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Resumo 

 

O presente estudo tem como objectivo analisar a importância atribuída, a 

auto-percepção de competência e as necessidades de formação, no domínio 

dos conhecimentos e competências profissionais, dos treinadores de 

Basquetebol em Portugal. O instrumento utilizado foi um questionário 

desenvolvido no âmbito do projecto de investigação sobre a formação de 

treinadores em Portugal, coordenado pela Doutora Isabel Mesquita, professora 

da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, e aplicado pela primeira 

vez por Cunha (2008), desenvolvido com base na literatura (Rosado, 2000; 

Simão, 1998; Costa, 2005; Demers et al., 2006; Abraham et al., 2006; Vargas-

Tonsing, 2007; Gould et al., 1990), tal como, nas conclusões do relatório do 

Projecto AEHESIS (2006). O questionário recorre à escala de Likert entre 1 

(mínimo) e 5 (máximo), sendo constituído por 37 itens, de onde se realçam as 

seguintes categorias: (a) Treino; (b) Competição; (c) Gestão Desportiva; (d) 

Papel de Formador; (e) Aspectos Gerais. A amostra do presente estudo é 

composta por 87 treinadores de basquetebol. Na análise descritiva dos dados, 

observou-se que os treinadores atribuem maior importância, assim como, se 

percepcionam mais competentes em tarefas quotidianas relacionadas com o 

treino e com a competição. Foi também identificado que, quando mais a longo 

prazo se refere o planeamento menor é a importância atribuída e competência 

percebida dos treinadores. As categorias com menores níveis de importância 

atribuída e competência percebida são os da Gestão Desportiva e do Papel de 

Formador. Já na análise comparativa foi possível evidenciar que treinadores 

com formação superior e treinadores com maior experiência tendem a atribuir 

maior importância e a se sentirem mais competentes nas competências e nos 

conhecimentos profissionais identificados. Porém, não foram encontradas 

diferenças significativas no que diz respeito às necessidades de formação. 

 

Palavras Chave: TREINADOR BASQUETEBOL; AUTO-PERCEPÇÃO DE 

COMPETÊNCIA; IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA; NECESSIDADES DE 

FORMAÇÃO; COMPETÊNCIAS E CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS. 
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Abstract 

 

The main objective of this study is to analyse the importance of self-

perception in the field of knowledge and professional competences as well as in 

the acknowledgement of the needs of formation at this level of the Portuguese 

Basketball coaches. Eighty-seven basketball coaches were submitted to a 

questionnaire constructed from literature (Simon, 1998; Rosado, 2000; Costa, 

2005, Abraham et al., 2006, Demers et al. 2006) as well as by the conclusions 

taken from the report of the project AEHESIS (2006) that includes 37 items with 

a Likert scale between 1(lowest value) and 5 (highest value) and is composed 

by the following categories: (a) Training; (b) Competition; (c) Sports 

administration; (d) role of shaper and (e) general aspects. It was verified that 

basketball coaches classified the daily tasks related to training and competition 

with major importance and also believe that have most competences. Long term 

planning, sports administration and role of the shaper were the factors with the 

lower grade of relevance and self competence. Comparative analyses showed 

that coaches with advanced formation and/or with more experience attribute 

more significance and fell more proficient in the professional competences and 

knowledge. However, it was not found differences statistically significant in the 

matter of needs for formation. 

 

 

Keywords: BASKETBALL COACHES; SELF-PERCEPTION OF 

COMPETENCE; NEEDS FOR FORMATION; PROFISSIONAL 

COMPETENCES AND KNOWLEDGE. 



 

18 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

19 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Introdução 
 
 



 

20 
  

 
 



 

21 
  

 
 

1. Introdução 

1.1. Pertinência do Estudo 

 

Nos últimos anos, tem-se evidenciado uma constante aumento na 

actividade científica referente à dimensão do treinador no processo treino 

(Gilbert & Trudel, 2004; Knowles et al., 2005). Este aspecto pode estar 

relacionado com o facto de cada vez mais ser pedido ao treinador que domine 

e que trabalhe a sua matéria de ensino, tornando-a compreensível, com vista a 

proporcionar experiências de treino válidas, satisfatórias e seguras aos seus 

atletas (Sobrinho, 2007; Bravo, 2008; Erickson, 2003). O mesmo autor advoga 

que os treinadores possuem a hipótese de influenciar positivamente a natureza 

e a qualidade das experiências desportivas dos seus atletas. 

Porém, são inúmeros os exemplos na literatura (Rocha, 2006; Lyle, 

2002; Rosado, et al. 2000; Hagemann, Strauss & Büsch, 2008; Salmela, 1996; 

Rosado & Mesquita, 2007; Sobrinho, 2007; Cushion, 2001) que nos despertam 

para a complexidade de acção a que um treinador está sujeito no desenrolar da 

sua função. 

Desta forma, os conhecimentos sobre ciências do desporto e as 

competências profissionais dos treinadores, adquirem uma enorme importância 

na procura de um desenvolvimento desportivo cada vez mais sustentado, mas 

também para o próprio desenvolvimento social dos seus intervenientes 

(Marques, 2004). 

Por outro lado, as próprias ciências do desporto sofrem uma expansão 

constante, o que estabelece uma necessidade cada vez mais clara de 

sistematizar conhecimentos e competências específicos da actuação do 

treinador (Resende et al., 2007). 

 

Segundo Gilbert e Trudel (2004) nas últimas décadas tem-se observado 

a uma incidência maior de estudos que analisem o comportamento dos 

treinadores desportivos. Contudo, para Cunha (2008), o estudo sobre os 

conhecimentos, e principalmente, sobre as competências profissionais 

necessárias para o desempenhar das funções de treinador desportivo, têm sido 
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algo descurados. Se com os estudos realizados por Borges (2009) e Cunha 

(2008) se deu os primeiros passos na direcção de suprir esta carência, nenhum 

estudo do género se debruçou exclusivamente sobre estas concepções nos 

treinadores de basquetebol. 

Como afirmam Louro e Nunes (2007), é interessante saber quais as 

competências mais valorizadas pelos treinadores, com vista a um incremento 

de qualidade da formação de jovens treinadores desportivos, não só na orla 

federativa mas também académica. Esta pesquisa será fulcral para tentar 

identificar possíveis lacunas ou duvidas na formação de treinadores, assim 

como, na promoção da eficácia da formação destes profissionais (Rosado, 

2007). 

Podemos então afirmar que é de importância incontestável para o 

desenvolvimento profissional dos treinadores desportivos, identificar um perfil 

de competências e conhecimentos específicos considerados de 

imprescindíveis para o exercício da actividade (Rosado, 2000). Perfil esse que 

já em algumas ocasiões foi procurado retratar, como o caso das conclusões 

apresentadas pelo projecto AEHESIS. 

A escolha da modalidade de basquetebol prende-se, para além da 

inexistência de estudos relacionados com esta temática na modalidade, com a 

importância reconhecida mundialmente a esta, mas também com a procura de 

contribuir para a constante actualização da modalidade no contexto científico 

da área.  

