepções de jogo do treinador e a natureza 

da sua intervenção pedagógica sobre o conteúdo. 

 

2) Os conteúdos transmitidos pelo treinador de futebol profissional incidem 

fundamentalmente na informação de cariz táctico. 

 

3) O treinador emite informação prioritariamente quando os jogadores estão em 

acção. 

 

4) O treinador emite informação prioritariamente sobre a forma prescritiva. 

 

5) O treinador emite informação dirigida prioritariamente a sub-grupos de 

jogadores. 

 

6) O treinador recorre permanentemente a tarefas de aplicação durante o 

processo de treino. 

 

7) Existe relação entre a natureza do conteúdo substantivo e a tipologia da 

tarefa instrucional apresentada, em função do treino analisado. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
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4.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

4.1.1. Treinador 

 

No sentido de se realizar o estudo de caso, recorremos a um treinador 

do escalão sénior da 2ª Liga do Futebol Português com um palmarés educativo 

e desportivo considerável, principalmente ao nível da formação de futebolistas.  

 

4.1.2. Jogadores 
 

Colaboraram para este estudo 23 jogadores do sexo masculino, com 

idades compreendidas entre os 18 e os 32 anos.  

 

 

4.2. PROCEDIMENTOS ADOPTADOS NA RECOLHA DOS DADOS 
 
 

A realização do estudo contemplou dois procedimentos de recolha de 

dados complementares:  

 1) Entrevista Semi-Estruturada, no sentido de compreender os aspectos 

conceptuais, situacionais e contextuais que podem influenciar os 

comportamentos do treinador nas sessões de treino observadas. 

 2) Aplicação de um instrumento de Observação Sistemática (SAPSI), de 

modo a obter o perfil de intervenção pedagógica do treinador, no processo de 

ensino-aprendizagem/treino, sobre os conteúdos substantivos do Futebol. 

 
 

1) Entrevista Semi-Estruturada 

Como há aspectos que não são observáveis como os sentimentos, os 

pensamentos e as intenções (Smith & Cushion, 2006), realizamos uma 

entrevista no sentido de perceber as concepções, atitudes, opiniões, crenças e 

valores do treinador como base de entendimento dos seus comportamentos 

pedagógicos de instrução no contexto do processo de ensino-

aprendizagem/treino. 
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Optámos pela realização de uma entrevista semi-estruturada, com a 

elaboração prévia de questões de abertas em que o entrevistado pudesse 

expor as suas representações acerca da sua metodologia e intervenção 

pedagógica no treino de uma forma clara e a mais aprofundada possível. Esta 

flexibilidade é importante, porque qualquer restrição ao entrevistado pode 

limitar o alcance do entrevistador. 

A entrevista foi gravada com o conhecimento e autorização do 

entrevistado. Posteriormente a entrevista foi transcrita para papel para ser lida 

novamente e analisada. Este processo ajuda o investigador a familiarizar-se 

com a entrevista e isolar com facilidade os conteúdos a analisar. 

 

 

2) Observação Sistemática 

Para a observação sistemática da intervenção pedagógica do treinador 

recorreu-se à filmagem em vídeo e registo áudio das sessões de treino, com o 

propósito principal de se poder seguir o treinador em ambiente natural de 

treinos, nos momentos de intervenção verbal do primeiro sobre os segundos. 

O treinador foi informado sobre os objectivos gerais do nosso estudo de 

uma forma genérica, não sendo por nós especificada, a incidência da 

observação sobre as suas intervenções pedagógicas do conteúdo. Este 

procedimento teve como intuito não condicionar as próprias intervenções do 

treinador durante os treinos. Ficou desde logo assegurado a confidencialidade 

das observações, bem como o seu anonimato. Os jogadores foram informados 

pelo treinador de que as filmagens não teriam um carácter avaliativo para que 

estes evidenciassem um comportamento natural, livre de constrangimentos. 

O sistema de registo foi aplicado em todos os treinos com períodos 

variáveis entre 45 e 86 minutos.  

O treinador foi submetido ao mesmo tipo de observação durante o 

microciclo semanal, na medida em que o alvo das observações recaiu na parte 

específica dos treinos desconsiderando-se as partes iniciais (aquecimento, 

mobilização) e as partes finais (relaxamento). 
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Para efectuarmos as gravações das sessões de treino, utilizamos o 

seguinte sistema: câmara de vídeo (com um cronómetro digital integrado que 

permitia verificar as horas, os minutos e os segundos de treino) fixa num tripé; 

acoplámos à câmara de vídeo um sistema áudio de longo alcance, para 

registramos as instruções efectuadas pelo treinador. O sistema de gravação foi 

composto por um conjunto emissor/receptor sendo o emissor composto por um 

microfone de lapela (com fio) que era transportado pelo treinador. 

No registo de observações, optámos pelo método de registo de 

ocorrências, que se caracteriza pelo registo sucessivo dos comportamentos 

previamente definidos. Após as filmagens, procedemos à transferência desse 

conteúdo para DVD no sentido de facilitar o manuseio posterior do 

equipamento no momento da análise das observações. Os dados recolhidos 

foram lançados numa folha de cálculo Excel.  

 

 

4.3. CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO 
 

A recolha dos dados decorreu durante o período pré-competitivo do 

campeonato nacional da 2ªliga (liga Vitalis) entre os dias 28 e 30 de Julho de 

2009. A entrevista foi realizada após a primeira sessão de treino semanal, num 

conjunto de cinco sessões de treino a realizar no microciclo semanal.  

Para o presente estudo foram alvo de análise, as três sessões 

intermédias do referido microciclo, situadas na quarta-feira (treino bi-diário) e 

na quinta-feira. Esta opção prende-se com o facto de se situarem no centro do 

microciclo, estando para isso menos contaminados pelos treinos que sucedem 

à competição anterior e à seguinte, configuração particular que deve ser 

considerada na sua análise. 

 

É esperado que a combinação entre a informação proveniente da 

entrevista produza informação qualitativa que ajude a verificar os resultados 

obtidos através da análise quantitativa (Potrac et al, 2002; Smith & Cushion, 

2006). 

 



 

- 58 - 

 

4.4. INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA RECOLHA DE DADOS 
 

1) Entrevista Semi-Estruturada 

O guião da entrevista baseia-se nas categorias comportamentais do 

Modelo de Jogo preconizado pelo treinador de Futebol e na sua intervenção 

pedagógica no processo de ensino-aprendizagem/treino, daí que tenham 

construídas à posteriori, com base no teor substantivo da entrevista. 

Essa análise resultou na congruência das seguintes categorias de 

análise: 1) a focalização do treinador nos aspectos fundamentais do Modelo de 

Jogo; 2) a especificidade na sua intervenção pedagógica; 3) a descoberta 

guiada como objectivo da sua intervenção pedagógica; 4) e, a autonomia 

decisional dos jogadores como consequência desse tipo de intervenção. 

 

2) Observação Sistemática 

O sistema de observação adoptado permite definir um perfil geral dos 

comportamentos mais frequentes do treinador durante o processo de ensino-

aprendizagem/treino. Neste sentido utilizamos o instrumento de observação 

para uma análise em duas grandes áreas: a intervenção pedagógica do 

conteúdo e a natureza das tarefas instrucionais. 

Na primeira área do instrumento analisamos a intervenção pedagógica 

do conteúdo com base no protocolo desenvolvido por Gilbert et al. (1999) o 

S.A.P.C.I., do inglês The Systematic Analysis of Pedagogical Content 

Interventions (Análise Sistemática das Intervenções Pedagógicas do 

Conteúdo). Este instrumento foi construído para a modalidade de hóquei no 

gelo, assentando sobre referências conceptuais no constructo do conhecimento 

pedagógico do conteúdo apresentado por Shulman (1986) e no modelo das 

estruturas do conhecimento para a instrução no desporto, desenvolvido por 

Vickers (1990). Permite a recolha de dados em quatros dimensões relativas às 

intervenções pedagógicas substantivas do treinador: 

- “O Quê” – refere qual o conteúdo da intervenção; 

- “Quando” – refere o momento em que a intervenção é transmitida; 

- “Como” – refere a forma como é transmitida a intervenção; 

- “A Quem” – refere quem é o receptor da intervenção. 
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A validação do referido instrumento para a modalidade de Futebol foi 

realizado por Mesquita et al. (2009).  

 

Procedemos à descrição do protocolo desenvolvido por Gilbert et al. 

(1999) o S.A.P.C.I.: 

 

1ªDimensão: “O Quê” 

É usado para registar o conteúdo das intervenções pedagógicas 

substantivas dos treinadores (Gilbert et al., 1999). Para além deste autor, 

outros conteúdos foram adoptados com base em Garganta (1997) e Pacheco 

(2001). 

 

Técnica: são todas as habilidades fundamentais necessárias para o desenrolar 

do jogo. 

 

Táctica Individual: é o conjunto das acções individuais, com ou sem bola, 

realizadas por um jogador, de acordo com o modelo de jogo adoptado pela sua 

equipa, no sentido de perseguir os objectivos do jogo, quer na fase de ataque 

quer na fase de defesa. 

 

Táctica Colectiva: são todas as acções colectivas dos jogadores da equipa, 

desenvolvidas de forma organizada, ordenada e uniformizada e que se 

processam em função dos objectivos e momentos de jogo da equipa. 

 
Categoria Energético-Funcional: são todas as informações verbais 

transmitidas pelo treinador focalizadas no desempenho físico, quer do ponto de 

vista do tipo de esforço solicitado, quer das capacidades motoras mobilizadas 

do atleta e da equipa. 

 

Regras: 

Violações – acto representada pela infracção às normas inerentes ao 

funcionamento leal do jogo. 
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Faltas – acções ilegais cometidas, que são sancionadas pelos árbitros (agarrar, 

empurrar, rasteirar, obstruir, etc.). 

 

Situações neutras: situações que implicam uma quebra do ritmo de jogo, 

devido a disputas menos coerentes da posse de bola (bola dividida/confusão). 

 

 

2ª Dimensão: “Quando” 

É a segunda dimensão do instrumento do S.A.P.C.I. e refere o momento 

em que a intervenção é transmitida. É constituída por duas variáveis e não 

foram efectuadas adaptações em relação ao protocolo original de Gilbert et al. 

(1999). 

 

Em acção: quando o atleta se encontra directamente envolvido na acção do 

jogo. 

Não está em acção: quando o atleta não se encontra directamente envolvido 

na acção do jogo. 

 

 

3ªDimensão: “Como” 

Refere a forma como é transmitida a intervenção (Gilbert et al., 1999). 

Esta dimensão sofreu uma adaptação em relação ao protocolo inicial 

nomeadamente na categoria feedback onde não foram consideradas a 

afectividade positiva e negativa. A categoria feedback-forma não foi tida em 

conta para o nosso estudo.  

 

1. Especificidade da instrução emitida no feedback 

Geral – intervenção verbal pedagógica do conteúdo transmitida ao(s) atleta(s) 

pelo treinador, que não inclui a acção específica de como executar a habilidade 

ou estratégia ou jogar de acordo com as regras. Pretende indicar ao(s) atleta(s) 

a realização de uma tarefa mais abrangente sem focalizar os critérios de êxito 

a atingir (ex.: Deves deslocar-te para a frente). 
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Específica – intervenção verbal pedagógica do conteúdo transmitida ao(s) 

atleta(s) pelo treinador, que inclui a explicação específica de como executar a 

habilidade ou estratégia ou jogar de acordo com as regras. Para este estudo 

considerámos como instrução específica, as intervenções verbais dos 

treinadores focalizadas nos critérios de êxito das diferentes componentes 

pertencentes à dimensão “O Quê” (ex.:Deves deslocar-te para a frente de 

forma a saíres da marcação do defensor fornecendo uma linha de passe). 

 

2. Objectivo da informação do Feedback 

Descritivo (FD) – o treinador relata ao(s) jogador(es) ou à equipa a forma 

como este(s) realizaram a tarefa (ex.: Executaste o passe pelo chão). 

Prescritivo (FP) – o treinador informa o(s) jogador(es) ou a equipa da forma de 

realização da tarefa ou função, podendo referir e justificar os critérios e/ou os 

erros a não cometer (ex.: Quero que conduzas a bola com a sola da chuteira). 

Questionamento (FQ) – o treinador formula questões relacionadas com 

situações de carácter generalizado do jogo. (ex.: É dessa forma que o passe 

deve ser feito?). 

Informação Avaliativa Positiva (FIAP) – O treinador avalia a prestação do(s) 

jogador(es) ou da equipa. A expressão utilizada é positiva e reflecte uma 

aprovação (ex.: Está óptimo!). 

Informação Avaliativa Negativa (FIAN) – O treinador avalia a prestação do(s) 

jogador(es) ou da equipa. A expressão utilizada é negativa e reflecte uma 

desaprovação (ex.: Cada vez está pior!). 

Encorajamento (FE) – O treinador encoraja o(s) jogador(es) levando-o(s) a 

intensificar os seus esforços e empenhamento em determinada acção 

(ex.:Vamos lá!). 

 

4ª Dimensão: “A Quem” 

É a quarta dimensão da primeira área do instrumento de observação e 

refere quem é o receptor da intervenção. Adaptámos esta dimensão à 

modalidade de futebol uma vez que no protocolo original do S.A.P.C.I. os 



 

- 62 - 

 

códigos estavam direccionados para o hóquei no gelo. A componente está 

dividida em 3 códigos. 

 

Individual – é a intervenção do treinador transmitida a um só jogador: Guarda-

redes, defesa lateral, defesa central, médio centro, média ala ou ponta de 

lança. 

Subgrupo – é a intervenção do treinador transmitida para um conjunto de 

jogadores, mas não a toda a equipa: Guarda-redes, defesas, médios ou 

atacantes. 

Equipa – é a intervenção do treinador transmitida para todos os jogadores da 

equipa. 

 

 

“Natureza das tarefas instrucionais” 

Esta dimensão é constituída por 4 códigos. Os tipos de tarefas 

instrucionais adoptados são baseados na classificação de Rink (1993). 

 

Informação – fornece informações aos jogadores acerca da tarefa a que se 

propõem, particularmente com a explicação dos requisitos necessários à tarefa. 

A introdução de um novo skill ou de uma tarefa em fase inicial. 

Refinamento – relacionada com o melhoramento da qualidade das 

performances dos jogadores. Diz respeito à dimensão da qualidade da 

performance, providencia a focalização numa actuação específica com a 

apresentação de dicas que assistem o desenvolvimento de determinada 

habilidade. 

Aplicação – fornece aos jogadores oportunidades para aplicarem as suas 

capacidades em situações de jogo. Focaliza-se essencialmente no “como usar” 

o movimento em detrimento do “como fazer” o movimento. 

Extensão – é um prolongamento e uma progressão relativo a tarefas 

anteriores, que coloca aos jogadores desafios e situações de maior dificuldade. 

O treinador altera a complexidade/dificuldade de uma tarefa que se está a 

realizar. 
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4.5. INSTRUMENTARIUM 
 

Para a realização do estudo utilizámos os seguintes instrumentos: 

 

 Uma máquina de filmar Samsung mini-dv / Dp-903i; 

 Um aparelho de captação de som à distância sem fios acoplado à 

gravação da imagem; 

 Um mp3 Creative para a gravação da entrevista; 

 Um computador portátil Intel Core 2 da Toshiba para armazenamento e 

tratamento dos dados recolhidos; 

 Fichas de registo da entrevista e das intervenções do treinador (anexos). 

 

 

4.6. ANÁLISE DE DADOS 
 

1) Entrevista Semi-Estruturada 

 

 Análise de conteúdo; 

 Unidades de codificação construídas a partir da interpretação lógico-

semântica do conteúdo informativo.  

 

2) Observação Sistemática 

 

 Para a análise da intervenção pedagógica sobre o conteúdo, no 

referente à dimensão de análise e respectivas categorias consideradas, 

recorreu-se à estatística descritiva: frequências, médias e percentagens 

de ocorrência. 

 

No final estabeleceu-se a triangulação de dados pelo confronto entre as 

concepções do treinador acerca do ensino e treino do Futebol e a intervenção 

pedagógica sobre o conteúdo nas sessões de treino observadas. 
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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5.1. ANÁLISE DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA DO CONTEÚDO 

 

5.1.1. A concepção de ensino e treino do Jogo de Futebol 

 

Nas palavras do treinador é fundamental ter “uma ideia de jogo clara” e 

“um modelo definido em termos de comportamentos nos quatro momentos do 

jogo”. Mas isso, só por si, não é suficiente. É imprescindível que na prática “os 

meus jogadores se identifiquem claramente com eles”. “Só pela competência, 

clareza de ideias, coerência entre aquilo que dizes e aquilo que fazes, é que 

consegues modelar toda a gente para a mesma ideia de jogo” (anexo 1: I).  