 

 

1.2. Estrutura do trabalho 

 

O presente estudo é dividido em 8 capítulos essenciais. No primeiro 

capítulo é realizada a introdução ao trabalho. No segundo capítulo é realizada 

a revisão da literatura, onde se procura transmitir o estado de conhecimento 

teórico sobre o tema. No terceiro são apresentados os objectivos do nosso 

estudo, assim como, as hipóteses formuladas com base na literatura 

consultada. No quarto capítulo são descritos todos os procedimentos 
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metodológicos, tal como materiais utilizados. No quinto capítulo apresentamos 

todos os resultados obtidos no tratamento dos dados recolhidos, Resultados 

esses que serão discutidos no sexto capítulo. Em relação ao sétimo capítulo, 

serão apresentadas as conclusões retiradas na realização deste estudo. O 

oitavo capítulo refere-se às referências bibliográficas utilizadas. No nono e 

último capítulo serão colocados os anexos ao nosso estudo.  
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2. Revisão da Literatura 

2.1. Ser treinador 

 

Nas mais recentes décadas tem se vindo a denotar um crescente 

aumento na actividade científica referente à dimensão do treinador no processo 

treino. (Gilbert & Trudel, 2004; Knowles et al., 2005). Apesar de, segundo Bales 

(1996), ser possível recuar até 1926 e descobrir um estudo de Coleman 

Griffiths sobre os princípios psicológicos da intervenção do treinador, 

actualmente a esfera científica parece sentir-se mais confortável na realização 

de estudos de carácter multidisciplinar no âmbito do treino, combinando áreas 

de estudo do comportamento e dos conhecimentos do treinador (Rocha, 2006). 

O desporto confronta os treinadores com múltiplos problemas que 

originam uma grande complexidade nos seus sistemas de tomada de decisão. 

(Lyle, 2002,) que, dadas as suas especificidades requerem profissionais de 

desporto competentes e capazes de dar resposta a esses desafios. 

Actualmente, ser treinador é uma actividade mais rigorosa, na medida em que 

se assume um papel e uma missão preponderantes, com exigência do 

exercício de uma lista infindável de tarefas, aptidões, atitudes e 

comportamentos (Rosado, et al. 2000).  

Os próprios treinadores consideram que a sua actividade se caracteriza 

por tarefas com conjuntos de constrangimentos relacionados entre si, que 

geram complexidade e problemas dificilmente clarificados (Hagemann, Strauss 

e Büsch, 2008). Deste modo, torna-se cada vez mais pertinente estudar todo 

um conjunto de especificidades inerentes a uma actividade tão comum como 

preponderante no contexto desportivo. Tal como afirmam Jones et al (2002), o 

conhecimento aprofundado de todo o universo social do processo de formação 

através do treino é um passo a dar, com vista a utilizar esse conhecimento 

numa, cada vez maior, rentabilização e apoio à efectividade do mesmo. 

 

O processo de treino é um processo individual e simultaneamente social. 

Devido à sua natureza tão especial, este está afincadamente relacionado com 

os constrangimentos e as oportunidades próprias de todas as relações 
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humanas (Cushion et al 2003). A relação criada entre atletas e treinadores, 

apesar de não se abster de continuar vulnerável a todo o tipo de pressões 

sociais, distingue-se pela intensidade e proximidade com que se desenrola. “O 

treinador é uns dos adultos que mais tempo passa com os jovens. Assim 

sendo, este representa um papel fulcral no processo de criação de valores de 

vida do jovem”, (Salmela, 1996, p.12). Dando continuidade a todas estas 

considerações, considera-se que o papel do treinador é cada vez mais 

importante no fenómeno desportivo, devendo ser desempenhado com 

responsabilidade, coerência e mestria (Rosado & Mesquita, 2007; Sobrinho, 

2007). 

 

 

2.2. Características da função de treinador 

 

Treinar é uma actividade do homem, é um processo complexo e 

dinâmico, que depende de um contexto. Requer, por isso, uma análise 

multidimensional, se queremos compreendê-lo e fornecer informação útil para a 

prática Cushion et al. (2003). 

Cada treinador deverá actuar de acordo com as suas capacidades e 

limitações, sem nunca esquecer a responsabilidade que lhe está atribuída 

quanto à formação social e emocional dos atletas com quem trabalha e à 

melhoria gradual destes (Araújo, 1994). 

 

O treino, deverá ser entendido como arte e vocação, resultando na 

produção de aprendizagem e desenvolvimento de capacidades (Rosado, 

2007). Devemos por isso destruir a concepção reducionista do treino, como um 

processo de simples acumulação de competências técnicas e tácticas, 

encarando este como um processo social no qual muito do seu êxito se baseia 

na qualidade e eficácia das relações estabelecidas entre os seus agentes 

(Rocha, 2006).  

Curado (1982) assevera que a função do treinador não pode ser 

exercida por pessoas com uma formação realizada às avessas e que tenham 
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por base exclusivamente o conhecimento resultante das próprias vivências 

práticas na modalidade. O treinador assume grandes responsabilidades 

desportivas e sociais, devendo prezar por uma actuação correcta no 

relacionamento com os restantes agentes sociais, assim como respeitar e 

honrar as perspectivas de futuro dos seus atletas, (Mesquita, 2000a). Contudo, 

treinador “tanto é um benévolo voluntário, como um profissional a tempo inteiro; 

um anónimo treinador de clube como um treinador de selecção nacional; um 

empenhado mas não qualificado; um treinador altamente qualificado; um 

treinador de jovens, como um treinador de seniores” (Marques, 2001, p.5). 

Segundo, o mesmo autor o treinador não pode ser visto apenas como 

acompanhante de atletas e, como tal, independentemente, do nível desportivo 

em questão, o treinador deverá ser visto não só como um elemento transmissor 

de habilidades práticas, mas também como uma fonte de formação 

multidimensional (Rosado, 2000). 

Segundo Barreto (1998), o treinador deve ser um técnico especialista na 

sua modalidade, possuir um conhecimento profundo da mesma, em todas as 

suas principais dimensões (história, cultural, estrutural, metodológica, 

relacional, técnica, táctica, estratégica, etc.), e ter a capacidade de análise quer 

do treino quer da competição, permitindo-lhe descobrir os aspectos primordiais 

que possibilitem aprender, aperfeiçoar e consolidar tanto o rendimento 

individual como o rendimento colectivo. 

O modo de operação de um treinador (Hagemann, Strauss & Büsch, 

2008) baseia-se em rotinas organizacionais, antecipação cognitiva na 

realização de planos, capacidade de adaptar decisões perante as 

características de cada situação e no controlo do envolvimento do treino e da 

competição. 