Como refere Pacheco (2002) o treinador tem de possuir um leque 

alargado de conhecimentos e competências, potenciadoras da intervenção 

qualificada no processo de ensino-aprendizagem/treino, de forma a conseguir 

transmitir de forma clara e inequívoca a “ideia de jogo” que perfilha a todos os 

jogadores. O treinador em estudo refere que para o conseguir é preciso ter em 

conta a faixa etária dos jogadores visto que “uns com 20 anos são modeláveis, 

outros com 25 anos já têm coisas adquiridas e outros com 30 anos que tens de 

tentar modelar mas que já têm algumas dificuldades em mudar hábitos” (anexo 

1: I) e ainda, o acrescento da diversidade cultural e linguística dos mesmos, 

nomeadamente no âmbito do futebol profissional. 

Tendo em conta que para operacionalizar uma determinada forma de 

jogar, o modelo de jogo tem de estar alicerçado num conjunto de princípios 

específicos, o treinador refere que procura fazê-lo, “indo ao jogo”. Sobre isso 

refere “procurar respostas com qualidade para os problemas que me vão 

surgindo” como forma de evoluir. “Porque a evolução vem da dúvida (…) quem 

tem problemas e consegue reflectir, anda para a frente”. Para isso acontecer, 

“vamos ao jogo e segundo a nossa ideia, ou seja, segundo os comportamentos 

que pretendemos e em que acreditamos, desmontamos o jogo e voltamos a 

moldar” (anexo 1: II). Assim, “esta evolução vem no sentido da simplificação, 

tornar o exercício mais simples” (anexo 1: III). 

Pelas palavras do treinador podemos entender que apenas através de 

uma atitude reflexiva, de problematização das situações emergentes do treino, 
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é possível um entendimento qualificado do jogo, critério basilar para intervir 

oportuna, adequada e apropriadamente. 

Contudo, o próprio modelo de jogo “é algo inacabado, vamos modelando 

em função das descobertas que vamos fazendo (…) à medida que vou 

experimentando. E há sempre descobertas (…) quem reflecte muito, quem 

procura estar atento e quem nunca está satisfeito que é o meu caso, vai 

descobrindo coisas” (anexo 1: I). Por vezes, o que acontece é que “estamos 

agarrados a uma determinada dinâmica mas depois surgem os jogadores com 

qualidade que conseguem acrescentar algo a essa dinâmica e isso faz-te 

descobrir o jogo, um jogo de maior qualidade” (anexo 1: II). “Esse é que é o 

«gozo» que o futebol nos dá, fazendo crescer a nossa ideia de jogo em termos 

de qualidade” (anexo 1: III). 

O treinador acrescenta que só ele pode pensar em exercícios para a sua 

ideia de jogo porque é “impossível operacionalizá-la com ideias dos outros” 

(anexo 1: III). Assim, corrobora com Frade (2007) ao referir que “existem 

futebóis” mas que o seu é completamente diferente do futebol dos outros e o 

modelo de jogo da sua equipa vai-se modelando em função da realidade em 

que está a trabalhar. “Focalizo-me no problema do próprio jogo e, é dai que 

construo o meu treino” (anexo 1: IV). Por tudo isso, podemos considerar que o 

treino é o mais específico possível tendo em vista a sua forma de jogar. 

 

A nível de treino, o treinador considera que “o exercício tem tanto mais 

potencial, quanto menor intervenção necessitar para promover o 

comportamento”. Isto quer dizer que, quando consegue promover o 

“comportamento desejado quase sem intervenção, normalmente permite criar 

mas esse potenciar o exercício muitas vezes obriga-nos igualmente a intervir”, 

ou seja, o treinador considera a sua intervenção apenas um complemento no 

processo de ensino-aprendizagem/treino, se for “o próprio exercício a exigir o 

comportamento”. Por isso acrescenta, “procuro exercícios que obriguem a 

tomada de decisão, obriguem a criar”, que perante várias soluções de 

resolução promovam “uma tomada de decisão em função daquilo que 

pretendemos, em função do princípio. Depois a tomada de decisão é dos 



 

- 69 - 

 

jogadores. Procuro um exercício que constranja o menos possível mas há 

sempre um constrangimento daquilo que é a ideia de jogo, daquilo que é o 

princípio, daquilo que é o comportamento que se pretende (…) o exercício tem 

de promover isso” (anexo 1: V).  

Pelo que foi dito, o treinador em estudo considera que já foi “muito mais 

directivo (…) passei por uma fase onde era um treinador com o «comando na 

mão» e se aquilo não saísse como estava a prever, ficava doido” (anexo 1: 

XIII). Actualmente, “consigo deixar que os jogadores criem e que acrescentem 

algo ao jogo” (anexo 1: XIV).  

Proporcionar uma autonomia decisional aos jogadores é fundamental 

para desenvolver o seu raciocínio táctico. Sobre isto, José Mourinho (cit. 

Oliveira, 2006) refere que constrói situações de treino para levar os jogadores 

por um determinado caminho. Esta estratégia de ensino-aprendizagem/treino 

designa-se por “descoberta guiada”, em que a dúvida é o guião de todo o 

processo, incutindo nos jogadores a necessidade de procurarem activamente 

uma solução, a partir de um processo de investigação e descoberta (Rosado & 

Mesquita, 2009). 

Face ao que foi dito, compreende-se que a pertinência da intervenção do 

treinador é conferida pela situação de treino, constituindo pressuposto 

essencial autonomizar progressivamente o jogador, factor decisivo para 

interpretar e compreender os problemas emergentes do contexto situacional 

(Mesquita, 2005).  

 

Na comunicação com os jogadores, “os treinadores fazem a diferença 

pelos pormenores mas para isso é preciso dominar completamente aquilo que 

se está a transmitir, é preciso intervir no momento certo (…) é o pormenor que 

faz a diferença” (anexo 1: X). Para isso é crucial, focalizar e direccionar o 

conteúdo substantivo do feedback “só para aquilo que se pretende” evitando 

cair “no erro de direccionar o exercício para vários aspectos…” (anexo 1: V). 

Assim se percebe que “o discurso é importante se a mensagem for transmitida 

com clareza e a intervenção for exercida no momento certo” (anexo 1: XI). 
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5.1.2. Análise da congruência entre a concepção e a intervenção 

pedagógica do treinador 

O número total de unidades de informação centradas nas intervenções 

do treinador foi de 528 feedbacks, nos três treinos observados. 

Para a totalidade da amostra, verificou-se uma ocorrência média de 176 

intervenções pedagógicas do conteúdo por treino. Contudo, como o tempo das 

sessões de treino foi variável: treino 1 (T1) com duração de 50 minutos; treino 2 

(T2) com 45 minutos; e, treino 3 (T3) com 86 minutos; podemos aferir que em 

média houve cerca de 3 intervenções por minuto. 

 

 

5.1.2.1. Dimensão “O Quê” 

No quadro 1 damos a conhecer dados descritivos gerais relativos à 

média e à percentagem de unidades de informação sobre a dimensão “O Quê” 

do nosso estudo, ou seja, em relação aos conteúdos dos feedbacks 

pedagógicos transmitidos pelo treinador. 

Quadro 1 - Dados descritivos gerais relativos à dimensão “O Quê” 

SAPCI T1 T2 T3 n=528 % Média 

Técnica 49 10 34 93 17,6 31 

Táctica Individual 48 22 70 140 26,5 48 

Táctica Colectiva 65 48 152 265 50,2 88 

C.Energético-Funcional 1 0 4 5 0,95 2 

Regras 3 7 12 22 4,2 7 

Situações Neutras 2 1 0 3 0,6 1 

 

Com a leitura do quadro 1 é possível constatar que a táctica colectiva é 

a categoria que manifesta mais intervenções do treinador com 50,2% do total 

dos registos. A táctica individual com 26,5% das ocorrências e a técnica com 

17,6% surgem num plano posterior. 

Apurámos uma tendência de se privilegiarem intervenções de carácter 

táctico colectivo em relação a intervenções de carácter táctico individual e 

técnico por parte do treinador.  
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Com base nos resultados dos estudos na competição de hóquei no gelo 

de Seaborn et al. (1998), e Gilbert et al. (1999) e na reunião de preparação 

para a competição no futebol e voleibol, de Pacheco (2002) e Rosa (2003) 

respectivamente, as subcategorias da táctica foram igualmente mais 

abordadas, com referências menores para as subcategorias da técnica. 

Contudo, apesar de terem sido realizados igualmente no escalão sénior o que 

poderá explicar as diferenças obtidas em relação aos resultados Mesquita et al. 

(2009) na intervenção pedagógica do conteúdo em escalões de formação que 

privilegiavam as intervenções de carácter técnico, a recolha de dados foi obtida 

em competição. Assim, podemos entender que a intervenção do treinador 

materializa as suas concepções acerca da relação do modelo de treino com o 

de jogo, porquanto ambos se condicionam mutuamente. “O Modelo de Jogo 

condiciona um modelo de treino, um modelo de exercícios e, necessariamente, 

um modelo de jogador” (Faria, 1999: 49). 

 

A prevalência da informação sobre o conteúdo táctico é corroborada 

pela concepção do treinador, a qual situa a dimensão táctica como a entidade 

nuclear na estrutura organizacional do treino de futebol. Sobre isto, o treinador 

refere que “a intervenção é muitas vezes para o que é táctico mas está a exigir 

também o que é técnico”, ou seja, incide os seus feedbacks pedagógicos no 

“que é táctico, mas o que é táctico exige determinado técnico. E este técnico já 

deixou de ser só técnico e, é táctico também. Mas é um táctico individual. 

Porquê? Porque é específico e tem a ver com aquilo que eu quero em termos 

de jogo” (anexo 1: XV). Mesquita (2009: 165) corrobora desta ideia ao afirmar 

“a necessidade do treino da técnica ser situacional”, ou seja, o ensino das 

habilidades técnicas deve acontecer em contextos de prática específicos que 

possibilitem a percepção do jogador para a variabilidade informacional das 

situações de jogo que contribua para tomadas de decisões apropriadas e para 

a efectivação de acções motoras eficazes.  

Percebe-se assim que, uma prática qualificada do Jogo de Futebol exige 

uma elevada complementaridade entre táctica e técnica visto que o jogador 

tem de tomar decisões perante os vários contextos de jogo mas, possuindo um 
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vasto repertório técnico que só adquire significância e autenticidade, quando 

aplicado apropriadamente na lógica funcional do jogo (Mesquita, 2009). 

Fica então reforçada a preponderância da Táctica no Futebol, porque tal 

como vários autores mencionaram anteriormente (Castelo, 1994; Frade, 1985; 

Garganta, 1997; Garganta & Pinto, 1998; Gréhaigne, 1992; Guilherme Oliveira, 

2004; Queiroz, 1986; Teodorescu, 1984), é a dimensão balizadora de todo o 

processo de jogo, de ensino e de treino, uma vez que o principal problema que 

se coloca às equipas e aos jogadores é sempre de ordem táctica, quer se trate 

de uma táctica individual, sectorial, inter-sectorial ou colectiva.  

É uma supra dimensão que evidencia e proporciona a interacção das 

restantes dimensões de jogo e dos conhecimentos dos diferentes 

intervenientes no jogo (Guilherme Oliveira, 2004). 

 

Sobre o conteúdo dos feedbacks, podemos ainda esclarecer que a 

grande preocupação do treinador nos primeiros dois treinos observados, foi 

incidir a sua intervenção na “organização defensiva sectorial e inter-sectorial” e 

que apesar de os jogadores saberem a priori que o principal objectivo era 

desenvolver os comportamentos em organização defensiva, “se a certa altura 

me perco em feedbacks do ponto de vista ofensivo, aquilo que era o 

comportamento defensivo que pretendia, diluí-se” (anexo 1: VI). 

Estas afirmações têm congruência com a sua operacionalização, no 

sentido de que o treinador incidiu os seus feedbacks nos comportamentos 

defensivos que pretende para a sua forma de jogar, como se pode constatar 

pelos próximos exemplos (anexo 2): 

 “Quando tiveres que fechar dentro, preocupa-te já que a bola não rode para 

a lateral”; 

 “Não podemos saltar (entenda-se pressionar) com os dois centrais em 

simultâneo”; 

 “Se tu falares “tou, tou, tou” condicionas completamente o adversário! É 

preciso isso, do ponto de vista defensivo, é preciso tornarmo-nos agressivos! 

Não é só pelo comportamento, é preciso voz de comando de quem está a sair”; 

 “Organiza a linha, organiza primeiro para pressionar depois, organiza 

primeiro…” 
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 “Quando vais pressionar dentro, não podes deixar jogar no corredor, a 

pressão tem de ser feita de forma a não poder jogar aqui…” 

 “Este feedback que é dado por nós, não podem ser vocês a dar. O saltar, o 

perceber o momento, não pode ser dado por vós! Habituem-se a fazer isso…” 

 

  Pela última afirmação percebe-se que o treinador tem a preocupação de 

criar hábitos através da repetição sistemática dos princípios fundamentais do 

seu modelo de jogo. Com isso, o treinador pretende que o seu jogar seja 

assimilado pelos jogadores, não somente ao nível do saber fazer, mas também 

ao nível do saber sobre um saber fazer, capaz de conferir uma dimensão 

consciente, uma consciência táctica (Frade, 2007; Oliveira et al., 2006; Maciel, 

2008; Tamarit, 2007). Com isso, mais se anuncia da pertinência do feedback 

ser específico e focalizado, condição apontada pela investigação como 

fundamental, porquanto conduza o praticante para a detecção de variantes 

especificadoras do jogo (Mesquita et al, 2005). 

 

Quanto à categoria regras, os resultados enquadram-se com os 

verificados nos estudos relacionados com a análise da intervenção pedagógica 

do conteúdo no hóquei em gelo (Gilbert et al., 1999), na reunião de preparação 

para a competição no futebol (Pacheco, 2002) e voleibol (Rosa, 2003), na 

intervenção pedagógica do conteúdo em escalões de formação (Bravo, 2008) e 

Mesquita et al. (2009) nos quais se registam valores menores para esta 

categoria quando em confronto com as componentes tácticas e técnicas. No 

nosso entender, esta evidência pode ser explicada pelo facto do estudo ser 

aplicado no treino e não no contexto escolar, o que implica um conhecimento 

relativamente aprofundado das regras, resultante da prática sistemática e 

regular da modalidade.  

 

A categoria energético-funcional apresenta valores bastante reduzidos 

tal como se verifica em Pacheco (2002) e Rosa (2003) provavelmente pelo 

facto de abordarem a competição sénior onde este aspecto é cada vez mais, 

secundário. Em contraponto, em Bravo (2008) e Mesquita et al. (2009) os 
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treinadores têm uma intervenção significativa a este nível, no sentido dos 

jovens jogadores superarem as limitações motoras próprias do processo de 

desenvolvimento maturacional. 

 

 

5.1.2.2. Dimensão “Quando” 

No quadro 2 damos a conhecer dados descritivos gerais relativos à 

média e à percentagem de unidades de informação sobre a dimensão 

“Quando” do nosso estudo, ou seja, em relação ao momento de ocorrência dos 

feedbacks pedagógicos transmitidos pelo treinador. 

Quadro 2 - Dados descritivos gerais relativos à dimensão “Quando” 

SAPCI T1 T2 T3 n=528 % Média 

Em acção 133 71 201 405 76,7 135 

Não está em acção 35 17 71 123 23,3 41 

 

Com a análise do quadro 2 é possível verificar que as intervenções 

pedagógicas do conteúdo dos treinadores ocorrem fundamentalmente nos 

momentos de acção dos praticantes com 76,7% das ocorrências em confronto 

com os 23,3% dos registos em momentos de não acção. 

No que diz respeito aos momentos de intervenção dos treinadores, 

verifica-se com clareza que estes privilegiam os momentos de acção dos 

jogadores para transmitirem as informações pedagógicas de conteúdo, em 

detrimento das intervenções nos momentos de não acção. A opção por parte 

dos treinadores em emitirem a informação substantiva nos momentos de 

acção, encontra consonância nos estudos de Seaborn et al., (1998) e Gilbert et 

al., (1999) na competição de hóquei no gelo e em Bravo (2008) no futebol. Este 

tipo de procedimento pode ter explicação, na preocupação que os treinadores 

revelam em minimizarem as paragens nos treinos aproveitando, assim, todos 

os momentos de prática desportiva para emitirem informação (Wuest, Mancini, 

Mars & Terrilion, 1986, cit. Farias, 2007). Por outro lado, grande parte das 

intervenções pedagógicas transmitidas aos jogadores no momento de acção, 

são perdidos ou distorcidos, devido ao facto dos jogadores se encontrarem 



 

- 75 - 

 

focalizados fundamentalmente nos exercícios de treino (Seaborn et al., 1998; 

Gilbert et al. 1999) pelo que, é igualmente importante o treinador parar o 

exercício para corrigir o desempenho dos jogadores.  