 

Lemos (2005), refere que o treinador é normalmente um apaixonado 

pela modalidade, e que, na grande maioria dos casos foi também um praticante 

dessa modalidade. As suas motivações principais centram-se na construção 

das relações humanas, no reconhecimento social da actividade e no prazer de 

ensinar. Esta convicção vai de encontro ao referido por Barber (1998), que 



 

30 
  

 
 

menciona que um treinador entra para a profissão devido a razões intrínsecas 

associadas ao seu amor pela modalidade, aspirando ser um modelo positivo e 

transmitir qualidades desportivas e sociais aos jovens praticantes. Opinião 

corroborada no estudo realizado por Almeida (2001), onde se denota que 

grande parte dos treinadores indicam, que a principal razão para terem dado 

início à sua actividade foi o facto de “gostarem da modalidade”. No mesmo 

estudo foi concluído que cerca de 80% dos treinadores não exerce esta função 

com cariz profissional e apenas 70% recebem algum tipo de subsídio 

monetário por tal; e destes 70% apenas 14% considera esse mesmo subsídio 

como satisfatório. 

Apesar de tudo isto, treinador deverá sempre ser um indivíduo capaz e 

responsável por todo o seu processo de planeamento, instrução e gestão, 

exercendo funções de avaliador, especialista, observador, estimulador, 

solucionador de problemas e conselheiro, tendo sempre como alvo da sua 

intervenção o rendimento de um conjunto de indivíduos no Desporto (Rocha, 

2006). 

O treinador como elemento decisivo no processo do treino desportivo, 

deve tentar proporcionar aos atletas a obtenção de desempenhos que, por si 

só, não conseguiriam obter (Bravo, 2008). Esta ideia é reforçada pelas 

conclusões do estudo de Eriksson (2003), onde os atletas consideram os 

treinadores como os elementos mais importantes do universo desportivo. 

 

Para Jones e Turner (2006), ser treinador é promover a evolução da 

experiência e da performance desportiva de atletas. Referem ainda, que 

independentemente do nível competitivo em questão, ser treinador é sempre 

uma função extremamente complexa. Um treinador tem que manipular uma 

grande panóplia de variáveis, inseridas em todas as áreas do treino e da 

competição (Cushion, 2001). 

 

A competição é algo que deve estar sempre presente na actividade do 

treinador, como fonte de princípios e valores a serem vivenciados pelos atletas. 



 

31 
  

 
 

Desta forma, ambiciona-se formar indivíduos para integrar, mas também 

interagir, na sociedade (Marques, 2004) 

Porém, Salmela (1996), num estudo em que perguntou a diversos 

treinadores de elite qual seria a principal qualidade que reconheciam nos seus 

treinadores de formação, constatou que a sua maioria considerava o 

entusiasmo e a paixão dos mesmos, e a forma como estas características os 

encorajaram a continuar ligados ao desporto, incutindo-lhes valores que iam 

muito além das tarefas técnicas e tácticas da respectiva modalidade, em 

detrimento da capacidade de potenciar os atletas em termos físicos e técnicos, 

como seria esperado. Analogamente, treinadores inquiridos por Gonçalves 

(1996), percepcionam-se como sendo os agentes de socialização mais 

importantes, na prática desportiva dos jovens, reconhecendo a preponderância 

da sua função.   

Todo este conjunto de discrepâncias contribuiu para a construção de 

uma concepção de treinador bastante ampla. Além de se classificar como 

dificuldade acrescida uma definição unânime de treinador, deslumbra-se ainda 

mais complexo chegar a uma conclusão do que é um bom treinador, que não 

se restrinja ao balanço entre vitórias e derrotas (Rocha, 2006). Apesar de se 

observarem correlações consistentes entre variáveis de processo e o 

rendimento alcançado, não fará sentido uma relação directa entre o que o 

atleta aprende e o que o treinador sabe (Graça, 1997). Tal como afirmam 

Mallett e Côté (2006), a concepção de que o treinador é completamente 

responsável quando a equipa, é bem/mal sucedida está completamente falida.  

 

 

2.3. Enquadramento lega da actuação do treinador 

 

Resultante dos decretos de lei nºs 350/91 e 351/91 ambos de 19 de 

Setembro a formação inicial de agentes desportivos ficou a cargo das 

federações desportivas, ficando estas responsáveis por dotar os aspirantes a 

treinador com as competências necessárias para a função. Porém, cedo se 

constatou que o afastamento do estado desta responsabilidade seria de certa 
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forma perigoso. Como tal, os recursos humanos do desporto passam a fazer 

parte do quadro de formação profissional do mercado de trabalho, resultando 

dos decretos de lei nºs 401/91 e 405/91 de 16 de Outubro. Porém, a legislação 

respeitante à formação de recursos humanos do desporto volta a sofrer 

alterações a 23 de Setembro de 1999. É divulgada uma nova legislação de 

tutela a estes recursos. O 4º artigo deste documento define como treinadores, 

aqueles que conduzam o treino de praticantes desportivos com vista a 

desenvolver as capacidades de prática da modalidade ou o próprio rendimento 

desportivo destes.  

No decorrer do ano de 2004, é registada nova alteração neste quadro 

legislativo. O decreto de lei 36/2004 inclui em si o artº 36 que estabelece como 

técnicos desportivos os treinadores e todos os outros com funções 

semelhantes a estes, independentemente da nomenclatura atribuída. 

Paralelamente, aqueles que realizem tomadas de decisão, consulta ou 

fiscalização no decorrer da competição, favorecendo o respeitar das regras 

técnicas da modalidade em questão são considerados também técnicos 

desportivos. De acordo com Coutinho (2007), esta definição é em parte distinta 

da concebida pela federação internacional de treinadores, que define como 

treinadores aqueles que “accionam parcerias concebidas para o auxílio dos 

seus clientes no cumprimento dos seus objectivos pessoais e profissionais”, 

salientando também, que os treinadores contribuem para a potencialização de 

desempenho e para o refinamento da qualidade de vida dos seus agentes.  

Mais recentemente, a 31 de Dezembro de 2008 é publicado em Diário 

da República um Diploma que estabelece o regime de acesso e exercício da 

actividade de treinador de desporto (Decreto-Lei nº 248-A/2008, de 31 de 

Dezembro in D.R. n.º 252, 3º Suplemento, Série I de 2008-12-3). Este mesmo 

decreto de lei surge na sequência do definido na Lei de Bases da Actividade 

Física e do Desporto, artigos 35º e 43º, onde se reconhece que a existência de 

treinadores devidamente qualificados é uma medida indispensável para o 

desenvolvimento qualitativo e quantitativo das distintas actividades físicas e 

desportivas nacionais. Com efeito, a actividade apenas poderá ser exercida por 
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indivíduos devidamente qualificados, nos termos definidos neste mesmo 

diploma.  

Estabelece-se ainda que o acesso à prática de treinador de desporto, 

apenas é permitido a indivíduos detentores de cédula de treinador de desporto. 