O treinador relaciona o momento de emissão da informação com o 

objectivo da tarefa e a natureza contextual da informação emitida. Assim, há 

uma natural propensão em fornecer informação específica aos seus jogadores 

quando estes não estão em acção, devido à sua maior capacidade de atenção 

e retenção dessa mesma informação. Sobre isto, Rosado e Mesquita (2009) 

acrescentam que o feedback deve mesmo ser dado imediatamente a seguir à 

execução para aumentar a sua eficácia como resultado do confronto imediato 

da informação externa com a informação obtida na própria execução motora.  

O treinador refere que quando está a comunicar com um jogador e 

questiona-o “percebeste isto? e ele está-me a dizer que sim” mas na realidade 

não entendeu o comportamento. “Às vezes é preciso no próprio treino dizer 

«parou!» e dizer no momento o que se pretende” (anexo 1: XIII). 

Assim é importante o treinador conseguir encontrar na sua intervenção 

pedagógica, um ponto de equilíbrio na emissão de informação entre os 

momentos de acção e não acção motora, potenciando deste modo a 

focalização da atenção dos jogadores nos aspectos importantes da sua forma 

de jogar, em cada um dos momentos de jogo. 

 

 

5.1.2.3. Dimensão “Como” 

Especificidade da informação do Feedback 

O quadro 3 dá-nos a conhecer dados descritivos gerais relativos à média 

e à percentagem de unidades de informação sobre a dimensão “Como” do 

nosso estudo, nomeadamente, em relação ao tipo de instrução do treinador. 

Quadro 3 - Dados descritivos gerais relativos à dimensão “Como” 

SAPCI T1 T2 T3 n=528 % Média 

Instrução Geral 90 72 161 323 61,2 108 

Instrução Específica 78 16 111 205 38,8 68 
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Com a leitura do quadro 3 é possível constatar que o treinador fornece 

mais instrução de carácter geral (61,2%) do que de índole específica (38,8%). 

Pelos resultados obtidos fica evidente que há uma preponderância da 

instrução geral do treinador durante o processo de ensino-aprendizagem. 

Contudo, pensamos que estes resultados vão ao encontro do que referimos no 

ponto anterior, onde se verifica uma relação de compromisso entre o momento 

de ocorrência e a especificidade da informação transmitida no feedback 

pedagógico. 

Pela observação das sessões de treino, podemos mesmo referir que 

houve uma preocupação do treinador em fornecer informações específicas e 

concisas relacionadas com a realização das tarefas, fundamentalmente nos 

momentos de paragem, no sentido de conseguirem ter maior sucesso na sua 

execução em prol do projecto colectivo de equipa.  

Mas afinal o que é especificado pelo treinador nas suas intervenções? 

Exemplos (anexo 2): 

 “Parou, parou, parou. A bola foi atrasada, certo? Bola atrasada é para 

reduzir o espaço…mas tu não reduzes espaço sozinho, tu reduzes espaço em 

função da linha…o que é que aconteceu jogador 1? Identificas logo o momento 

e sobes, só que subiste como se estivesses a jogar sozinho. Sobes e eles 

ficaram atrás das linhas…” 

 

 “Vamos lá ver uma coisa, não estamos com preocupações de feedbacks 

ofensivos…já sabem o que é que eu quero. Joguem na linha lateral e 

projectem-se à profundidade, com apoio em profundidade, está certo?” 

 

 “Parou aqui. Anda cá jogador 1, faz outra vez o que fizeste aqui…jogador 2 

repara uma coisa, tu estás a fazer-lhe a pressão para onde? Pois, tem de ser 

de forma a que ele não saia mais daqui!” 

 

Pelo supracitado fica evidente que nas paragens entre exercícios, o 

treinador intervém pedagogicamente através de feedbacks específicos da 

situação (“a bola foi atrasada”), do comportamento pretendido (“bola atrasada é 
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para reduzir o espaço…”) e da intenção táctica colectiva (“…mas tu não 

reduzes espaço sozinho, tu reduzes espaço em função da linha…”). 

Verifica-se assim que há uma estreita ligação entre as dimensões 

“quando” e “como” na instrução pedagógica do treinador, visto que o conteúdo 

substantivo da informação é mais específico quando este interrompe os 

exercícios de forma a explicar, demonstrar ou questionar os jogadores, do que 

em situações de prática dos jogadores onde tem uma intervenção genérica. 

Neste entendimento, os feedbacks específicos contribuem de forma 

mais efectiva para as aprendizagens, porquanto contêm informação 

pormenorizada sobre a prática, podendo assim, a especificidade da instrução 

ser referenciada como um aspecto fundamental para o incremento da eficácia 

pedagógica (Farias, 2007). 

 

Objectivo de informação do Feedback 

No quadro 4 damos a conhecer dados descritivos gerais relativos à 

média e à percentagem de unidades de informação sobre a dimensão “Como” 

do nosso estudo, nomeadamente, em relação aos objectivos dos feedbacks 

pedagógicos transmitidos pelo treinador. 

Quadro 4 - Dados descritivos gerais relativos à dimensão “Como” 

SAPCI T1 T2 T3 n=528 % Média 

Feedback Descritivo 27 10 41 78 14,7 26 

Feedback Prescritivo 77 45 152 274 51,9 91 

Feedback Av. Positiva 20 9 21 50 9,5 17 

Feedback Av. Negativa 8 5 7 20 3,8 7 

Feedback Questionamento 13 3 16 32 6,1 11 

Feedback Encorajamento 23 16 35 74 14,0 25 

 

É sabido que na aprendizagem, o feedback pedagógico adquire uma 

importância fundamental, uma vez que traduz a reacção do treinador à 

prestação motora do jogador, com o objectivo de informar, reforçar e motivar 

(Rink, 1993).  
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Nesta categoria, o feedback prescritivo é a variável que regista a maioria 

das intervenções do treinador (51,9%), seguida do feedback descritivo (14,7%) 

e do encorajamento (14,0%). A informação avaliativa negativa é o menos 

ocorrido com 3,8% da totalidade dos registos. De certo modo, o facto de os 

treinadores utilizarem preferencialmente o feedback prescritivo nas suas 

intervenções pedagógicas, enquadra-se nos resultados de Pacheco (2002) no 

futebol. 

Pelos resultados observados é pertinente referir que há convergência 

entre a concepção e a intervenção do treinador no objectivo da informação do 

feedback pedagógico transmitida aos jogadores. “Procuro o exercício que 

permita uma tomada de decisão em função daquilo que pretendemos, em 

função do princípio, depois a tomada de decisão é dos jogadores” (anexo 1: 

VI). Nas suas palavras subentende-se que a sua ideia é privilegiar exercícios 

que potenciem a autonomia decisional dos seus jogadores na realização no 

aqui e agora da tarefa em função dos princípios de acção da equipa; a sua 

intervenção vai preferencialmente no sentido de canalizar a atenção dos 

jogadores para comportamentos específicos da tarefa. 

Eis alguns exemplos de feedbacks prescritivos do treinador (anexo 2):  

 “Escolhe jogador 1. Vai para cima, provoca-me o adversário, assim não 

sei se jogas para dentro ou para fora…” 

 Eu quero os homens que se envolvem a jogar também, a forçar o 

corredor, por dentro ou por fora…” 

 “Anda jogador 1, a provocar. Anda, pensa em movimento, pensa em 

movimento, provoca…” 

 “Se sentires que ele está a ameaçar, já estás a abrir porque a bola já vai 

entrar…” 

 

Assim, apesar de o treinador prescrever, fundamentalmente, acerca dos 

comportamentos táctico-técnicos que pretende sistematizar, tendo em conta o 

seu modelo de jogo, fá-lo potenciando a variabilidade nas acções de jogo. 

Desta forma, após uma prescrição, o treinador deixa soluções em aberto para 

que os jogadores se expressem criativamente em função das circunstâncias 
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contextuais do jogo, potenciando qualitativamente a dinâmica colectiva da 

equipa. 

 

Em relação ao feedback descritivo, encontra concordância como 

segundo feedback pedagógico mais utilizado pelo treinador de futebol nos 

resultados obtidos por Pacheco (2002), na reunião de preparação para a 

competição. Contudo, podemos ainda acrescentar que o treinador em estudo 

preocupa-se em descrever uma situação de jogo com o propósito de alertar os 

jogadores para o que está a acontecer deixando subentendido o 

comportamento que pretende segundo a sua forma de jogar (anexo 2): 

 “Esta pressão sobre o jogador 1 dos centrais foi muito macia, ele 

recebeu e decidiu…” 

 “É o jogador 1 que está a saltar, és tu que estás na cobertura…” 

 “Passe atrasado jogador 1, o jogador 2 recebeu o passe aqui…ele está 

de costas, está de costas aqui…” 

 

Assim, mesmo sendo importante o jogador receber informação precisa 

acerca do que fez (feedback descritivo) e/ou do que deve fazer para melhorar 

(feedback prescrito) como contributo para uma instrução específica ao longo do 

processo de ensino-aprendizagem/treino, “o treinador ao utilizar o 

questionamento em detrimento da prescrição de soluções, possibilita aos 

praticantes o incremento do desenvolvimento do raciocínio táctico e da 

autonomia decisitória, pressupostos edificadores da prática do jogo qualificado” 

(Mesquita, 2006: 329). 

 

Existem momentos específicos em que o treinador recorre à 

interrogação durante o processo. Neste sentido, normalmente em momentos 

de paragem dos exercícios e antes/durante/após uma explicação ou 

demonstração, o treinador questiona os seus jogadores com o objectivo de 

confrontá-los com os mais variados problemas, não apresentando a solução 

mas sim as possibilidades de resolução.  
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Como já referimos anteriormente, uma das orientações de ensino em 

que se recorre ao questionamento é a Descoberta Guiada, que confronta os 

jogadores com os mais variados problemas, não apresentando a solução de 

imediato, mas sim as possibilidades de resolução. Sobre isso, o treinador 

explica: “tenho esse tipo de preocupação e ainda no treino de hoje houve esse 

tipo de intervenção. Gosto muito de explicar «o porquê» e gosto muito de 

questionar os jogadores. Quando estamos expostos sistematicamente ao 

treino, a partir de determinada altura começamos a utilizar a questão como 

forma de possibilitar uma melhoria qualitativa. Quando um jogador faz algo e 

penso que podia fazer de outra maneira, procuro que ele corrija e a minha 

intervenção é no sentido de o jogador dar resposta e de perceber que a 

resposta que está a dar é eficaz ou não, colocando-lhe o problema no 

imediato”. (anexo 1: XVI). Como exemplo, refere que no treino dessa manha: 

“um dos meus jogadores recebeu a bola entre linhas, orientou os apoios, foi 

para cima do adversário mas depois executou o passe muito afastado. Então 

como é que lhe coloquei a questão? «É a mesma coisa realizares o passe a 

esta distância ou mais perto do adversário?»” Após o exemplo referido, 

transcrevi outros que se reportam aos treinos observados (anexo 2): 

 Quando sais na pressão, vai pelo lado cego…senão o que é que 

acontece?  

 O que é que aconteceu jogador 1? 

 Diz-me uma coisa, se a bola em vez de entrar no jogador 1, entrava no 

jogador 2? 

 

Sobre este tipo de intervenção, o treinador acrescenta que na 

descoberta guiada não há apenas um transmissor e outro receptor (entenda-se 

treinador-jogador). É antes, um conhecimento recíproco. Isso acontece porque 

“converso muito com os jogadores e a partir de determinada altura eles tornam-

se um pouco treinadores também. São treinadores em formação. Depois já me 

colocam questões e obrigam-me a pensar. Por vezes, no próprio exercício 

executam de outra forma, arranjam uma solução da qual não estava à espera e 

acabo por descobrir um pormenor que me faz reflectir em casa. Portanto, é 
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descoberta guiada para mim como é também para os jogadores” (anexo 1: 

XVI). 

 

Em relação à relevância dada pelo treinador ao encorajamento, encontra 

acordo nos estudos de Jones et al. (1997) no basquetebol, Cushion e Jones 

(2001) e Mesquita et al. (2009) no treino de futebol, nos quais este parâmetro 

assume valores elevados de registos. A necessidade do treinador recorrer, 

cada vez mais, a acções como o incentivo, o esforço e a entrega dos 

jogadores, poderá justificar os valores registados nas intervenções desta 

natureza. Contudo, apesar de o treinador recorrer constantemente a este tipo 

de feedback, fá-lo transmitindo regularmente informação curta e generalista, 

como (anexo 2): 

 “Isso jogador 1, isso, anda…no limite!” 

 “Faz golo jogador 1, faz golo!” 

 “Aproxima. Já está, já está!” 

 

Assim, o feedback de carácter valorativo não actua de forma específica 

sobre o jogador, na medida em que não explicita aspectos particulares do 

comportamento, adquirindo apenas uma função volitiva (Rosado e Mesquita, 

2009). 

 

Neste enquadramento surge também a avaliação positiva como forma 

de intervenção do treinador no sentido de motivar os seus jogadores pela 

realização de acções táctico-técnicas. Farias (2007) acrescenta mesmo o facto 

de os treinadores o utilizarem como forma de criar um clima positivo durante o 

processo de treino, bem como possibilitando o reforço do que está a ser feito 

de forma apropriada, propício a potenciar um maior sucesso dos jogadores, na 

aquisição dos comportamentos pretendidos. Porém, a repetição sistemática de 

um mesmo feedback positivo faz diluir o seu efeito motivador, pelo que o 

treinador deve ter um conjunto de intervenções variadas de forma a garantir a 

continuação do efeito positivo do estímulo (Rosado & Mesquita, 2009).  
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São exemplos de feedback positivo do treinador (anexo 2): 

 “Isso, bem feito jogador 1” 

 “Bem jogador 1, espectáculo!” 

 “Isso, boa reacção, boa reacção…” 

 “Grande bola jogador 1…” 

 

Contudo, o treinador em estudo revelou ter dificuldades em fornecer este 

tipo de feedback aos seus jogadores. “Sou demasiado exigente comigo próprio 

e consequentemente com os jogadores. Às vezes um reforço positivo que 

provavelmente levaria mais depressa o jogador a adquirir o comportamento, 

tenho dificuldades em transmiti-lo. Não consigo dizer que está bem quando 

está mal. É um defeito que tenho” (anexo 1: XIII).  

Ao nível do futebol sénior este factor pode ser entendido como factor de 

“coerção psicológica” sobre os jogadores, ou seja, o treinador pretende com as 

suas intervenções negativas mostrar aos jogadores que é o líder da equipa e 

de todo o processo (Potrac, Jones & Cushion, 2007). 

 

Ainda assim, a avaliação negativa surge como o objectivo de informação 

menos transmitido pelo treinador nas suas intervenções. Este resultado é 

bastante positivo, revelando aparente preocupação do treinador em não 

extravasar constantemente o seu desagrado perante comportamentos de jogo 

desviantes da sua forma de jogar. Este revela-se “muito emocional”, o que 

influencia a sua intervenção no processo de ensino-aprendizagem/treino. “A 

minha exigência é tão grande que há coisas que não consigo conceber e sou 

capaz de bloquear um jogador ou até a própria equipa” (anexo 1: XIII). “Tolero 

muito pouco o erro e como trabalho sistematicamente determinado 

comportamento e depois o comportamento não surge por falta de concentração 

ou por falta de qualidade técnica, tenho dificuldades em tolerar e lidar com isso 

(…) quero motivá-los mas com exigência porque é assim que gosto de ser 

motivado” (anexo 1: XIV). Por estas afirmações se percebe que, por vezes, o 

treinador fornece um feedback negativo no sentido de estimular a reacção dos 
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jogadores, apelando para a permanente exigência e concentração dos mesmos 

nos treinos e nos jogos, como se pode perceber pelos próximos exemplos: 

 “Jogador 1 essa bola não podia entrar!”; 

 “Não podemos saltar (entenda-se pressionar) com os dois centrais em 

simultâneo!”; 

 “Tinha de ser golo jogador 1!”. 

 

De facto, não basta dizer aos jogadores se a sua execução é ou não 

correcta, é necessário especificar o que é considerado correcto ou incorrecto e 

o que fazer para se melhorar (Rosado e Mesquita, 2009).  

Assim, apesar do treinador não exercer prioritariamente uma instrução 

baseada no questionamento, tem a preocupação de explicar aos jogadores o 

comportamento que devem adoptar perante determinado contexto de jogo, 

deixando em aberto a variabilidade de opções de resolução para que os 

jogadores tomem decisões autonomamente. 