Esta mesma cédula pode ser obtida através de habilitação académica superior 

ou qualificação na área do desporto, no âmbito do sistema nacional de 

qualificações, experiência profissional ou através do reconhecimento de títulos 

adquiridos noutros países. As medidas legislativas em vigor asseguram a 

necessidade de existirem treinadores devidamente qualificados para tal, 

prezando pela melhoria da prática desportiva em conformidade com regras que 

garantam a defesa da saúde e da segurança dos participantes. 

 

 

2.4. Aspectos sociográficos, perfil de treinador 

 

Ser treinador é uma actividade/profissão essencialmente desempenhada 

por homens, como comprova o estudo de Almeida (2001) no qual 90% da 

amostra é masculina. Constatou-se ainda, que a percentagem de mulheres em 

situação de inactividade é superior à dos homens, enquanto treinadores. Por 

norma a faixa etária mais comum é entre os 26 e 35 anos. 

Facilmente, se observa uma relação inversa entre a idade e o número de 

treinadores, devido a um certo “esbatimento do sonho”, Almeida (2001). A 

mesma autora refere que apesar de o treinador desempenhar uma função 

muito solitária ambiciona retirar bastante prazer em cada momento da sua 

realização. Esta prática deverá ser o viver de um sonho, pois quando este se 

esbate, a continuidade do treinador nesta função corre um elevado risco. 

Salmela (1996) reitera o estudo anterior, ao evidenciar a tendência de os 

treinadores iniciarem a sua actividade bastante cedo, mas concluírem a mesma 

precocemente.  

Curiosamente, Almeida (2001), na sua recolha de dados, mostra que 

cerca de 44% das treinadoras incluídas no estudo se encontra na faixa etária 

dos 25 anos. Este aspecto é de certa forma explicado pela assumpção de 
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responsabilidades conjugais, ainda muito acorrentadas à imagem feminina. 

Esta fundamentação é apoiada pela reduzida percentagem de treinadoras 

casadas registada (cerca de 27%). Em relação ao universo masculino 

evidencia-se o oposto, apenas 28% dos inquiridos são solteiros. Na faixa etária 

de 35 aos 46 anos, 81% dos treinadores do sexo masculino é casado. Já no 

sexo feminino as treinadoras distribuem-se pela situação de casadas 41%, 

solteiras 31% e divorciadas 20%. 

Observando as principais diferenças entre os treinadores de ambos os 

sexos, no que diz respeito ao seu nível de formação institucional, Almeida 

(2001), encontrou o dobro de treinadoras com formação académica, 

relativamente aos treinadores de sexo masculino. Dado o reduzido número de 

treinadoras em actividade, a posse de formação académica superior na área 

parece ser factor de revelo para que treinadores do sexo feminino se 

mantenham em actividade por mais tempo.  

A modalidade de basquetebol ainda assim, segundo o mesmo estudo de 

Almeida (2001), é umas das modalidades com maior taxa de treinadores 

licenciados mostrando que 56% dos treinadores de basquetebol frequentaram 

ou concluíram nível superior de ensino. Foi ainda denotado que por norma a 

percentagem de treinadoras com grau de formação institucional é 

consideravelmente superior à masculina. É ainda indicado que a profissão 

principal mais frequente nos indivíduos que exercem a actividade de treinador é 

a de professor de educação física, (Almeida, 2001; Borges, 2009). 

 

 

2.5. Fontes de Conhecimentos 

 

Os Treinadores devem estar conscientes da necessidade de inovação e 

renovação profissional (Knowles et al., 2005). Tal como afirma Salmela (1996, 

p.40), “Treinador que pense ter atingido a perfeição, terá graves problemas”. O 

sentimento de incompetência, aliado a factores pessoais, é mesmo indicado 

como um dos principais factores que provocam o abandono da prática pelos 

treinadores (Bales, 1998). Segundo Araújo (1994, p.41), “ser treinador 
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subentende um constante interesse pela inovação científica, pedagógica e 

cultural e a recusa permanente de atitudes seguidistas ou subservientes”. O 

treino é um campo extremamente competitivo, onde apenas aqueles que 

“correrem o quilómetro extra” poderão aspirar sucesso, Salmela (1996). 

A forma como os treinadores se enriquecem intelectualmente para o 

aprimorar da sua prestação pode ser definida como um tipo de aprendizagem 

Formal, Não Formal ou Informal (Nelson, Cushion e Potrac, 2006). A formação 

de cariz formal, geralmente está associada a um movimento institucional, 

cronologicamente definido e hierarquicamente estruturado. Esta ocorre 

maioritariamente em programas de certificação de treinadores de larga escala, 

oferecidos por entidades governamentais e por Federações Desportivas, 

(Ramos, 2008). 

Segundo Ramos (2008), o tipo de aprendizagem informal é exposto 

como o processo constante de enriquecimento e acumulação de 

conhecimentos, habilidades, atitudes e discernimento, realizado no normal 

decorrer do quotidiano da sua tarefa de treinador. Por fim, a aprendizagem Não 

Formal, diz respeito a um conhecimento organizado, transmitido fora da esfera 

da formação formal dos intervenientes e que terá como publico alvo uma 

população muito específica. Pode-se apontar conferências, seminários, 

workshops e clínicas como alguns exemplos práticos deste género de 

aprendizagem para treinadores (Nelson, Cushion & Potrac, 2006). 

Lemos (2005) refere que formação curricular e a formação 

complementar de inscrição facultativa, entenda-se por Cinics de treinadores, 

Formações, Cursos, etc, são classificadas como fontes de conhecimento 

válidas. Todavia, ainda segundo a mesma autora, estas fontes são 

identificadas como pouco significantes quanto à reestruturação de 

conhecimentos já adquiridos anteriormente. Na realização dessa tarefa, é 

maioritariamente indicado pelos treinadores que a documentação escrita ou 

obtida por via informática, recursos aos quais o acesso é feito à medida das 

necessidades, ocupam um papel mais categórico. 
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De acordo com Grossman (1990, citado por Rocha, 2006), existem 

quatro fontes principais às quais recorrem os formadores para construir o 

conhecimento de ensino acerca da matéria da sua área: a experiência de ver a 

ensinar; a componente disciplinar da formação; a componente profissional da 

formação e a experiência de ensino. Macedo (2002) considera que o 

conhecimento possuído pelo treinador resulta do cruzamento de vários géneros 

de conhecimento: o conhecimento científico, resultante da sua formação 

académica, institucional e de auto investigação; o conhecimento prático, 

resultante das vivências pessoais de treino; o conhecimento proveniente de 

situações vivenciadas em treino e competição enquanto atleta.  

 

Para Trudel e Gilbert (2006, citados por Ramos, 2008) a aprendizagem 

profissional de treinadores na formação ocorre, em grande parte, por um 

processo denominado metáfora da participação. Segundo esta concepção a 

formação do treinador faz-se essencialmente, sobre o processo de reflexão, 

sobre a própria actuação e através de um processo de observação ao longo da 

vida. Deverão ainda ser incluídas as experiencias vividas como atleta, como 

treinador adjunto ou como outro agente desportivo em particular. O processo 

de formação do treinador deverá então ser uma acção contínua, prolongada e 

diversificada. Da mesma forma que como é referido por Mallett e Côté (2006), 

qualquer método de aferição da eficiência de um treinador deverá incluir os 

feedbacks dos seus atletas. Não deverá existir qualquer constrangimento por 

parte do treinador em obter conhecimentos, considerações ou percepções dos 

próprios atletas, utilizando-os no seu processo de enriquecimento profissional, 

sempre que tal se justifique (Salmela, 1996). 

Os treinadores de elite com passado de atleta, inquiridos por Salmela 

(1996), referem que o facto de terem sido expostos a bons exemplos de 

treinadores na sua formação como atletas, os levou a adquirir disciplina e auto-

controlo, sendo estes aspectos fulcrais no desempenhar das suas funções de 

treinador. Estas experiências de atletas levaram ainda à construção do 

pensamento de que algo inferior a uma entrega total não é aceitável.  
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Porém, no processo de transição para as funções de treinadores estes 

tiveram que se tornar na pessoa, de entre o grupo de trabalho, que mais sabia 

sobre os aspectos técnicos e tácticos da modalidade. Para tal necessitaram 

quer de um trabalho severo de investigação como de um processo de 

aprendizagem formal. Neste processo incluem clinics, livros e os respectivos 

passos de formação profissional. No processo de transição entre uma carreira 

e outra são várias as formas de o cumprir.  

Pelo relatado por Salmela (1996), alguns treinadores preferem começar 

por escalões de treino inferiores onde, de certa forma, podem ir construindo as 

suas capacidades de treinador, quer em termo técnicos, tácticos, físicos ou até 

de relacionamento pessoal, quase que por uma dinâmica de tentativa e erro. 

 

Os diferentes treinadores estudados por Lemos (2005) apontam o 

contacto, o diálogo e a discussão com outros treinadores, como uma das fontes 

mais importantes de novos conhecimentos para a sua actividade. Este facto, 

não é surpreendente, dado que tanto Cushion et al (2003) como Jones et. al. 

(2003) também verificaram a sua importância como um dos factores decisivos 

na construção do conhecimento. 

O processo de modelação encontra-se presente na evolução natural de 

qualquer ser humano. Contudo, o seguimento de modelos pode ser uma 

situação algo perigosa se usado de forma acrítica, emocional e desprovida de 

análise à pertinência de se actuar ou não segundo determinado modelo 

(Araújo, 1994). 

Ramos (2008) através de um estudo com treinadores expert, na prática 

de Basquetebol, concluiu que estes adquirem o seu conhecimento para o 

treino, maioritariamente, da experiência pessoal mas também a partir da 

observação do ensino de outros treinadores, em contextos informais de 

formação. Porém, a prática por si só não será suficiente, tal como sugerem 

Cushion (2002) e Salmela (1996). Para que o treinador evolua num sentido 

teórico e prático é essencial que tenha a hipótese e a capacidade de realizar e 

reflectir sobre o realizado. A capacidade de reflexão chega mesmo a ser 
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indicada como uma das características fundamentais de um bom treinador 

(Knowles et al., 2005). 

Tal como é evidenciado no estudo de Ramos, Graça & Nascimento 

(1999), o desenvolvimento profissional deve ser visto como um processo de 

transição, evolução ou progressão de fases ou ciclos de desenvolvimento, 

influenciado tanto por factores de maturação do próprio indivíduo quanto por 

factores de interacção entre as características pessoais e os estímulos 

ambientais. 

Visto isto, é muito importante para o jovem treinador, uma estrutura 

organizacional, na qual existam progressões graduais, desde o inicio da sua 

actividade até ao topo da carreira (Lemyre et al., 2007). Ainda nesta linha de 

ideias, Rocha (2006), refere que um treinador deverá passar por etapas 

evolutivas no seu processo de formação, onde a primeira será a de treinador 

de escalões de formação, seguida posteriormente pelo papel de adjunto de um 

treinador (preferencialmente um treinador conceituado) no escalão de seniores, 

e por fim desempenhar as funções de treinador principal no escalão sénior. A 

fase de entrada na carreira compreende o processo de indução, que ocorre nos 

primeiros anos de ensino. Este é um período de transição entre a formação 

inicial e o desenvolvimento profissional contínuo, onde o choque com a 

realidade parece ser a principal inquietação (Stroot, 1996). 

 

 

2.6. O papel da experiência na actuação do treinador 

 

Diversos autores (Gilbert & Trudel, 1999; Salmela, 1996) defendem que 

a experiência é a base de suporte no desenvolvimento do conhecimento do 

treinador. Porém, a simples acumulação de experiência não é suficiente para 

que se considere alguém como um expert (Gilgert & Trudel, 1999). O 

conhecimento de um treinador expert caracteriza-se pelas suas diversas 

dimensões, pelo domínio de imensas habilidades e por um conhecimento 

aprofundado em inúmeras áreas (Jones et al. 1997). Os peritos, possuem 
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então qualidades e atributos que contribuem para as suas performances acima 

do normal (Schemmp, 2003) 

Anos de experiência e de prática intensa fornecem ao expert informação 

e conhecimentos que poucos possuem ou compreendem, podendo mesmo 

estes evidenciarem metodologias diferentes que, apesar de aparentarem ser 

menos ortodoxas ou comuns, geralmente levam a níveis de desempenho 

excepcionais dos seus intervenientes (Rodrigues, 2007). 

Torna-se então importante salientar aspectos que diferenciem os 

treinadores experts dos restantes treinadores. Para Abraham e Collins (1998) 

os treinadores expert são capazes de reconhecer padrões na informação 

ambiental e realizam inferências de causalidade sobre situações nas quais os 

inexperientes se limitam a observar superficialmente.  

Treinadores experts quando comparados com os novatos, segundo 

Barone et al (1996) citados por Ramos, Graça e Nascimento (1999), possuem 

mais rotinas para realizar o trabalho prático, são mais flexíveis no seu ensino, 

fazem inferências mais válidas sobre o que está a acontecer no momento e 

enriquecem a representação dos problemas.  

O conhecimento do expert afirma-se na sua multidimensionalidade, par 

além do domínio de determinadas habilidades ele inclui também o 

conhecimento de diversas áreas (Jones et al., 1997). 

Graça (1997) realça três características do conhecimento do expert que 

ajudam a compreender melhor os seus processos cognitivos: 

o O conhecimento dos expert é especializado, é específico do 

domínio de “espertise”; 

o O conhecimento dos expert é organizado; 

o Muito do conhecimento dos experts é tácito – não é formal ou 

facilmente traduzível para instrução directa 

 

As características apontadas nos diversos estudos, sugerem que a 

diferença que se evidencia entre experts e os não experts se verifica não só 

pela presença de um conhecimento mas especializado e organizado e ainda 

pela capacidade de se adaptarem aos diversos constrangimentos situacionais 
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(Graça, 1997). Esta utilização de estratégias adequadas aos constrangimentos 

situacionais tem sido identificada como uma característica predominante no 

comportamento de mestria dos treinadores, salientando-se (Mesquita, 1998): 

o A antecipação de situações, realizada pela elaboração de 

planos; 

o A adaptação desses mesmos planos às situações concretas; 

o A implementação de rotinas dinâmicas; 

o A identificação oportuna de acontecimentos difíceis de 

percepcionar; 

o A adopção de uma atitude compreensiva face às 

características individuais de cada atleta; 

o O elevado poder de “negociação tácita” acerca das tarefas do 

treino. 