 

 

5.1.2.4. Dimensão “Quem”  

No quadro 5 damos a conhecer dados descritivos gerais relativos à 

média e à percentagem de unidades de informação sobre a dimensão “Quem” 

do nosso estudo, ou seja, quem é o receptor do feedback pedagógico do 

treinador. 

Quadro 5 - Dados descritivos gerais relativos à dimensão “A Quem” 

SAPCI T1 T2 T3 n=528 % Média 

Individual 96 48 153 297 56,3 99 

Subgrupo 67 31 82 180 34,1 60 

Equipa 15 9 37 61 11,6 20 

 

Pela leitura do quadro 5 percebemos que a maioria das intervenções é 

efectuada tendo em vista o jogador a nível individual (56,3%). Como segunda 

opção, o treinador prefere transmitir as intervenções destinadas a subgrupos 
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de jogadores (34,1%) e só depois veicula as intervenções para toda a equipa 

(11,6%). 

O treinador prefere dirigir a informação para os jogadores, de forma 

individual, em detrimento da informação veiculada para um subgrupo de 

jogadores ou para a totalidade da equipa. Estes resultados vão ao encontro do 

observado nos estudos de Seaborn et al. (1998), Gilbert et al. (1999), Bravo 

(2008) e Mesquita et al. (2009) que revelam que estes resultados podem ser 

explicados pela necessidade do treinador em focalizar a atenção do jogador na 

informação que lhe importa destacar. Este resultado é corroborado por Rosado 

e Mesquita (2009) ao destacarem que a maior parte dos feedbacks são 

individuais de forma a garantir a necessária individualização das correcções do 

treinador. No entanto, se os níveis de prática são muito idênticos, a intervenção 

pode ser dirigida a um subgrupo ou a toda a equipa. 

Como o nosso estudo se refere a um escalão sénior de competição 

profissional, em que aparentemente os jogadores se apresentam com níveis 

idênticos de capacidades, perspectivamos como hipótese para esta dimensão, 

uma intervenção direccionada para subgrupos de jogadores tendo em conta os 

objectivos de aprimoramento dos aspectos táctico-técnicos nos quatro 

momentos do jogo. Na realidade, o que se observou não corrobora a hiótese 

colocada, na medida em que o treinador emitiu, essencialmente, feedbacks 

pedagógicos aos jogadores de forma individualizada. Isto pode ser explicado 

pelo que foi observado nas sessões de treino. O treinador focalizou a sua 

intervenção na acção individualizada de um conjunto de jogadores, 

nomeadamente, elementos que integraram o plantel no início da época 

desportiva, necessitando de maior acompanhamento de forma a assimilarem e 

aplicarem os comportamentos e os princípios de acção, tendo em conta o seu 

modelo de jogo. 

Os feedbacks dirigidos à equipa apesar de terem ocorrido 

esporadicamente, fundamentalmente nas paragens entre exercícios, 

constituíram uma forma de modelação de comportamentos, ou seja, o treinador 

utilizou o comportamento de um jogador como exemplo para toda a equipa 

(Rosado & Mesquita, 2009). 
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5.1.2.5. Natureza das tarefas instrucionais 

No quadro 6 expomos os dados descritivos gerais relativos à 

percentagem de ocorrências relativas ao tipo de tarefas instrucionais do nosso 

estudo. 

Quadro 6 - Dados descritivos gerais relativos à dimensão “Natureza das tarefas instrucionais” 

 

SAPCI T1 T2 T3 n=13 % 

Introdução 0 0 1 1 7,7 

Refinamento 3 1 1 5 38,5 

Aplicação 1 1 2 4 30,8 

Extensão 1 1 1 3 23,1 

 

Tendo em conta que este trabalho se resume a um estudo de caso, 

apenas observamos a ocorrência de treze (13) tarefas instrucionais, onde 

induzimos a possibilidade de extrair o máximo de informação de natureza 

qualitativa, de forma a fazer uma análise minuciosa da intervenção pedagógica 

do treinador. 

O quadro 6 permite-nos constatar que as tarefas de refinamento são as 

mais utilizadas pelo treinador, ocorrendo em 38,5% das ocasiões. As tarefas de 

aplicação apresentam um valor 30,8%, em seguida aparecem as tarefas de 

extensão (23,1%) e por último, surge a ocorrência de apenas uma tarefa de 

introdução (7,7%). 

Constatamos que o treinador privilegia as tarefas de refinamento 

relacionadas com a melhoria qualitativa das performances dos jogadores 

focando-se numa acção específica, no sentido de potenciar determinado 

desempenho táctico-técnico, tendo em conta o projecto de jogo colectivo.  

Estes resultados vão ao encontro da concepção preconizada pelo 

treinador, onde o afinamento de determinadas componentes críticas das 

habilidades técnicas e do seu uso estratégico, exige um tratamento específico 

para que explique a consistência e a variabilidade opcional requeridas pelo 

jogo (Mesquita, 2009). Quando os jogadores já têm conhecimento do exercício 

e dos comportamentos inerentes à sua realização, “será necessário intervir 

mais no refinamento num ou noutro momento quando as coisas não saem 
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como queremos” (anexo 1: XI). Mas, para isso é necessário “trabalhamos 

aqueles comportamentos do primeiro ao último dia, vamos refinando e quando 

os perdemos, procuramos rapidamente reflectir no sentido de os readquirir. 

Assim, havendo uma coerência total entre aquilo que procuramos transmitir, 

haverá uma rápida identificação com aquilo que pretendemos (anexo 1: V). 

Assim, nas palavras do treinador, o principal objectivo das tarefas no 

processo de ensino-aprendizagem/treino prende-se com “refinar os 

comportamentos do ano passado e com isso espero tornar a minha equipa 

mais forte nos quatro momentos, nos lances de bola parada e mais forte do 

ponto de vista mental para dar resposta a um campeonato que vai ser difícil” 

(anexo 1: VIII). Contudo, apesar de já ter um “trabalho feito” do ano anterior “se 

chegar este ano com as mesmas ideias, com os mesmos exercícios, os níveis 

de concentração não vão ser os mesmos” (anexo 1: VII). Dito isto, o treinador 

reforça a importância da permanente exigência e concentração dos jogadores 

no processo de ensino-aprendizagem/treino, para que se identifiquem o mais 

rapidamente possível com a sua forma de jogar. 

 

Os resultados demonstram que as tarefas de aplicação são as mais 

utilizadas, após as tarefas de refinamento, possibilitando aos jogadores, 

oportunidades para aplicarem os seus conhecimentos e capacidades em 

situações de competição. Referenciam-se ao sucesso e não à forma de 

realização das habilidades, desejado resultado obtido, através da sua 

utilização. Permite a contextualização das habilidades em cenários próximos do 

jogo, conferindo aos jogadores uma auto-percepção da sua própria 

performance (Mesquita, 2009).  

São essenciais, porquanto além de exigirem um saber fazer referenciado a 

uma acção táctico-técnica, os jogadores têm de saber a forma de usá-las em 

função do contexto, ou seja, têm de possuir um conhecimento estratégico-

táctico que lhes permita decidir adequadamente em função da variabilidade 

situacional do jogo de futebol. 

As tarefas de extensão surgem, em seguida, com menos uma ocorrência 

do que as tarefas de aplicação mas como consequência das mesmas. Fazendo 
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uma análise das tarefas, estas descrevem-se como progressões das tarefas 

anteriores, que colocam desafios e situações de dificuldade variada de 

performance, aos jogadores. Constituem um procedimento que tem por 

finalidade tornar a realização da habilidade mais fácil/difícil, consoante o nível 

dos jogadores, criando variantes na forma de realização, nos critérios de êxito 

e nos contextos de prática (Mesquita, 2009).    

O treinador pretende com isso, alterar e modelar a dificuldade da tarefa 

de aprendizagem anterior, introduzindo a variabilidade, apanágio do jogo. 

Deste modo, pretende treinar as probabilidades de ocorrência no jogo, pela 

amplificação o reportório táctico-técnico do jogador, tornando as suas decições 

e acções mais diversificadas e imprevisíveis para o adversário. 

Tal decorre do entendimento de que as condições de prática apropriadas 

são geradas pela simbiose entre o nível de habilidade do jogador e as 

dificuldades das tarefas. 

 

Por fim, surgem as tarefas de introdução com apenas uma ocorrência 

registada, na qual se introduz um novo skill ou uma tarefa em fase inicial. Ao 

contrário deste estudo, em Mesquita et al. (2009) as tarefas de informação são 

as que registam maior número de ocorrências na intervenção pedagógica dos 

treinadores ao nível dos escalões de formação. Esta divergência deve-se ao 

facto do presente estudo ter sido aplicado no escalão sénior profissional, no 

qual os conteúdos de treino, salvo raras excepções, são conhecidos pelos 

jogadores e, por isso, não haver lugar nem necessidade de se realizarem 

tarefas de introdução. 
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5.1.2.6. Relação entre a natureza das tarefas instrucionais e o 

conteúdo substantivo do feedback pedagógico ao longo das sessões de 

treino 

 

Nos gráficos seguintes expomos os dados descritivos gerais relativos ao 

número de ocorrências relativas ao conteúdo do feedback pedagógico e ao tipo 

de tarefas instrucionais em cada um dos treinos observados. 

Gráfico 1 - Dados descritivos gerais relativos ao conteúdo do feedback pedagógico 

 

 

 

Gráfico 2 - Dados descritivos gerais relativos à natureza das tarefas instrucionais 

 

 

 

Pelo emparelhamento dos dados mais significativos, anteriormente 

referidos, relativos ao conteúdo substantivo do feedback pedagógico e à 

natureza das tarefas instrucionais ao longo dos treinos observados, os gráficos 
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apresentados revelam uma maior propensão do treinador em intervir através de 

um feedback técnico quando se realizam tarefas de refinamento como se 

observa no primeiro treino (T1). Neste, há uma grande proximidade entre os 

feedbacks técnicos e tácticos devido ao maior número de tarefas de 

refinamento. Sobre isto, Mesquita et al. (2002) descreve o refinamento técnico 

como um dos principais indicadores de performances elevadas. 

Visto que o treinador referiu que nos primeiros treinos da semana a sua 

preocupação seria trabalhar os aspectos de organização defensiva, este 

equilíbrio pode ser explicado pela importância do domínio dos fundamentos da 

defesa; quer ao nível táctico como técnico, para a aquisição de competências 

de jogo. Nomeadamente no Futebol onde se exige, cada vez mais, aos 

jogadores elevada polivalência funcional, na interpretação do modelo de jogo 

criado pela equipa (Guilherme Oliveira, 2004). 

 

Pelo contrário, no terceiro treino (T3), o treinador fornece 

maioritariamente feedbacks de conteúdo táctico colectivo devido, sobretudo, ao 

maior número de tarefas de aplicação. 

Na selecção das tarefas de aplicação, é determinante controlar o padrão 

organizativo e funcional da equipa visto que, devido à sua complexidade, o 

praticante pode ser desviado para comportamentos ausentes de significado e 

intencionalidade (Mesquita, 2009); ou seja, a preocupação do treinador deve ir 

no sentido de que os comportamentos potenciados e refinados ao nível dos 

sub-princípios de jogo surjam na estrutura colectiva da equipa como partes de 

um todo (princípios de jogo), aquando da aplicação em situações de jogo. 

 

Outro indicador que podemos retirar da análise qualitativa dos gráficos é 

que a natureza das tarefas instrucionais altera-se ao longo do microciclo, factor 

que pode ser suportado pelas declarações do treinador sobre as preocupações 

ao longo do mesmo.  

“Procuro contemplar em todos os microciclos, os quatro momentos de 

jogo (…) até à quarta-feira, trabalhar fundamentalmente com o nosso jogo”, ou 

seja, “concentrar fundamentalmente na nossa organização defensiva e 
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transições com a equipa fraccionada de forma sectorial e inter-sectorial“ (anexo 

1: IX). Em termos práticos este dia corresponde ao primeiro e segundo treino 

observados. 

“Na quinta-feira já fazemos mais trabalho em estrutura com introdução 

de um ou outro aspecto estratégico relativamente ao que o adversário pode 

fazer e os problemas que nos podem colocar (…) trabalhamos mais em campo 

grande com tempos maiores de fracções de exercícios” – terceiro treino 

observado. 

“À sexta-feira e sábado de manha, o estratégico já está bem presente. 

Na sexta-feira voltamos a reduzir a complexidade, trabalhando sectorialmente 

ou em estrutura forma menos complexa, com menos oposição. Ao sábado, 

fazemos uma revisão do nosso trabalho ao longo do microciclo e centramo-nos 

naquilo que podem ser os movimentos do adversário, onde podemos arranjar 

espaços vazios para explorar, quais os aspectos que nos devemos preocupar 

do ponto de vista defensivo, etc. Isto é uma ideia do que será esta semana e 

do que serão as outras semanas ao longo de toda a época” (anexo 1: IX). 

 

Podemos entender que a frequência das tarefas instrucionais altera-se, 

essencialmente, ao longo das três sessões de treinos observadas. De facto, de 

acordo com a natureza e diferenças nos objectivos dos três treinos em análise, 

o treinador privilegia umas tarefas em desfavor de outras, aludindo de uma 

preocupação evidente em estabelecer congruência entre a natureza da 

informação emitida e a natureza da tarefa instrucional utilizada. 

 

Assim, as tarefas de refinamento aparecem preferencialmente no início 

da semana, como forma de aprimorar as acções táctico-técnicas consideradas 

chave na estruturação e organização das acções colectivas da equipa; 

transitam nos treinos subsequentes para tarefas mais relacionadas com as 

exigências do jogo, ou seja, para as tarefas de aplicação.  

Por esta ordem de ideias, com o decorrer das sessões de treino, torna-

se crucial uma aquisição progressiva do conhecimento táctico para a 

assimilação de competências de jogo por parte dos jogadores, concorrendo, 
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para isso, a informação emitida pelo treinador centrada nos factores de 

natureza estratégico-decisional (Deakin e Cobley, 2003 cit. Rosado & Mesquita, 

2009); ou seja, os comportamentos da equipa vão sendo moldados ao nível do 

plano estratégico-táctico, em função das preocupações inerentes à forma de 

jogar do adversário seguinte.  

 

Por seu turno, as tarefas de extensão mostram uma utilização regular 

nos três treinos observados, o que denota a preocupação do treinador em 

incutir variabilidade às situações de treino, permitindo o treino de conteúdos 

substantivos em situações diversificadas as quais replicam os 

constrangimentos situacionais, apanágio do jogo. 

 

O treinador do presente estudo evidencia um alinhamento conceptual e 

comportamental com as prerrogativas teóricas acerca do recurso e modelação 

das tarefas instrucionais em referência aos objectivos e conteúdos de treino. 

 

Em síntese, no ensino dos JD para se estabelecer uma relação de 

compromisso entre a lógica didáctica e a lógica do próprio jogo, é fundamental 

preservar a ecologia do jogo nas tarefas de ensino. Assim, através do recurso a 

tarefas instrucionais como o refinamento, a aplicação e a extensão, é possível 

modelar o conteúdo de ensino, tornando-o passível de aprendizagem por parte 

do praticante (Mesquita, 2009).  

Neste comprimento de onda, a intervenção do treinador em estudo 

revelou-se condizente com os seus objectivos de ensino. Na sequência das 

sessões de treinos observadas, teve a preocupação de aprimorar 

comportamentos específicos relativos à organização defensiva sectorial (T1), 

intersectorial (T2) e em estrutura (T3). Assim, ao longo dos treinos, a 

transversalidade das preocupações do treinador foram no sentido de refinar, 

inicialmente, sub-princípios (partes) específicos da forma de jogar da equipa 

para objectivos mais abrangentes de aplicação dos grandes princípios (todo) 

em jogo contemplando ainda, o plano estratégico-táctico em função do jogo 

seguinte.  
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6. CONCLUSÕES 

 

O treinador denota, na generalidade, uma intervenção pedagógica 

congruente com a sua concepção sobre o ensino e treino do Jogo de Futebol, o 

que aprova a primeira hipótese do nosso estudo. Após análise da entrevista 

realizada e dos feedbacks pedagógicos transmitidos durante as sessões de 

treino observadas, ficou perceptível que o treinador tem um modelo de jogo 

claramente definido, nos seus princípios e sub-princípios de jogo para os 

quatro momentos do jogo e realiza exercícios que potenciem o refinamento e 

aplicação dos mesmos.  

O total de intervenções pedagógicas do conteúdo substantivo emitido 

pelo treinador nas três sessões de treino observadas foi de 528 unidades de 

informação, com uma média de 176 intervenções por treino, o equivalente a 

cerca de 3 intervenções por minuto. 

Ao nível da natureza dos conteúdos emitidos nas intervenções 

pedagógicas, o treinador mostra claramente a adopção de um perfil instrucional 

centrado nos conteúdos tácticos. Este facto confirma a segunda hipótese.  