 

A actuação deste tipo de treinadores é caracterizada por elevado grau 

de compromisso com a actividade, relações mais estáveis com os atletas, pela 

grande importância atribuída ao planeamento a médio e longo prazo, 

capacidade de tomada de decisão e a capacidade de gestão e controlo das 

variáveis de performance (Mallett & Côte, 2006). Afonso (2001), exprime que 

estas características dos treinadores expert provêm da sua experiencia 

profissional, da busca de novos conhecimentos e da troca de experiencia com 

outros profissionais, permitindo-lhes conduzir o seu trabalho com qualidade em 

termos de planeamento, controlo, avaliação e interacção com os seus atletas. 

Após terem adoptado um repertório de habilidades de ensino e das 

actividades de ensino se terem tornado rotineiras e monótonas, estes 

profissionais entram numa fase de renovação ou diversificação (Ramos, 

Nascimento & Graça, 1999). Segundo os mesmos autores, pesar de se 

considerar que o desenvolvimento profissional deverá revelar a existência de 

uma progressão de estágios de desenvolvimento, esta progressão não pode 

ser considerada meramente como um processo linear, contínuo ou hierárquico 

de sequências de acontecimentos ou etapas. 
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Schempp (2003), baseando-se no estudo de Chase e Simon (1973), 

afirma que deverá ser tido como necessário, pelo menos 10 anos de 

preparação intensa e prática para que alguém possa ser caracterizado como 

expert. 

 

 

2.7. A formação do treinador 

 

Sendo o treinador uma junção entre um observador minucioso e um 

coordenador de uma equipa de trabalho, tem necessidade de angariar uma 

formação que lhe permita estabelecer uma relação crítica entre o conhecimento 

teórico adquirido (Araújo, 1994).  

Existem distintos exemplos na literatura (Jones et al., 1997; Lemos, 

2005; Louro & Nunes, 2007; Oliveira & Louro, 2007) de estudos que abordam 

as diferenças de actuação entre treinadores com maior e menor nível de 

formação. Porém, na sua maioria estes apresentam considerações muito 

semelhantes.  

Oliveira e Louro (2007) defendem que a formação académica superior 

influencia o comportamento do treinador, realçando ainda que um 

conhecimento das diferentes ciências do desporto altera especialmente o 

comportamento do treinador em situações de treino. Lemos (2005), diferencia 

os treinadores com formação específica em desporto e educação Física, que 

exercem as duas actividades em simultâneo, treinador e professor, dos 

restantes treinadores. Esta distinção assenta maioritariamente nos processos 

pedagógicos praticados, onde os primeiros evidenciam uma ligeira vantagem 

em relação aos restantes. O mesmo estudo evidenciou que a construção do 

conhecimento prático e teórico dos treinadores se baseia fundamentalmente, 

na experiência enquanto atleta, treinador e da actividade profissional, enquanto 

professores de educação física. Assim sendo, é de esperar que em situações 

de igualdade os treinadores que cruzem estas duas actividades tenham 

reunidas as condições para um melhor desempenho das suas funções. São 

assinaladas diferenças significativas entre treinadores com e sem formação 
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académica superior ao nível das dimensões da instrução, interacção e controlo; 

mas também ao nível das categorias informação, demonstração, correcção, 

pressão, afectividade negativa e observação. 

Porém Louro e Nunes (2007) relatam poucas diferenças entre 

treinadores com e sem formação académica, sendo que, as reduzidas 

diferenças encontradas se baseiam em aspectos relacionados com a 

abrangência da formação e com aspectos específicos das respectivas 

modalidades desportivas. 

Todavia, como é referido por vários autores (Araújo, 1994; Barreto, 

1998; Cushion, 2001; Hagemann, Strauss e Büsh, 2008; Lyle, 2002; Marques, 

2001; Rosado et al., 2000), o modo de actuação do treinador é demasiado 

diversificado para ser encarado por uma visão reducionista. 

Talvez seja devido a estes factores que Salmela (1996) defende que os 

programas de formação de treinadores, para além da preocupação com a 

instrução, deviam ser complementados com conhecimentos da própria prática, 

podendo mesmo ser interessante a partilha de experiências por treinadores 

com provas dadas na modalidade. Gilbert e Trudel (2001) confirmam que os 

treinadores aprendem através da experiência. Contudo, é necessário pesquisar 

a forma como os treinadores conceituados adquirem conhecimento através 

dessa mesma experiência, para ajudar a identificar os principais componentes 

passíveis de reflexão. 

Como afirma Schempp (2003), a base de conhecimentos teóricos e 

práticos que suportam a actividade de treinador é ampla, sendo construída ao 

longo da vida com ajuda de diversas fontes de conhecimento. Porém, 

questiona-se de quais serão as principais diferenças que os conhecimentos 

oriundos da formação académica provocarão na actuação do treinador. Os 

treinadores não necessitam obrigatoriamente de conhecer factos científicos 

complexos, mas precisam de entender as suas implicações nos seus ateltas e 

no desporto em que estão actuando, Afonso (2001) 
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2.8. Competências e conhecimentos inerentes à função de 

treinador 

 

Uma característica fulcral de um treinador qualificado é ser dotado, 

obrigatoriamente, de um conhecimento profundo e diversificado da sua 

modalidade, resultante da sua formação, assim como de todas a mais variadas 

experiências vividas ao longo do seu percurso profissional e de vida (Rocha, 

2006). 

O treinador, como qualquer indivíduo, deverá conter em si a 

necessidade de competência face ao desempenho da sua actividade. Segundo 

um estudo de Barber (1998), os treinadores declaram que o aspecto mais 

recompensador do seu ano de estágio foi a oportunidade de desenvolver 

competências e confiança nas suas habilidades como treinador.  

Desde os primórdios da sua formação, o treinador deve prezar por uma 

aquisição de conhecimentos e competências directamente relacionadas com as 

suas exigências, para que no desenvolvimento da sua actividade, consiga ser 

um treinador capaz de reflectir e acomodar esses mesmos conhecimentos e 

competências, ambicionando níveis de desempenho superiores que 

caracterizem um treinador experiente (Lyle, 2002).  

Numa análise à literatura Gilbert e Trudel (2004), constataram um 

consenso muito amplo daquilo que é o conhecimento específico e o domínio de 

habilidades específicas, crucialmente relevantes para a existência de um 

processo de treino eficaz e próspero. Salmela (1996) afirma mesmo, que existe 

muito mais a cumprir por um treinador do que supervisionar o treino e a 

competição. 