A intervenção do treinador ocorreu, sobretudo, nos momentos de acção 

dos jogadores, confirmando a terceira hipótese do estudo, por forma a 

rentabilizar ao máximo o tempo de prática só interrompendo a mesma quando 

denotava a necessidade de parar para explicar e corrigir comportamentos 

desajustados. Estes momentos são caracterizados por períodos de 

questionamento, em que o treinador confronta os jogadores com as suas 

decisões e possíveis opções a serem tomadas perante situações idênticas de 

jogo. 

Relativamente ao grau de especificidade da informação emitida realça-

se o facto de o treinador ter emitido preferencialmente informação de carácter 

geral, ou seja, sem especificação dos critérios de realização da tarefa.  

Apesar da menoridade opcional pela instrução específica, esta mostra 

estar relacionada com as intervenções pedagógicas nos momentos de não 

acção, onde o treinador teve a preocupação de explicar, demonstrar e 

questionar os jogadores sobre a realização de determinados comportamentos 
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específicos, da sua forma de jogar. A emissão de feedback teve como principal 

objectivo prescrever a forma como os jogadores devem realizar as tarefas, 

confirmando-se assim a quarta hipótese do estudo, seguido da descrição e do 

encorajamento. 

 As informações dirigidas individualmente aos jogadores predominam 

nas intervenções, o que encontra explicação na preocupação do treinador em 

monitorizar e acompanhar a performance dos jogadores, principalmente dos 

novos elementos no plantel, durante a prática desportiva. Com isto, a quinta 

hipótese do estudo referente à provável transmissão da informação a sub-

grupos, é refutada.  

As tarefas instrucionais mais apresentadas pelo treinador são de 

refinamento seguidas das tarefas de aplicação. Como referimos anteriormente 

o treinador tem uma grande preocupação com o objectivo específico dos 

exercícios, denotando-se uma congruência entre a hierarquização dos 

princípios e a sua operacionalização nos treinos. Assim, não se confirma a 

sexta hipótese do estudo em que as tarefas de aplicação seriam as mais 

utilizadas pelo treinador. 

Com isso se explica a relação de compromisso estabelecida entre a 

natureza das tarefas instrucionais e o conteúdo substantivo do feedback 

pedagógico ao longo das sessões de treino, onde os conteúdos substantivos 

são cada vez mais de ordem táctica, com a progressiva passagem de 

preocupações específicas de um sub-princípio de jogo (parte) para 

preocupações referentes ao seu transfer e aplicação nos grandes princípios de 

jogo (todo) da equipa. Pelo referido, confirma-se a sétima e última hipótese do 

nosso estudo. 

Em suma, o perfil do treinador na sua intervenção pedagógica sobre o 

conteúdo é, para a maioria das dimensões analisadas, congruente com a sua 

concepção acerca do ensino e jogo de Futebol. Planeia e reflecte 

permanentemente sobre o modelo de jogo criado, perpassada para a sua 

operacionalização no treino, onde é notória a permuta de conhecimentos com 

os seus jogadores no sentido de os tornar mais autónomos e conscientes nas 

suas decisões em situações de jogo.  
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7. SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 

Em futuros estudos seria pertinente ampliar a amostra no número de 

treinadores que a compõem, no sentido de se confirmar ou infirmar os 

resultados obtido neste estudo de caso. Seria ainda bastante interessante 

diferenciar a análise da intervenção pedagógica sobre o conteúdo entre vários 

treinadores do escalão sénior de variadas divisões do Futebol Português.  
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ANEXO 1 

Entrevista Semi-estruturada 

Data: 28/07/2009 Início: 15.40h Término: 16.38h 

* alguns dados foram censurados e trocados por algarismos no sentido de manter a 

confidencialidade do treinador e da equipa em estudo 

 

 

1. Para Mourinho é fundamental cada treinador definir um modelo de 

jogo pessoal e único para a sua equipa, treinando sempre em função 

disso mesmo. Como definiria as características fundamentais do modelo 

de jogo criado por si? Quais as principais preocupações na respectiva 

construção e aplicação no processo de treino? 

 

Treinador: Inicialmente é fundamental teres uma ideia de jogo clara, saberes 

bem o que queres, teres isso bem reflectivo e sistematizado. Mas o modelo é 

algo inacabado, vamos modelando em função das descobertas que vamos 

fazendo. Comigo acontece muito isso, tenho um modelo definido em termos de 

comportamentos nos quatro momentos do jogo e procuro que os meus 

jogadores se identifiquem claramente com eles. Por exemplo: o que pretendo 

como dinâmica ofensiva; quando perdemos a posse de bola como é que temos 

de reagir, ou seja, quais são os comportamentos em transição defensiva; qual 

a intenção que devemos ter no momento em que ganhamos a posse de bola; 

identificar, prever e preparar esses momentos antes de acontecerem; e depois, 

fazer com que os jogadores entendam o jogo da mesma forma. 

Para isso é fundamental que, se não tens estes aspectos sistematizados, não 

tens uma linguagem clara e se o exercício não tem a ver com aquilo que dizes 

é muito complicado. No meu caso tenho X brasileiros, Y africanos e Z 

portugueses. Uns com 20 anos são modeláveis, outros com 25 anos já têm 

coisas adquiridas e outros com 30 anos que tens de tentar modelar mas que já 

têm algumas dificuldades em mudar hábitos. Só pela competência, clareza de 

ideias, coerência entre aquilo que dizes e aquilo que fazes, é que consegues 

modelar toda a gente para a mesma ideia de jogo. É por ai que se tem de ter 



 

IV 

 

uma ideia bem definida, uma ideia que se vai construindo, há uma base clara 

que tenho vindo a transformar ao longo destes anos, à medida que vou 

experimentando. E há sempre descobertas. Devo dizer que treino à 12 anos e 

a maior descoberta que fiz em termos de treino é recente. As coisas não 

surgem assim de repente mas, às vezes, surgem aos saltos, descobres algo e 

trabalhas em cima disso. Quem reflecte muito, quem procura estar atento e 

quem nunca está satisfeito que é o meu caso, vai descobrindo coisas. E às 

vezes as coisas são tão simples, tão claras e estão tão à vista que não 

conseguimos descobri-las. Não acredito em treinadores que não tenham uma 

ideia definida de jogo, que não saibam transmiti-la com clareza e não saibam 

operacionalizá-la. Levar os jogadores a acreditar nas suas ideias é 

fundamental. Se não acreditarem na tua ideia de jogo, não tens hipóteses. 

Agora esta ideia de jogo vai-se modelando porque, às vezes, estamos 

agarrados a uma determinada dinâmica mas depois surgem os jogadores com 

qualidade que conseguem acrescentar algo a essa dinâmica e isso faz-te 

descobrir o jogo, um jogo de maior qualidade. Mas há também o contrário. Por 

vezes tens ideias que julgas terem qualidade mas os jogadores retiram-lhe 

essa mesma qualidade.   

 

2. Sobre isto, o Prof. Vítor Frade afirma que “mais importante que a 

própria noção de modelo de jogo são os princípios do modelo”. Como 

procura operacionalizar os seus princípios de jogo? 

 

T: Indo ao Jogo. Retirando do jogo os problemas que o jogo me vai colocando, 

procurar respostas com qualidade para os problemas que me vão surgindo. Por 

isso, quanto mais dificuldades o jogo nos coloca, mais probabilidades temos de 

evoluir. Vamos ao jogo e segundo a nossa ideia, ou seja, segundo os 

comportamentos que pretendemos e em que acreditamos, desmontamos o 

jogo e voltamos a moldar. É quase como pegarmos nos dados, baralharmos e 

lançarmos. Mas depois só começamos a jogar com os dados que 

pretendemos, então quer dizer que os números que podem sair já não são os 

mesmos. À medida que vai crescendo a nossa capacidade e qualidade para 
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operacionalizar e dar resposta às nossas dúvidas e quanto mais dúvidas 

tivermos, mais possibilidades temos de evoluir. Porque a evolução vem da 

dúvida, quem não tem dúvidas não consegue evoluir. Agora quem tem dúvidas, 

quem tem problemas e consegue reflectir, anda para a frente. Esta evolução 

vem no sentido da simplificação, tornar o exercício mais simples. Já pensei e 

construí muitos exercícios e para chegar a um exercício mais simples tive de 

passar por esta construção e reflexão. Às vezes, exercícios que julgava terem 

um potencial tremendo, depois experimentava e não era bem aquilo, era 

necessário ajustar um pormenor aqui, outro ali. Hoje, olhando para alguns 

exercícios que fazia à uns anos atrás penso que tinha uma cabeça mais 

criadora e com maior qualidade porque os exercícios que faço agora são mais 

simples. Só que os exercícios que faço agora, operacionalizam com muito 

maior eficácia o que pretendo do que os que experimentei à anos atrás. Mas 

para chegar a estes, tive de passar por todo o processo de experimentação. 

 

3. Actualmente quase todas as equipas trabalham o lado táctico do 

jogo mas aquilo que distingue a forma de trabalhar de cada equipa será a 

“especificidade” com que o operacionaliza. Concorda com isso? Em que 

medida? 

 

T: Fiz recentemente o Xº nível do curso de treinador e, é assim, temos imensos 

livros com exercícios. O Prof. Jorge Castelo tinha um e lançou actualmente 

outro. Apesar de me dar muito bem com ele, já lhe tinha dito no Yº nível e voltei 

a afirmar-lhe “com todo o respeito que tenho pelas tuas ideias, o livro está na 

prateleira com o plástico porque eu não o abro”. Isto porquê? Porque tu não 

podes pensar exercícios para a minha ideia de jogo. E se quiseres que eu 

deixe de pensar, que passe a ir à “receita”, nunca vou conseguir fazer evoluir a 

minha ideia de jogo porque é impossível operacionalizá-la com ideias dos 

outros. Estou convencido que existe de facto, muito mais do que o treinar 

especificamente, existem “futebóis”. O meu futebol é completamente diferente 

do futebol dos outros. Pode-se assemelhar mais àquele treinador ou a outro, 

mais àquela ideia de jogo ou mais a outra mas é a minha ideia de jogo que está 
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sempre a crescer. Esse é que é o “gozo” que o futebol nos dá, fazendo crescer 

a nossa ideia de jogo em termos de qualidade mas conseguindo resultado com 

isso porque se não conseguires resultados, não tens hipóteses. 

 

André Mesquita: Quando falo em especificidade, refiro-me às ideias do 

treinador e o conhecimento específico que o jogador adquire com isso… 

 

T: É assim, quando digo que o treino se baseia nos problemas que o jogo me 

coloca, são os problemas do meu jogo e não dos outros. Portanto, defino 

determinado modelo de jogo que depois se vai modelando em função dos 

problemas que esta forma de jogar me coloca em função da realidade em que 

estou a trabalhar que curvo mais à direita, curvo mais à esquerda. Por isso, o 

meu treino é o mais específico possível. Tenho muita dificuldade em pensar o 

meu treino sem ter como orientação o meu jogo e os problemas que este me 

coloca. Focalizo-me no problema do próprio jogo e, é dai que construo o meu 

treino. 

 

4. Considera ser possível afirmar que o modelo de jogo é uma criação 

do treinador que é recriada pelos jogadores? Que estratégias utiliza para 

que estes se identifiquem o melhor possível com o seu modelo de jogo? 

 

T: Através da transmissão de ideias claras. Uma das estratégias é o 

visionamento de vídeos onde reflectimos muito sobre aquilo que fazemos ao 

nível dos treinos e dos jogos. Fazemos um compacto para percebermos porquê 

que aquilo não está de acordo com aquilo que pretendemos. 

 

AM: Mas há um dia específico durante a semana para isso? 

 

T: Por exemplo, esta semana já é de jogo oficial e ainda estamos com o último 

jogo que fizemos que foi de preparação mas de qualquer maneira os meus 

treinadores-adjuntos vão fazer o compacto e a partir de amanha partimos para 

o jogo contra a equipa X. Iremos apresentar imagens dessa equipa e um 
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powerpoint sobre os seus comportamentos padrão, aquilo em que devemos 

incidir o nosso trabalho e depois aquilo que transmitimos é para dar sequência 

ao nível do treino. Trabalhamos aqueles comportamentos do primeiro ao último 

dia, vamos refinando e quando os perdemos, procuramos rapidamente reflectir 

no sentido de os readquirir. Assim, havendo uma coerência total entre aquilo 

que procuramos transmitir, haverá uma rápida identificação com aquilo que 

pretendemos. 

 

5. O Prof. Guilherme Oliveira refere que “o processo de ensino-

aprendizagem/treino deve incentivar a criatividade dos jogadores em prol 

do respectivo modelo de jogo”. Dito isto, como procura conciliar a 

criatividade individual e organização colectiva, tendo em conta o Modelo 

de Jogo desejado para a equipa? 

 

T: Curiosamente é uma questão que já originou debate público entre mim e o 

professor Guilherme. Um dia no clube X convidaram-me para apresentar um 

tema ao resto dos treinadores e escolhi um exercício. Fui dizendo o que para 

mim era importante em termos de operacionalização do mesmo e acabei o 

debate com esta frase “o exercício tem tanto mais potencial, quanto menor 

intervenção necessitar para promover o comportamento desejado”. Ou seja, se 

o exercício que colocas promove o comportamento desejado quase sem 

intervenção, normalmente permite criar mas esse potenciar o exercício muitas 

vezes obriga-nos igualmente a intervir. Agora, eu procuro o exercício que me 

obrigue a intervir o menos possível, que seja o próprio exercício a exigir o 

comportamento. Por sua vez, o professor Guilherme dizia que a intervenção é 

fundamental. Esta foi a nossa discussão que deu um debate interessante e 

quando pessoas inteligentes expõem as suas perspectivas, não tenho 

problema nenhum em discutir ideias. Contudo, nunca disse que a intervenção 

não é fundamental, pelo contrário, mas se o exercício me der aquilo que quero 

sem ter a necessidade de intervir constantemente, provavelmente é o exercício 

que ando à procura. Eu procuro um exercício que promova um comportamento 
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e os feedbacks são direccionados só para aquilo que se pretende. Muitas 

vezes caímos no erro de direccionar o exercício para vários aspectos… 

 

AM: Até podemos treinar o mesmo exercício durante várias semanas 

consecutivas mas incidindo sobre objectivos diferentes…  

 

T: Sim. Por exemplo, amanha vou direccionar fundamentalmente o meu 

trabalho para a organização defensiva sectorial e inter-sectorial. Não deixo de 

trabalhar do ponto de vista ofensivo porque os jogadores sabem as ideias que 

eu procuro mas se a minha intenção é potenciar e desenvolver os 

comportamentos em organização defensiva, se a certa altura me perco em 

feedbacks do ponto de vista ofensivo, aquilo que era o comportamento 

defensivo que pretendia, dilui-se. Isso é um aspecto fundamental no treino. 

Mas como estava a dizer, procuro exercícios que obriguem a tomada de 

decisão, obriguem a criar. Procuro que o exercício seja o menos… 

 

AM: Previsível…? 

 

T: Não, que seja um exercício que permita uma tomada de decisão em função 

daquilo que pretendemos, em função do princípio. Depois a tomada de decisão 

é dos jogadores. Procuro um exercício que constranja o menos possível mas 

há sempre um constrangimento daquilo que é a ideia de jogo, daquilo que é o 

princípio, daquilo que é o comportamento que se pretende. Agora, para o 

comportamento que se pretende, existem várias soluções e essas, ficam ao 

critério dos jogadores. O exercício tem de promover isso. 

 

AM: E a própria capacidade de antecipação… 

 

T: Sim, podemos ser criativos a defender como podemos ser criativos a atacar. 

A criatividade a defender também é possível.  
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6. Referiu recentemente numa entrevista que os dias que antecederam 

este estágio serviram para “os novos perceberem as nossas ideias e 

começarem a assimilar determinado tipo de comportamentos, para os que 

já cá estavam relembrarem estes comportamentos, para procurar corrigir 

algumas coisas que no ano passado estiveram menos bem e que acerca 

das quais este ano temos necessariamente que ser mais fortes…”. A que 

tipos de comportamentos se referia? 

 

T: Este ano tenho vantagens e desvantagens em relação ao ano passado. A 

grande desvantagem é que se até aqui ninguém me conhecia, as outras 

equipas não estavam bem identificadas com as minhas ideias, este ano já me 

conhecem, já conhecem a equipa e já não vêm jogar “de peito aberto” contra 

nós. Isso notou-se claramente a partir da 2ª volta. Na primeira volta, todas as 

equipas vinham a nossa casa jogar “olhos nos olhos”, libertavam espaços, não 

nos respeitavam, não nos viam como uma equipa capaz de lutar pela subida de 

divisão. Portanto, este ano tenho a certeza que as equipas vão estar mais 

fechadas a jogar contra nós, vão ter mais cuidados e pelo que conseguimos 

vamos ser “um alvo a abater”. Mas por outro lado, o ano passado fiz um plantel 

de raiz com jogadores vindos de lados distintos, desde 2ªdivisões até outros 

que ninguém conhecia e tivemos todos que partir do zero. Este ano não é bem 

assim porque já temos um trabalho feito do ano passado. Mas, se chegar este 

ano com as mesmas ideias, com os mesmos exercícios, os níveis de 

concentração não vão ser os mesmos. Por isso é que a todo o momento, 

descubro coisas novas. E, é essa capacidade criadora que acho que tenho que 

não me permite enveredar pelo caminho mais fácil, o de ir buscar o exercício 

do ano passado. Por vezes já nem sei o que fiz mas se me perguntares 

“recorda-se do exercício x?” fica o registo até porque aquilo que eu faço hoje, 

tem a ver com aquilo que fiz ontem mas também com aspectos novos. 

 

AM: Acrescenta dificuldades… 
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T: Com maiores dificuldades mas também com processos mais simples e 

acredito sinceramente que este ano, pela experiência que adquirimos nesta 

competição vamos “dar cartas” e no fim vamos estar a lutar pela subida. E 

quando as pessoas dizem que estou a assumir uma grande responsabilidade a 

subir as expectativas, respondo que isso é bom. Se o faço é porque tivemos o 

mérito de as subir. Sem responsabilidade e sem intenção, não estou no meu 

melhor nível, preciso de estar sempre com uma grande tensão. Portanto, julgo 

que vamos estar preparados, vamos refinar os comportamentos do ano 

passado e com isso espero tornar a minha equipa mais forte nos quatro 

momentos, nos lances de bola parada e mais forte do ponto de vista mental 

para dar resposta a um campeonato que vai ser difícil.  

 

7. Quais as preocupações ao nível dos conteúdos de treino que vai 

seguir ao longo do microciclo semanal com vista à preparação do jogo 

seguinte?  

 

T: Procuro contemplar em todos os microciclos, os quatro momentos de jogo. 

Por exemplo, trabalhei no clube X muitos anos e o tipo de competição e 

problemas que o jogo nos colocava, era um jogo em que a posse de bola e a 

transição defensiva ocupava a grande maioria dos nossos treinos. Depois 

acontece que numa fase posterior, os jogadores que saem ou são emprestados 

por não se conseguirem impor na equipa sénior, têm muitas dificuldades em 

conseguir defender em organização defensiva porque não estão tão habituados 

a defender de determinada forma.  

 

AM: Penso que isso acontece um pouco devido ao próprio sistema de 

competições… 

 

T: Certo. Mas se sentirmos que através de uma posse de bola de qualidade e 

de uma transição defensiva forte, resolvemos todos os nossos problemas na 

competição, não sentimos necessidade de entrar em organização defensiva, 

raramente temos possibilidade de entrar em transição ofensiva, naturalmente 
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dedicamos muito mais tempo a estes dois momentos do que aos outros. Mas 

quando se chega a um campeonato onde o nível dos jogadores é idêntico entre 

equipas que descem e equipas que sobem tirando uma ou outra excepção, não 

acontece assim. Quer dizer que essa diferença que nas camadas jovens do 

clube X se vê claramente, aqui já não acontece o mesmo. Nenhum dos quatro 

momentos do jogo pode ser negligenciado. Então procuro em cada microciclo 

até à quarta-feira, trabalhar fundamentalmente com o nosso jogo. À quinta-feira 

já introduzo um pouco do que é estratégico, daquilo que o adversário pode 

fazer e os problemas que nos podem colocar. À sexta-feira e sábado de 

manha, o estratégico já está bem presente. Portanto, o sábado de manha é 

fundamental como forma de relembrar tudo. 

 

AM: Portanto, os vídeos sobre a equipa adversária são vistos antes… 

 

T: Os vídeos vão sendo vistos. Se tiver um vídeo com mais de 15 ou 20 

minutos, os jogadores não se focalizam no que é essencial. Vamos mostrando. 

Começamos à quarta-feira e depois é consoante as necessidades. 

Normalmente vamos introduzindo aquilo que é estratégico sem nos 

concentrarmos muito no adversário mas tendo em vista a preparação do nosso 

jogo. Mas como estava a dizer amanha (quarta-feira) vamo-nos concentrar 

fundamentalmente na nossa organização defensiva e transições com a equipa 

fraccionada de forma sectorial e inter-sectorial. Na quinta-feira já fazemos mais 

trabalho em estrutura com introdução de um ou outro aspecto estratégico 

relativamente ao adversário, trabalhamos mais em campo grande com tempos 

maiores de fracções de exercícios. Na sexta-feira voltamos a reduzir a 

complexidade, trabalhando sectorialmente ou se trabalharmos em estrutura 

será de forma menos complexa, com menos oposição. Ao sábado, fazemos 

uma revisão do nosso trabalho ao longo do microciclo e centramo-nos naquilo 

que podem ser os movimentos do adversário, onde podemos arranjar espaços 

vazios para explorar, quais os aspectos que nos devemos preocupar do ponto 

de vista defensivo, etc. Normalmente utilizo o sábado para fazer isso para que 
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não me coloque problemas a nível de cargas de treino que possam prejudicar 

os jogadores para o jogo do dia seguinte. 

 

AM: Diminuiu a intensidade… 

 

T: Não. Preocupo-me em trabalhar sempre com bastante intensidade. Hoje 

(terça-feira) fiz um trabalho de recuperação mas não quero que os movimentos 

sejam feitos a “10 à hora”! 

 

AM: Certo. Com concentração máxima… 

 

T: Sim, a concentração e mesmo os deslocamentos têm de ser máximos só 

que, em tempos muito curtos. Depois alongamos e voltamos ao mesmo. A 

oposição também é pouca ou nenhuma e na quarta-feira e quinta-feira 

centramo-nos no que é fundamental. Isto é uma ideia do que será esta semana 

e do que serão as outras semanas ao longo de toda a época.  

 

8. A professora Isabel Mesquita sugere que para se treinar bem é 

necessária uma intervenção eficaz na condução do processo de treino 

onde a capacidade de comunicação se revela um aspecto fundamental. 

Que tipo de preocupações tem na comunicação com os seus jogadores? 

 

T: Na comunicação com os jogadores é fundamental intervir no momento certo 

e dominar aquilo que se quer transmitir. Fui professor quinze anos e sinto essa 

motivação de ensinar a todo o momento. E o que é que eu posso ensinar a 

estes jogadores? Alguns já tiveram tantos treinadores, o que é que eu posso 

acrescentar? Acrescento pormenores. E é o pormenor que faz a diferença. Os 

treinadores fazem a diferença pelos pormenores mas para isso é preciso 

dominar completamente aquilo que se está a transmitir, é preciso intervir no 

momento certo mas não é preciso estar sempre a intervir. É preciso dar-lhes a 

noção clara em que momento, de que forma e para quê, para eles entenderem 

também porquê que não foi de acordo com os comportamentos que 
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trabalhamos, ou seja, porquê que falhamos. Chega a uma determinada altura 

em que a identificação é tão grande que a equipa autocorrige-se, os jogadores 

percebem claramente o que saiu bem e o que saiu mal. Isto acontece porque 

todos estão identificados com o que é trabalhado do primeiro ao último dia com 

intenção de refinar. Portanto, o discurso é importante se a mensagem for 

transmitida com clareza, a intervenção for exercida no momento certo e fazer 

todos acreditarem no processo é fundamental. E isto acontece pela 

competência. Se os jogadores reconhecerem competência é fácil liderar. O ano 

passado quando cheguei, ninguém me conhecia porque vinha da formação e 

tanto os jogadores como os próprios dirigentes ficaram na expectativa. Muitas 

pessoas perguntavam quem eu era e, como a equipa tinha disponível apenas 

metade do orçamento do ano anterior com jogadores provenientes de divisões 

secundárias, prognosticavam um mau campeonato. Mas eu costumo dizer que 

se me derem um treino, percebem a diferença. Quem for inteligente percebe a 

diferença porque me preocupo em ir ao pormenor. É isso que faz a diferença 

no treino. A competência vai-se impondo e aquelas dúvidas vão-se dissipando 

rapidamente. Se um jogador tem 30 anos mas sente que o treinador lhe fala de 

coisas que nunca ouviu falar é muito importante em termos de liderança. E 

depois se tivermos uma direcção que acredita também na nossa competência e 

que dá “carta-branca” para a equipa técnica trabalhar, a partir daí não haverão 

problemas.  

 

9. Como interpreta a intervenção do treinador ao nível do exercício de 

treino para que haja uma melhoria no entendimento do projecto de jogo 

colectivo por parte dos jogadores? Em que momentos deve intervir? 

(antes, durante, após…) 

 

T: Depende. Quando o exercício é novo temos de o explicar porque senão na 

prática vai demorar muito mais tempo. Mas se o exercício já foi repetido duas 

ou três vezes, provavelmente já não há necessidade desse tipo de intervenção. 

Será necessário intervir mais no refinamento num ou noutro momento quando 

as coisas não saem como queremos. Outras vezes é necessário intervir 
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depois. Se o exercício saiu muito bem, é para reforçar os comportamentos, se 

saiu mal será preciso fazer uma ou outra correcção. Acho que também é isso 

que faz a diferença entre os treinadores. É a capacidade de conseguirem 

transmitir aquilo que querem, a capacidade de fazerem acreditar, a capacidade 

de corrigir no próprio exercício. Por exemplo, pode ser o exercício mais simples 

mas quando o colocamos em prática temos de o contextualizar, ou seja, dizer 

que se refere a um comportamento do nosso modelo de jogo. Por exemplo, 

vamos treinar o nosso tempo de reacção e agressividade à perda de bola e 

podemos construir um exercício de 4x4 com dois jogadores a pressionar e a 

reagirmos ao ganho e à perda de bola. Mas eles têm de perceber que esse 

exercício tem tudo a ver com aquilo que pretendemos no momento de perda de 

bola. Aquilo é só uma parcela do que pretendemos ao passar esse 

comportamento para o colectivo em estrutura completa. É importante também 

sistematicamente fazer esta ponte.  

 

10. Tendo em conta que existem diferentes formas de instrução 

verbal/não verbal (explicações, demonstrações, diferentes tipos de 

feedbacks…), o que considera mais importante na intervenção de um 

treinador profissional? 

 

T: Todas elas. Vou dar um exemplo: hoje durante o treino estive a comunicar 

com um dos médios centro que já esteve comigo o ano passado. Ele tem muita 

qualidade e potencial mas também tem claramente dificuldades do ponto de 

vista táctico, em enquadrar-se colectivamente com o nosso jogo. Jogamos 

contra a equipa X com dois jogadores no meio e por exemplo, no espaço entre 

linhas e a equipa X raramente teve possibilidades de receber a bola e criar 

problemas nas costas da linha defensiva. Bastou ter mudado os elementos do 

meio campo colocando o jogador que referi anteriormente no jogo com o a 

equipa Y e a perda sistemática de posição dele, obrigou-nos a correr muito 

mais e permitiu ao adversário aparecer em zonas perigosas e expões-nos 

completamente. Mas ele tem de entender isso. Provavelmente estou a 

comunicar com ele, estou-lhe a dizer “percebeste isto?” e eles está-me a dizer 
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que sim mas tenho de mostrar imagens para ele entender e mesmo assim por 

vezes não chega. Às vezes é preciso no próprio treino dizer “parou!” e dizer no 

momento o que se pretende. Com isso quero dizer que é preciso exercer um 

conjunto de intervenções que depois levam à consolidação de todos estes 

aspectos.  

 

11. Falando especificamente sobre os feedbacks, podemos dividi-los 

em descritivos, prescritivos, avaliativos positivos e negativos, de 

questionamento e de encorajamento. Há algum tipo de feedback que 

considera mais eficaz e que habitualmente aplica nos treinos tendo em 

conta o nível de desempenho dos seus jogadores? 

 

T: A esse nível não tenho dificuldade nenhuma em admitir que tenho 

problemas. E tenho problemas porquê? Porque sou demasiado exigente 

comigo próprio e consequentemente com os jogadores. Às vezes um reforço 

positivo que provavelmente levaria mais depressa o jogador a adquirir o 

comportamento, tenho dificuldades em transmiti-lo. Não consigo dizer que está 

bem quando está mal. É um defeito que tenho. Isso é uma luta interior muito 

grande mas não consigo ver uma coisa mal feita e «bater palmas» ou dizer que 

está bem feito. 

 

AM: Mas isso naquele momento pode ser mau a nível de motivação mas pode 

ser bom para adquirir o comportamento desejado… 

 

T: Costumo dizer que às vezes consigo fazer transcender uma equipa mesmo 

tocando no aspecto emocional porque eu próprio sou muito emocional, até 

demasiado do meu ponto de vista. Tenho consciência disso mas tenho feito um 

esforço para mudar um bocado e às vezes a minha exigência é tão grande que 

há coisas que não consigo conceber e sou capaz de bloquear um jogador ou 

até a própria equipa. Já fui muito mais directivo do que sou neste momento. 

Antigamente passei por uma fase onde era um treinador com o “comando na 

mão” e se aquilo não saísse como estava a prever, ficava doido. Agora já não 
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sou assim. Agora consigo deixar que os jogadores criem e que acrescentem 

algo ao jogo. Mas isso é um processo que vai crescendo.  

 

AM: Mas isso também terá a ver com a experiência que tem desta equipa e o 

conhecimento que tem dos jogadores. 

 

T: Se o acrescento for em cima daquilo que são os princípios pretendidos, 

óptimo. O problema é que tolero muito pouco o erro e como trabalho 

sistematicamente determinado comportamento e depois o comportamento não 

surge por falta de concentração ou por falta de qualidade técnica, tenho 

dificuldades em tolerar e lidar com isso. Isto porque os meus níveis de 

concentração são sempre altíssimos. Consigo estar concentrado num jogo 

muito antes de começar e ainda lido muito mal com jogadores que estejam à 

espera que o jogo comece e passado meia hora é que entram realmente no 

jogo. Isso também se treina e quem chegar aos meus treinos desconcentrado, 

tem dificuldades. Isso vai-se moldando. Depende muito da natureza de cada 

um mas gostava, daqui a uns anos, ser um treinador menos emocional e 

conseguir ver as coisas de fora para dentro de forma a manter-me mais calmo 

mas admito que é difícil. Agora sou capaz de entrar no balneário e bater 

palmas se de facto tiver gozo em ver jogar a minha equipa. Contudo, sou 

incapaz de chegar ao intervalo de um jogo em que estivemos mal, em que 

estivemos desconcentrados, em que estivemos pouco agressivos e bater-lhes 

palmas, é contra a minha natureza… 

 

AM: Motivá-los…? 

 

T: Eu quero motivá-los mas com exigência porque é assim que gosto de ser 

motivado.  

 

AM: Não é motivar no sentido de dizer que as coisas vão correr melhor, 

culpando factores externos mas admitindo o que realmente se passou e que só 

dependem deles para o resto do jogo correr melhor… 
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T: Se tiver que corrigir mesmo individualmente à frente de toda a gente, não 

penso duas vezes. Sou fiel à minha natureza e, é por esse caminho que vou.  

 

12. Sobre isto, a professora Isabel Mesquita refere-se à importância 

pertinência do feedback ser específico e focado nos objectivos que 

orientam e regulam o processo de ensino-aprendizagem/treino. Considera 

pertinente esta preocupação? O que é para si intervir de forma específica 

quando se lida com jogadores profissionais? 

 

T: Intervir de forma específica é intervir no momento certo, para aquilo que são 

as nossas ideias. 

 

AM: Mas ao nível do conteúdo informativo considera mais relevante um 

feedback orientado para a execução técnica ou para os aspectos colectivos 

com vista a performance desportiva? 

 

T: Depende. As intervenções tendo em conta as minhas ideias e a minha forma 

de jogar, exigem determinado tipo de passe, determinado tipo de recepção e 

exigem determinado tipo de intervenção técnica. Portanto, não consigo 

dissociar. A intervenção é muitas vezes para o que é táctico mas está a exigir 

também o que é técnico. São pormenores que fazem uma diferença tremenda. 

Orientar a recepção; ler antes de receber; orientar os apoios; ajustar distâncias; 

sair no momento certo; o movimento de determinada forma e não de outra; o 

controlo; a rotação; utilizar o corpo; e a contra-comunicação são exemplos de 

aspectos em que trabalho o que é táctico, mas o que é táctico exige 

determinado técnico. E este técnico já deixou de ser só técnico e, é táctico 

também. Mas é um táctico individual. Porquê? Porque é específico e tem a ver 

com aquilo que eu quero em termos de jogo.   
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13. Um autor (Daryl Siedentop) sugere a importância de uma 

intervenção baseada na colocação de questões ou como refere Mourinho 

“descoberta guiada”, sugerindo as opções possíveis para cada situação. 