Cunha (2008) refere que, entre 1970 e 2001, o percentual de estudos 

sobre o comportamento do treinador se manteve constante, enquanto as 

pesquisas sobre o pensamento do treinador têm revelado um marcado 

crescimento. Analisando esta dinâmica da investigação e pesquisa, o autor 

acredita que cada vez mais se deve unir estas dimensões para melhor 

compreender a relação entre pensamento e acção. 
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Como referido anteriormente, acredita-se que para um treinador 

desempenhar as suas funções de forma produtiva, é necessário que seja 

dotado com um conjunto de conhecimentos específicos, independentemente do 

nível competitivo em questão, (Gilbert & Trudel, 2006, citado por Cunha, 2008). 

Treinadores inquiridos por Vargas-Tonsing (2007) acerca das suas 

preferências sobre conteúdos a abordar nos programas de formação 

específicos, referem temas sobre pedagogia e psicologia como mais 

relevantes. O mesmo estudo conclui que os conhecimentos sobre os factores 

sociais que envolvem o desporto, entre os quais a comunicação com os pais, 

foram mesmo identificados como os de maior interesse. Aspecto esse que 

demonstra sensibilidade dos treinadores para todo um conjunto de 

conhecimentos, que vão para além da dimensão prática do desporto. 

Tal como afirma Araújo (1994), para ser treinador não basta as 

experiências oriundas das vivências como atleta. Ser treinador pressupõe um 

conjunto de capacidades e competências que vão muito além da experiência 

prática. O mesmo autor advoga ainda que o facto de um indivíduo ter sido, ou 

ser, dotado de grandes capacidades de execução prática não garante que 

possua em si as capacidades necessárias à transmissão dessas capacidades, 

quer à construção de uma ambiente favorável para que tal aconteça. Será 

então também necessário um conhecimento pedagógico da matéria de ensino.  

Para Housner (1990) a intervenção pedagógica do formador, treinador 

ou professor, deve basear-se nos seguintes pressupostos básicos: 

o Definição clara dos objectivos e conteúdos de ensino; 

o Centrar-se na sequência e estrutura dos conteúdos; 

o Feedback emitido no imediato e orientado academicamente; 

o Tarefas orientadas e supervisionadas pelo professor; 

o Ritmo nos episódios de instrução, acompanhado de 

explicações claras acerca dos conteúdos; 

o Criar expectativas positivas nos atletas; 

o Exposição de questões com índice de dificuldade ajustado aos 

seus destinatários, para obter um elevado número de respostas correctas. 

 



 

45 
  

 
 

Neste sentido, a intervenção pedagógica do treinador, relativamente ao 

ensino de uma modalidade desportiva, exige-lhe a capacidade de articular as 

funções de diagnóstico, de instrução, de gestão e de remodelação, adaptando 

a mesma à especificidade da situação de treino (Wilcox e Trudel, 1998). 

O treino, entende-se como o momento oportuno para proporcionar a 

aprendizagem e como local onde são trabalhados os condicionalismos 

específicos do jogo, ou seja, o treino é um processo de aprendizagem e de 

desenvolvimento desportivo, visando produzir influências que permitam a 

execução de tarefas motoras com o melhor nível de prestação possível (Bravo, 

2008). Neste contexto, de acordo com Mesquita (2000b), o processo de treino 

pressupõe uma relação de cumplicidade entre quem ensina (treinador e quem 

aprende (atleta), consubstanciada na matéria de treino.  

Ser treinador é, sem dúvida, uma actividade rigorosa, na medida em se 

assume um papel e uma missão preponderantes, onde é exigido o exercício de 

uma infindável lista de tarefas, aptidões, atitudes e comportamentos (Rosado, 

2000).  

Desta forma, fica claro que o conhecimento prático dos conteúdos a 

transmitir não é suficiente. Ser treinador implica um conjunto bem mais amplo 

de saberes (Jones et al, 2002; Lopes, 2005; Rosado, 2007). 

Seguindo esta orientação, Resende et al (2007) procurou identificar as 

competências e os conhecimentos mais importantes para o quotidiano 

profissional do treinador desportivo. O mesmo autor agrupa os diferentes 

conhecimentos específicos para o treinador em sete grandes grupos, sendo 

eles; conhecimentos psico-pedagógicos, conhecimentos sobre metodologia de 

treino, conhecimentos na área da gestão desportiva, conhecimentos ligados à 

didáctica, conhecimentos sobre fenómenos sociais do desporto, conhecimentos 

sobre exercer o papel de formador e conhecimentos sobre fundamentos do 

comportamento motor. 

 

Segundo Horton, Baker e Deakin (2005) um treinador tem de ser capaz 

de planear e organizar sessões de treino, emitir feedbacks com conteúdo a 

partir da observação, aos seus atletas, mas também orientar e controlar de 
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forma efectiva os momentos de competição. Martens (1999), evidencia ainda, 

que treinar é, essencialmente, um processo de comunicação, onde o treinador 

tem obrigatoriamente de saber comunicar e interagir com os atletas, sendo 

importante que estes possuam uma boa formação nesta área, dominando 

competências verbais e não verbais de comunicação. 

Feltz et al (1999) identifica quatro aspectos preponderantes para a 

actividade de um treinador: estratégia, motivação, técnicas de ensino e 

carácter. Por outro lado Leith (1990), citado por Coutinho (2007), defende que o 

conjunto de capacidades se restringe apenas a duas: capacidades pessoais e 

processos administrativos de treino. Contudo, o mesmo autor, subdivide a 

primeira em três pontos essenciais (capacidade técnicas, capacidades de 

relacionamento e capacidades conceptuais) e a segunda em quatro 

(planeamento, organização, liderança e controlo). 

Já Araújo (1994) agrupa as exigências inerentes a estas funções em 

duas áreas distintas. A primeira, qualidades próprias do indivíduo, subdivide-se 

em: conhecimentos, carácter, capacidade de trabalhar em equipa, capacidade 

para ensinar e capacidade de criar um clima de aprendizagem e trabalho 

favorável à potencialização dos atletas. A segunda área será o conjunto da 

tarefas a desempenhar por este, ou seja, liderar, formar, motivar e aconselhar 

os seus atletas, mas também planear e organizar as diferentes actividades a 

realizar.  

Por outro lado Lyle (2002), identifica 6 domínios chave a considerar na 

função de treinador, planeamento, comunicação, conhecimento técnico, 

tomada de decisão, gestão em competição e concepção da prática. Bowring 

(2005), intercepta em alguns pontos estas considerações, porém acresce que 

no saber do treinador se inclui também as especificidades da modalidade em 

que este actua, noções genéricas das ciências do desporto e conhecimentos 

oriundos da metodologia de treino. 