Qual a incidência deste tipo de intervenção aplicada nos seus treinos? 

 

T: Tenho esse tipo de preocupação e ainda no treino de hoje houve esse tipo 

de intervenção. Gosto muito de explicar «o porquê» e gosto muito de 

questionar os jogadores. Quando estamos expostos sistematicamente ao 

treino, a partir de determinada altura começamos a utilizar a questão como 

forma de possibilitar uma melhoria qualitativa. Quando um jogador faz algo e 

penso que podia fazer de outra maneira, procuro que ele corrija e a minha 

intervenção é no sentido de o jogador dar resposta e de perceber que a 

resposta que está a dar é eficaz ou não, colocando-lhe o problema no imediato. 

Por exemplo, hoje um dos meus jogadores recebeu a bola entre linhas, 

orientou os apoios, foi para cima do adversário mas depois executou o passe 

muito afastado. Então como é que lhe coloquei a questão? “É a mesma coisa 

realizares o passe a esta distância ou mais perto do adversário?” Muitas vezes 

há também aquele jogador que estamos à espera de determinado tipo de 

solução e ele dá-nos outra com mais qualidade do que aquela que estávamos 

a prognosticar. Eu converso muito com os jogadores e a partir de determinada 

altura eles tornam-se um pouco treinadores também. São treinadores em 

formação. Depois já me colocam questões e obrigam-me a pensar. Por vezes, 

no próprio exercício executam de outra forma, arranjam uma solução da qual 

não estava à espera e acabo por descobrir um pormenor que me faz reflectir 

em casa. Portanto, é descoberta guiada para mim como é também para os 

jogadores. Eles é que me levam pelo caminho e que moldam o exercício. 

Antigamente, construía um exercício e até o achava espectacular mas punha-o 

em prática e na realidade não era bem assim. Ficava desapontado e ia reflectir 

para ver o que estava a faltar, um pormenor aqui, outro ali. Quantas vezes 

agora, são os jogadores que me dão pistas para descobrir um exercício e um 

comportamento de maior qualidade. Por isso é que o modelo de jogo é assim. 

Temos as nossas ideias mas vamos modelando à medida que as coisas 
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acontecem. É como um ser quando nasce, aprende a caminhar, vai dando 

passos seguros, aprende a correr e depois já corre para trás, para a frente e 

para os lados. É um conhecimento que se vai construindo com uma base bem 

clara. Posso dizer que nesta pré-época já fiz descobertas interessantes. Estou 

constantemente a descobrir e como já disse, esta descoberta guiada é 

recíproca, dos treinadores para os jogadores mas também vice-versa. E eu 

gosto de estabelecer esse à vontade para discutir os pormenores. 

 

AM: Nesse aspecto, quando descobre algo com os jogadores, questiona-os 

porquê que fizeram aquilo naquele momento? Se foi consciente ou não?  

 

T: Como já disse, há dias fiz a maior descoberta enquanto treinador que ainda 

está a ganhar forma mas a cada treino que passa, cada vez que paro para 

reflectir sobre isso, vejo cada vez maior potencial naquilo que descobri. E 

partilhei logo que isso aconteceu. O ano passado via as coisas de outra forma 

e estava redondamente enganado. Este ano vamos partir para uma solução 

muito melhor. Assim, vamos acrescentando continuadamente arsenal à nossa 

forma de jogar. São essas ideias que nos dão um gozo enorme. Esta 

descoberta é no momento a minha maior motivação. Mas a seguir a esta há-de 

vir outra. É isso que torna um treinador insaciável, sempre à procura de uma 

nova ideia que possa acrescentar algo à sua forma de jogar. Quem está 

sempre à procura, acaba por descobrir um pormenor, muitas vezes nos 

próprios treinos com acrescentos nos exercícios. 
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ANEXO 2 

Observação Sistemática 

* os nomes próprios foram substituídos por “jogador 1”, “jogador 2” ou “jogador 3” por forma a 

salvaguardar a confidencialidade do treinador e da equipa em estudo. 

 

Treino nº1 (quarta-feira de manha) 

Exercício nº1  

 Sobe bem o joelho, isso… 

 Sobe bem o joelho 

 Sobe bem o joelho 

 Isso, vai bem lá acima… 

 Atenção à perna de chamada jogador 1 

 Deixem subir primeiro a bola para depois atacarem a bola... 

 Atenção à perna de impulsão… 

 Bem jogador 1! 

 Isso jogador 1, isso jogador 1, anda…no limite! 

 Já está, já está…bem! 

 Tem de ser duro jogador 1! 

 Sobe no tempo certo! 

 Sobe no tempo certo! 

 Bem jogador 1, bem jogador 1 

 Isso jogador 1 

 Melhora o cabeceamento jogador 1… 

 Vê se consegue tirar (alcance) do GR… 

 Não é a bola a bater no chão… 

 É para entrar (directo) na baliza! 

 Vai, vai…isso, isso é golo! 
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 Atenção que estamos a trabalhar defensivamente… 

 Qual foi o erro jogador 1?  

 Veio embalado de frente e tu aproximaste-te demais. 

 Parou, está dominada a bola… 

 Isso, é para ganhar jogador 1, para ganhar…! 

 Agora tens de aguentar ai…zona, zona, zona!  

 Isso, bem feito! 

 Já está de frente, já está de frente, aguenta! 

 Não troca, não troca, não troca… 

 Isso jogador 1… 

 Olhos na bola, olhos na bola… 

 Isso jogador 1, bem feito! 

 Isso jogador 1… 

 Agora está de frente…aguenta!  

 Controla…isso! 

 Oh jogador 1, oh jogador 1 é para subir joelho… 

 Sai do chão jogador 1… 

 A pés juntos a impulsão é muito melhor… 

 Utiliza a perna de balanço! 

 Estás a ver jogador 1?  

 A perna de balanço no ar, não é a pés juntos senão não saio do chão! 

 Sai do chão jogador 1, sai do chão jogador 1…esse joelho mais alto!  

 Utiliza a tua perna de impulsão e a perna livre vai com o joelho acima… 

 Isso jogador 1, tenta fazer golo…tenta colocar a bola no espaço que está 

livre na baliza… 

 Isso jogador 1…sobe mais… 
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 Jogador 1 isso não é nada… 

 Tens de sair mais do chão jogador 1! 

 Eu quero ver esse joelho mais alto, joelho mais alto! 

 Jogador 1 salta bem… 

 Atenção aos músculos do pescoço, é preciso tensão, é preciso trazer a 

cabeça cá atrás! Para sair tenso é preciso ter a cabeça cá atrás! 

 Tens de sair mais do chão jogador 1 para o cabeceamento sair bom… 

 Bem jogador 1… 

 Faz bem jogador 1, faz bem jogador 1…  

 Orienta-te para a frente logo… 

 Isso é muito longe!  

 Procura que quanto te aproximas, antes da bola chegar, já tens os 

apoios…em vez de receberes assim (pés paralelos), quando a bola chegar já 

tens os apoios orientados para a frente… 

 Estás a perceber?  

 Faz golo jogador 1, faz golo jogador 1… 

 Bem jogador 1… 

 Por isso é que quando tu falhas um golo eu fico admirado, eu fico admirado, 

estás a perceber? 

 

Exercício nº2 

 Atenção ao fora-de-jogo… 

 Reage logo à perda de bola… 

 Jogador 1 o espaço é curto… 

 Abre Stop (Stophira), abre Stop, estamos em posse de bola… 

 Vai fechar ao meio, por dentro. 

 Parou, parou, parou. Jogador 1 olha uma coisa, isto é muito intenso, é para 

decidir rapidamente, está certo?  
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 Abre quando ganha a bola, fecha imediatamente quando perde!  

 Olha só uma coisa aqui: como vieste agora, vens no sentido de não deixar 

que ele entre na lateral…  

 Se não fechares, quando vens condicionado para dentro, queres que ele 

entre na lateral, ele já se projecta… 

 Quando tiveres que fechar dentro, preocupa-te já que a bola não rode para a 

lateral 

 Vamos lá… 

 Ainda não estamos bem! 

 Atenção jogador 1, atenção jogador 1, encaixa jogador 1… 

 Já está, já está, para dentro, sem troca… 

 Hernâni essa bola não pode entrar! 

 É bem, é bem…  

 Vieste demais dentro, demais dentro jogador 1… 

 Já está, já está, já está… 

 Organiza a linha, organiza a linha, organiza a linha… 

 Já está jogador 1, juntou, a fechar por dentro! 

 Parou, atenção a uma coisa. Olha aqui jogador 1, o jogador 2 saiu aqui na 

pressão…a nossa pressão é a fechar por dentro e a subir, certo?  

 Mas se tu estás demasiado subido a bola entra aqui no meio, estás a 

entender?  

 Se tu não fechares o espaço interior que foi o que aconteceu aqui, nunca 

mais 

 Não podemos saltar com os dois centrais em simultâneo…  

 Estás a saltar tu. Repara, às vezes, se houver um momento em que estejam 

os 2 subidos… 

 Têm de coordenar bem isso e aqui, de facto, foi o que aconteceu  

 Já está jogador 1, já está jogador 1… 

 O espaço é curto, condiciona… 
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 Jogador 1 mais agressivo! 

 Reage à perda, organiza a linha… 

 Isso jogador 1, na bola, na bola, reage… 

 Organiza a linha outra vez… 

 Voltaste jogador 1, bem feito jogador 1, bem feito… 

 Anda jogador 1… 

 Calma jogador 1, calma jogador 1, organiza a linha outra vez… 

 Está a vir demais jogador 1, está a fechar demais jogador 1… 

 Jogador 1 olha uma coisa, quando estás a saltar, parece que eu não sinto 

essa agressividade!  

 Se tu falares “tou, tou, tou” condicionas completamente o adversário! É 

preciso isso, do ponto de vista defensivo, é preciso tornarmo-nos agressivos! 

Não é só pelo comportamento, é preciso voz de comando de quem está a sair 

 Isso jogador 1 já está, está de costas…!  

 Vai jogador 1, já nem o deixa virar sequer… 

 É quando está em dificuldade que salta dois… 

 Não precisa jogar de primeira jogador 1… 

 Organiza a linha, agora já podemos, agora já podemos, já estamos 

organizados… 

 Jogador 1 isso é tão simples… 

 Jogador 1 quando vais pressionar dentro, não podes deixar jogar no 

corredor, a pressão tem de ser feita de forma a não poder jogar aqui… 

 Isso jogador, aproxima, aproxima, encurta o espaço, já está, já está… 

 Isso, bem feito jogador 1! 

 Este feedback que é dado por nós, não podem ser vocês a dar. O saltar, o 

perceber o momento, não pode ser dado por vós! Habituem-se a fazer isso… 

 Falem… 

 É uma coisa impressionante… 
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 Comuniquem… 

 Jogador 1 este passe para dentro é para saltar… 

 Fecha por dentro… 

 Organiza a linha, organiza primeiro para pressionar depois, organiza 

primeiro… 

 Jogador 1 por dentro… 

 Jogador 1 condiciona para o pé esquerdo… 

 Isso jogador 1, por dentro, por dentro… 

 Está fora-de-jogo, está fora-de-jogo… 

 Ouçam uma coisa: passe atrasado jogador 1, o jogador 2 recebeu o passe 

aqui… 

  Mas olha uma coisa, ele está de costas, está de costas aqui… 

 Se tu o condicionares aqui, ele já não consegue sair!  

 Agora essa explicação é correcta porque se não estiverem organizados, não 

quero que saltem… 

 Jogador 1, olha uma coisa: duas ou três vezes saíste de frente, estás a 

perceber?  

 Quando sais na pressão, vai pelo lado cego…. 

 Senão o que é que acontece?  

 Tu apareces de frente, ele toca-te a bola para o lado e já foste, percebes?  

 Anda, fala, comunica! 

 Define o momento de saltar… 

 Já está, é agora! 

 Organiza bem… 

 Bem jogador 1… 

 É agora, é agora! 

 Isso, isso jogador 1… 
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 Essa pressão na bola é para condicionar, agora para este lado, agora para 

este lado! 

 

Exercício nº3 

 Organiza aí primeiro para saltar… 

 Bem jogador 1, espectáculo! 

 Organiza outra vez, organiza… 

 Está a jogar, está a jogar… 

 Acompanha o movimento interior… 

 Não deu, não deu… 

 Organiza a linha… 

 Está a sair mas está a sair sozinho… 

 Acordem os brancos, abre para jogar! 

 Acompanha o movimento… 

 Parou, parou, parou. Malta vamos lá ter atenção a isto: a bola foi atrasada, 

certo?  

 Bola atrasada é para reduzir o espaço … 

 Mas tu não reduzes espaço sozinho, tu reduzes espaço em função da 

linha… 

 O que é que aconteceu jogador 1?  

 Tu identificas logo o momento e sobes, só que subiste como se estivesses a 

jogar sozinho. Sobes e eles ficaram atrás das linhas… 

 Vamos lá ver uma coisa, não estamos com preocupações de feedbacks 

ofensivos… 

 Já sabem o que é que eu quero. Joguem na linha lateral e projectem-se à 

profundidade, com apoio em profundidade, está certo? 

 Anda, mais perto jogador 1, mais perto, mais perto! 

 Isso, bem feito… 
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 Organiza primeiro jogador 1, organiza primeiro… 

 Cometeu outra vez o mesmo erro jogador 1… 

 Volta jogador 1, boa! 

 Reage, reage à perda! 

 Fora-de-jogo ao jogador 1… 

 Jogador 1, mais agressivo!  

 É preciso ganhar essa bola senão causa dificuldades! 

 Reduz o espaço… 

 Isso, isso, isso…condiciona, condiciona! 

 Parou, parou, parou. Olha aqui uma coisa, jogador 1 anda aqui pressionar. 

Olha jogador 2, tu estás aqui na cobertura aqui ao jogador 1, certo?  

 Quer dizer que todo o movimento que seja feito aqui, estás a controlar este 

espaço, certo?  

 Repara nisto que tu fizeste. O jogador 1 está ali e tu arriscas nele… 

 Diz-me aqui uma coisa, se a bola em vez de entrar no jogador 1, entrava no 

jogador 2? 

  Pois, aquele espaço de entrar ali não há problema, agora se entra aqui, já 

fomos!  

 Tens de estar sempre na cobertura do jogador 1, entendes? 

 

Fim do treino 
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Treino nº2 (quarta-feira de tarde) 

 

Exercício nº1 

 Cuidado, cuidado… 

 Vai mesmo para ganhar, vai mesmo para ganhar jogador 1… 

 Atenção, o ritmo de circulação de bola também tem de ser alto! Não quero 

bolas paradas no pé, não quero a bola a chegar, quero a sair rápida! Está 

certo?  

 Ouçam uma coisa, aquilo que pretendo é agressividade que nos faltou o ano 

passado! Agressividade na bola, vai com tudo na bola, vai com tudo para 

ganhar, a intenção é mesmo ganhar! 

 Uma, duas, três bolas… 

 Circula melhor Vítor… 

 Bola mais rápida… 

 Essa com a mão não conta, bola… 

 Ouçam uma coisa, é esta pressão que surge logo de frente, é aquilo que nós 

encontramos no jogo!  

 O problema é que a bola está a chegar e nós não reagimos de imediato… 

 O resultado está em 9-9… 

 Abre bem, joga tudo aberto… 

 Vai com tudo jogador 1, vai com tudo jogador 1! 

 Isso jogador 1… 

 Anda, anda, fechar por dentro… 

 

Exercício nº2  

 Organiza outra vez… 

 Atenção ao fora-de-jogo, que eu marco fora-de-jogo… 

 Está fora... 
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 Acompanha… 

 É para pressionar, organiza para pressionar! 

 Condiciona para dentro jogador 1, condiciona para dentro, não deixa jogar 

aqui… 

 Atenção ao fora-de-jogo, que eu tiro fora-de-jogo a quem estiver… 

 Organiza… 

 Estás a jogar por fora jogador 1… 

 Vai ganhando espaço… 

 Passe atrasado, fecha agora… 

 Fecha tu jogador 1, fecha tu jogador 1! 

 Anda cá agora, não deixes a bola entrar, não deixes a bola entrar… 

 Anda jogador 1, anda jogador 1… 

 Organiza… 

 Boa jogador 1… 

 Parou. Ouçam uma coisa, estamos aqui organizados, certo?  

 A bola foi lateralizada, nós a ganharmos espaço… 

 É para começarem a subir, entendeu toda a gente ou não?  

 Vamos lá… 

 Atenção ao fora-de-jogo… 

 Fecha por dentro... 

 Bem jogador 1… 

 Já está, condiciona para lá… 

 Não deu, não deu… 

 Organiza outra vez… 

 Está a jogar, está a jogar, junta essa linha jogador 1! 

 Vai encurtando, vai encurtando... 
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 Já está, condiciona jogador 1… 

 Isso… 

 Bem jogador 1, bem feito! 

 Organiza, organiza… 

 Sai na bola… 

 Ali não pode, não pode… 

 Organiza! 

 Bem feito jogador 1, bem feito… 

 Chega aqui jogador 1, tu vieste assim… 

  Se vieres a condicionar dentro, já está, ele já não joga mais para ali! 

 

Exercício nº3 

 O passe entra… 

 Organiza a pressão… 

 A bola tem de entrar na frente… 

 Salta, já devia ter saltado! 

 Fica jogador 1… 

 É falta mas já devias ter jogado ali ao tempo… 

 Paciência, paciência, paciência, isso, isso… 

 Boa, fecha… 

 Organiza a equipa… 

 Força aqui o corredor… 

 Bem jogado jogador 1… 

 Em cima brancos (coletes) 

 Parou, parou, parou, não pode sair aqui!  

 A bola tem de ir daqui para os homens da frente… 
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 Já está jogador 1, por dentro… 

 Cheio de medo… 

 Reparem numa coisa, eles estão longe… 

 Nós esperamos, a bola não entra nas costas… 

 Se vai pressionar lá à frente, quando lá chega, a bola já foi… 

 Parou ai. Não disse transição para o lado contrário… 

  Quero bola em profundidade pelo meio, está certo? 

 Isso é bem feito… 

 Organiza fechados… 

 Calma. Parou, parou, parou. A bola não pode entrar nos verdes (coletes)! 

 Fechados, fechados, fechados… 

 É bem feito Tatu! 

 Aproxima. Já está, já está… 

 Aproxima mais! 

 Calma… 

 Organiza a pressão fechados por dentro, organiza a pressão! 

 Organiza… 

 Jogador 1 tens toques para dar… 

 Calma jogador 1… 

 Vamos jogador 1, vamos jogador 1… 

 Encurta, encurta o espaço… 

 

Fim do treino 
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Treino 3 (quinta-feira de tarde) 

 

Exercício nº1 

 A provocar, a provocar jogador 1… 

 Entrou, já finalizou! 

 Os extremos têm de estar abaixo do meio campo, está certo? Abaixo do 

meio campo… 

 Escolhe jogador 1. Vai para cima, provoca-me o adversário, assim não sei 

se jogas para dentro ou para fora… 

 Já está jogador 1… 

 Vai jogador 1… 

 Boa…é isto! 

 Rápido com isso, provoca, vai para cima dele jogador 1, para cima do 

adversário! 

 Jogador 1 olha uma coisa é para tabelares, está certo? 

 Está a circular, movimenta jogador 1… 

 Isso, provoca, 1-2… 

 Jogador 1 provoca 1-2… 

 Anda jogador 1 à procura do centrar, á procura do central jogador 1... 

 Recebeste, provoca, saíste… 

 Jogador 1 vais em apoio mas quando ele vier mesmo para cima de ti o que é 

que tu fazes?  

 Sais logo em ruptura… 

 Faz 1-2 com o do meio, à procura do ponta-de-lança… 

 Já está Hernâni, provocaste, já está… 

 Ajusta, encosta bem… 

 Tem de ser golo jogador 1! 
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 Jogador 1 outro dia estavas de fora e ouviste o que eu disse. Quando o GR 

está a vir para cá, tu colocas no ângulo do lado contrário… 

 Procura uma tabela jogador 1…  

 Parou. Ouçam uma coisa, estamos a forçar o corredor daquele lado, então o 

extremo que venha para dentro e o avançado faz diagonal para fora, do lado 

contrário… 

 Percebeste jogador 1? 

 Abriu, recebeste… 

 Jogador 1 se jogares assim à frente já não temos espaço para fazer isto… 

 Recebe, anda para cima… 

 Bem feito! 

 Vai a ler jogador 1, não olhes a bola, vai a ler! 

 Provoca jogador 1, isso! 

 Tem de ser golo, define bem! 

 Sai ao meio jogador 1… 

 Ele veio jogador 1 e tu não recebeste… 

 Era bem, era bem… 

 Provoca jogador 1, provoca jogador 1… 

 Isso é sem ler nada, estás a olhar para o chão e a jogar a bola daquele 

lado… 

 Anda jogador 1, diferencia, diferencia… 

 Temos de definir melhor, temos de definir melhor… 

 Os médios e os homens de trás também jogam! 

 Remata… 

 Eu quero os homens que se envolvem a jogar também, a forçar o corredor, 

por dentro ou por fora… 

 Forçou, cabeça levantada… 

 Isso jogador 1, envolve. No corredor central também jogador 1… 
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 Quero a envolver no corredor central. Conduzi, vou buscar à frente… 

 Bem jogador 1, boa (remate)! 

 Tens de ser golo jogador 1… 

 Dá dois toques na bola em vez de dares um! 

 Jogador 1 sempre que te vejo a ti a ir, sai pelo lado contrário, estás a 

perceber?  

 Não faças sempre o mesmo movimento… 

 Provoca, essa tabela bem feita! 

 À procura, define bem jogador 1, define bem (remate)… 

 Bem jogador 1! 

 Provoca o corredor central jogador 1, conduz e provoca o corredor central! 

 Bem feito, bem feito… 

 

Exercício nº2 

 Os 2 aqui a defender… 

 Espera jogador 1… 

 Provoca. Não tem opção conduz! 

 É para saltar jogador 1, salta-me com mais agressividade! 

 É para saltar, para ganhar! É para ganhar a defender! 

 Provoca, a ler agora, a ler soluções… 

 Provoca, jogador 1 provoca mais, vai mais para cima… 

 Vamos lá ver uma coisa, quando não tenho solução de passe, conduzo, vou 

para cima e depois é que entrego… 

 Recebeu, sai sem bola, provoca… 

 Vai na pressão como deve ser… 

 Anda jogador 1, lê… 

 Não interessa, não deu, não interessa… 
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 Salta, não estás a jogar sozinho jogador 1! Estás a jogar com pressão 

jogador 1… 

 Anda jogador 1, a provocar. Anda, pensa em movimento, pensa em 

movimento, provoca… 

 Está fechado… 

 Parou, parou, parou. jogador 1 olha uma coisa, vieste para dentro, está o 

jogador 12 só… 

 Encostas no jogador 2… 

 Saiu sem bola….  

 Jogador 1 os homens da frente também jogam… 

 Provoca agora, isso… 

 É mais um toque na bola… 

 Anda, devolveste… 

 Atenção ao apoio… 

 Esse passe tem de ser bem feito! 

 Isso, isso… 

 Provoca, anda, recebe para a frente, não recebas para trás… 

 Vai para cima dele, lê agora, isso… 

 Anda, faz 2-1 sobre esse homem… 

 Olha jogador 1, ele foi atrás dele, o que é que tu fazias agora?  

 Isso Stop, anda, faz 2-1 sobre ele. Provoca, encosta… 

 Jogador 1 olha uma coisa, o jogador 2 está a ir ali, anda mais dentro, anda 

para dentro, percebes? 

 Anda, provoca, sai sem bola… 

 Roda essa bola, roda, provoca… 

 Tem que fazer jogador 1, tem que fazer golo! 

 Faz 2-1 jogador 1, provoca… 
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Exercício nº3 

 Salta. Já está a condicionar aqui, estamos próximos, ganhamos…. 

 Condicionaste mal jogador 1… 

 Isso, boa reacção, boa reacção… 

 Ao pé, ao pé… 

 Condiciona… 

 Parou, parou, parou. jogador 1 só nas pequenas (balizas) ou então controlar 

a bola para além da linha… 

 Jogador 1, não é assim, não me fiques aberto aí… 

 Está a chegar, está a chegar… 

 Calma, organiza…1-0 

 Prepara, ela veio deste lado tem de ir para o outro… 

 Condiciona, condiciona… 

 Bem feito, bem feito. 1-1 

 Esta pressão sobre o jogador 1 dos centrais foi muito macia, ele recebeu e 

decidiu… 

 Se deixamos receber e decidir o jogador 1, ele decide bem, está certo? 

 Jogador 1 vai na linha do jogador 2… 

 O jogador 2 está-te a puxar jogador 1… 

 Fecha aí o pé direito, condiciona, já não sai daqui a bola, já não sai daqui! 

 Bem jogador 1… 

 Organiza… 

 Jogador 1 espera o momento de saltar, espera o momento de saltar… 

 É bola de saltar, é bola de saltar… 

 Atenção jogador 1 fecha o lado da bola… 

 Coloca jogador 1… 
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 Organiza primeiro (laranjas) 

 Isso jogador 1, isso jogador 1! 2-1 (golo) 

 Vamos lá, abrimos… 

 Organiza primeiro… 

 Atenção aos apoios, atenção aos apoios jogador 1… 

 Bem jogador 1. 3-1 (golo) 

 Passe perigoso… 

 Calma jogador 1, condiciona para dentro… 

 Era bem jogador 1, era bem jogador 1 (passe entre linhas) 

 Já não sai daqui! 

 Roda, utiliza os homens da frente também… 

 Isso jogador 1, espectáculo jogador 1! 

 Organiza, primeiro organiza… 

 Está bem, não interessa. Anda, chega mais cá jogador 1, chega mais… 

 Atenção aqui jogador 1, fecha mais aqui… 

 Jogador 1 anda cá. O jogador 2 saltou, o jogador 3 fechou…  

 E tu tens de vir mais ao meio, está certo? Mas tem de vir logo… 

 Espera, espera, espera o momento… 

 Condiciona, já está, mais perto, isso! 

 Os dois, os dois na pressão sobre a bola 

 Organiza, fala jogador 1… 

 Só com o pé…(golos) 

 Vai condicionando, vai aproximando, vai aproximando, já está, já está! 

 Ao contrário jogador 1…(forma de pressionar) 

 Parou aqui. Anda cá jogador 1, faz outra vez o que fizeste aqui… 

 Jogador 1 repara uma coisa, tu estás a fazer-lhe a pressão para onde? 



 

XXXIX 

 

 Pois, tem de ser de forma a que ele não saia mais daqui! 

 Vai aproximando, vai aproximando… 

 Arrisca jogador 1, arrisca jogador 1! 

 Organiza laranjas. Jogador 1 organiza… 

 Isso jogador 1, já está! 

 Calma, espera o momento, espera o momento… 

 Sabes porquê jogador 1? De onde é que saiu a bola? 

 É isso jogador 1, é isso jogador 1…(desarme) 

 Procura o espaço entre linhas, procura o espaço entre linhas… 

 Anda, conduz um bocadinho, atrai um bocadinho… 

 Já está, reage logo, reage jogador 1… 

 Bem jogador 1, bem jogador 1… 

 Anda, anda por dentro jogador 1, ajuda jogador 2… 

 Bem, bem, bem, não interessa… 

 Se sentires que ele está a ameaçar, já estás a abrir porque a bola já vai 

entrar… 

 Organiza… 

 Bem jogador 1, bem feito jogador 1, espectáculo! 

 Sociedade ele tem mérito porque o passe é muito bem feito!  

 Se isto acontecer, quando ele estiver a ameaçar, tu desces logo. Não vás 

directo a ele, vai na diagonal… 

 

Exercício nº4 

 Vai aproximando, vai aproximando… 

 Falta, falta… 

 Ameaça sempre a profundidade… 

 É isso jogador 1… 



 

XL 

 

 Para transição rápida, para transição… 

 Está a doer-te, estás a piorar isso, sai fora… 

 Parou, parou, parou. Vamos organizar de novo… 

 Jogador 1, transição… 

 Define bem, define bem… 

 Parou, parou, parou. Vamos organizar outra vez… 

 Ameaça sempre a profundidade senão eles começam a encurtar e nós não 

conseguimos jogar… 

 Procura passe interior no 2º médio… 

 Reage, reage, reage… 

 Jogador 1 não vás daqui para aí senão abre-se aqui um buraco, estás a 

perceber? 

 Abre bem, abre bem, campo aberto para sair… 

 Reage, reage… 

 Organiza outra vez… 

 Está a ameaçar, está a ameaçar… 

 Organiza jogador 1, organiza jogador 1, isso… 

 Parou, parou, parou. Ouçam uma coisa, perdemos bola, reagimos à perda, 

eles conseguiram variar… 

 Organiza outra vez, está certo?  

 Só pressiona organizado… 

 Ouçam uma coisa, quem é que veio em apoio aqui?  

 O jogador 1 saiu. Jogador 2 com bola, quem saiu em roptura?  

 O jogador 3 em apoio, saias-te tu jogador 1… 

 E tu jogador 4?  

 Vai em roptura… 



 

XLI 

 

 Ouçam uma coisa, com uma equipa pressionante temos de ameaçar 

sistematicamente a profundidade, está certo? 

 Se viermos todos em apoio a bola não sai daqui, está certo? 

 Bem jogador 1…(intercepção) 

 Jogador 1 tu é que o lixaste…  

 Pressionado já estás a sair para jogar em profundidade se for preciso… 

 2ª bola, sem falta, isso… 

 Abre, ameaça passe entre linhas em profundidade… 

 Transição rápida… 

 Fecha, fecha, organiza jogador 1… 

 Transição jogador 1… 

 Ameaça, ameaça… 

 Sai do lado da bola, sai do lado da bola jogador 1… 

 Apoio jogador 1… 

 Já está jogador 1… 

 Ameaça, ameaça… 

 Organiza. Espera jogador 1, vais sair, organiza… 

 Mais compacto, mais compacto, vai aproximando, vai aproximando… 

 Já está… 

 Por dentro jogador 1, por dentro… 

 Organiza, organiza… 

 A ler jogador 1, a ler… 

 Atenção jogador 1, encurta jogador 1… 

 Descansa um bocadinho, organiza primeiro… 

 Aproxima mais jogador 1… 

 Reage ai, condiciona, condiciona mais cedo, mais cedo… 



 

XLII 

 

 Já não deu, já não deu, encurta, encurta… 

 Laranjas (equipa) organizados, espera, espera, organiza primeiro… 

 Vai aproximando… 

 Paciência, paciência… 

 Ameaça… 

 Grande bola jogador 1… 

 Ameaça… 

 Organiza… 

 Grande bola… 

 Atenção logo, atenção a definir logo jogador 1… 

 É o jogador 1 que está a saltar, és tu que estás na cobertura… 

 Jogador 1 ameaça o espaço entre linhas… 

 Em progressão entre linhas… 

 Ameaça jogador 1… 

 Procura a profundidade, procura a profundidade… 

 

Exercício nº5 

 Jogador 1 vai para o 2º poste… 

 1,2,3 a controlar os homens que estão a entrar e eles a controlar aquela 

zona… 

 Vocês controlam os homens que estão a entrar, está certo? 

 Está a sair, calma, calma… 

 Quero um posicionamento rápido… 

 Parou, parou,parou. Quero-te aqui, certo? 

 Vai na bola, está a jogar jogador 1… 

 Parou, parou, parou. Marca aí livre… 



 

XLIII 

 

 Jogador 1 atenção aqui… 

 Rápido, rápido jogador 1… 

 Canto… 

 Jogador 1 onde é que estás? 

 Jogador 1 mais aberto um bocadinho… 

 Aparece… 

 Quero canto a favor dos laranjas… 

 Marca rápido… 

 Estão a dormir… 

 Marca canto de novo… 

 Anda jogador 1, deixa lá isso… 

 Mais um canto… 

 Quero a linha a subir jogador 1… 

 Posição… 

 Esse passe é perigoso jogador 1… 

 Quem é que teve mais medo aí? 

 Está bem, anda lá, anda lá que eu já vi outros a fazer pior… 

 Não queiras só meter no pé, mete no espaço também… 

 Livre aqui a favor dos laranjas… 

 Pressiona… 

 Neto mais baixo… 

 Boa jogador 1… 

 Uma linha só… 

 Atira à baliza jogador 1… 

 1-2 jogador 1… 

 Livre lateral a favor dos brancos… 



 

XLIV 

 

 Mais rápido, mais rápido… 

 Jogador 1 não tens que lá ir? 

 Quero que alguns se metam em fora de jogo… 

 No momento em que ele vai colocar dão um passo para dentro… 

 Falta aí… 

 Faz jogador 1, faz jogador 1… 

 Jogador 1, fora-de-jogo, depois dá o passo… 

 Outra vez… 

 Directo na baliza, faz golo! 

 É isso, é isso! 

 Organiza isso rapidamente… 

 Vai aproximando, vai ganhando espaço… 

 Não está a ameaçar nada! 

 Procura, ameaça jogador 1, ameaça… 

 

Fim do treino 

 