 

O Treinador deve também dominar áreas distintas, como a pedagogia, a 

economia, a organização, administração e ciências, por exemplo. Desta forma 

o treinador poderá ser capaz de ter ao seu dispor um mais vasto leque de 
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ferramentas, contribuindo para que desempenhe as suas funções de forma 

cada vez com mais competente, Marques (2001). Uma destas ferramentas, da 

capacidade de liderança do grupo, é identificada por Salmela (1996) como uma 

das características fundamentais de um bom treinador. O autor considerada a 

capacidade de liderança como algo que se adquire fundamentalmente de forma 

informal, apesar da sua importância central no papel do treinador. 

 

Apesar de todos estes factores, mesmo defendendo a diversificada 

panóplia de conhecimentos e competências que o treinador deve ser portador, 

vários autores (Resende et al, 2007; Rosado, 2000; Curado 1982; Wilcox & 

Trudel, 1998; Ramos et al, 2007) assinalam os conhecimentos relacionados 

com a metodologia do treino como de imprescindíveis. São estes que garantem 

o máximo de informação específica da modalidade prática que os treinadores 

conseguem transmitir aos seus atletas. Visão partilhada também pelos próprios 

treinadores inquiridos nos estudos de Resende et al. (2007), Louro e Nunes 

(2007) e de Wilcox e Trudel (1998). 
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3. Objectivos e Hipóteses 

3.1. Objectivo Geral 

 

Quando nos referimos à actuação de treinador existem algumas precisas 

que se elevam. Não só o treinador de formação terá a responsabilidade de 

proporcionar experiencias desportivas e motoras positivas, ricas e duradouras 

aos seus atletas. O treinador é um dos principais responsáveis pela criação de 

uma ambiente e prática desportiva que proporcione a formação social, 

psicológica, cultural e motora dos atletas. Pretendendo-se que em todas estas 

áreas os desenvolvimentos conseguidos adoptem um cariz persistente. 

Desta forma, os conhecimentos próprios das Ciências do Desporto 

adoptam relevância primordial, tendo em conta a complexidade inerente ao 

trabalho a realizar pelos treinadores desportivos. De igual forma, as 

competências dos treinadores e a sensibilidade destes para elas são também 

um ponto fundamental de estudo no âmbito do treino desportivo. Com melhores 

treinadores, com treinadores melhor preparados e com treinadores cientes de 

toda a complexidade que a sua actuação carrega, é este o caminho para uma 

prática desportiva cada vez mais aperfeiçoada. 

Assim sendo o presente estudo tem como objectivo central identificar a 

importância atribuída, a noção de competência profissional e o reconhecimento 

de necessidade de formação pelos treinadores de basquetebol no conjunto de 

competências e conhecimentos para o exercício da sua prática diária de 

formador desportivo. 

 

 

3.2. Objectivo Específico 

 

Os objectivos específicos do presente estudo são: 

o Analisar a importância atribuída, a noção de competência 

profissional e o reconhecimento de necessidade de formação pelos 

treinadores de basquetebol no conjunto de competências e 

conhecimentos relacionadas com a actividade diária do treinador. 
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o Comparar a importância atribuída, a noção de competência 

profissional e o reconhecimento de necessidades de formação pelos 

treinadores de basquetebol no conjunto de competências e 

conhecimentos relacionadas com o treino, de acordo com os anos de 

experiência como treinador principal e o nível de formação 

académica. 

 

 

3.3. Hipóteses 

 

Tendo em conta a revisão da literatura realizada, os conhecimentos que 

desta advieram, tal como, da formulação dos objectivos deste estudo, foi 

possível conceber as seguintes hipóteses: 

 

Hipótese 1:  

Espera-se que os conhecimentos e as competências relacionadas com o 

treino e com a competição sejam mais valorizados pelos treinadores de 

Basquetebol, que sejam também aqueles em que estes reconheceram maior 

percepção de competência e maior necessidade de formação. 

 

Hipótese 2: 

Espera que existem diferenças significativas, entre treinadores de 

Basquetebol com e sem formação académica superior. 

 

Hipótese 3: 

Espera que treinadores de Basquetebol com mais experiência 

apresentem maiores índices de competência percebida e menores de 

necessidades de formação, relativamente a treinadores de Basquetebol com 

menos experiência. 
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4. Metodologia 

4.1. Amostra 

 

A amostra do presente estudo é composta por 87 treinadores de 

basquetebol da zona norte do país. 

O seguinte quadro apresenta de forma resumida as principais 

característica  

 

Quadro 1: Caracterização da Amostra 

Caracterização da Amostra  

Passado como 

Atletas 

Sim 

100% 

Não 

0% 

Idade 
Mínimo 

16 

Máximo 

61 

Média 

32,7 

D. P. (±) 

10,287 

Experiência como 

Atleta (anos) 

Mínimo 

2 

Máximo 

27 

Média 

12,58 

D. P. (±) 

6,123 

Experiência como 

treinador (anos) 

Mínimo 

0 

Máximo 

35 

Média 

8,40 

D. P. (±) 

7,290 

Nível de Formação 

Federativa 

Nível I 

29 

Nível II 

49 

Nível III 

9 

Formação 

Académica 

9º ano 

7 

12º ano 

34 

Lic. em E. F 

22. 

Outras Lic 

24. 

Sexo  Masculino 

77 

Feminino 

10 

Escalão Actual  Formação 

60 

Seniores 

26 

Nenhum 

1 

D. P. – Desvio Padrão 

 

Observando o quando em cima, realçamos que todos os treinadores da 

nossa amostra foram ou ainda são praticantes federados de basquetebol. 

Denota-se também um clara maioria de treinadores do sexo masculino, sendo 

inclusas apenas 10 treinadoras do sexo feminino. Podemos ainda confirmar um 

claro equilíbrio entre treinadores com formação académica superior, 

independentemente da área, e treinadores com distintos níveis de formação. 
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Em relação à formação federativa, patenteamos um reduzido número de 

treinadores com o nível máximo de formação (Nível III), mas curiosamente, o 

número de treinadores com Nível II (49) é consideravelmente superior ao de 

treinadores com Nível I (29). 

 

 

4.2. Variáveis 

 

4.2.1.  Variáveis independentes 

 

O nível de formação académica é uma das variáveis independentes 

deste estudo. Na nossa amostra observamos que 46 treinadores não possuem 

formação superior, enquanto 41 apresentam um nível de formação igual ou 

superior a licenciatura. Com a definição desta variável procura-se averiguar em 

que medida o facto de se possuidor de um nível de formação superior, mesmo 

que não na área da Educação Física, pode interferir com as percepções dos 

treinadores no processo de treino e formação. 

 

A segunda variável independente escolhida foi a experiência como 

treinador principal. Esta variável foi constituída em três grupos, respeitando as 

fases de inicialização, estabilização e expertise definidas por Burden (1990). 

Sendo assim, o primeiro grupo contempla treinadores com no máximo 4 anos 

de experiência (n = 29), o segundo grupo treinadores entre 5 e 9 anos de 

experiência (n = 31) e por último treinadores com 10 ou mais anos de 

experiência (n = 27). Esta será um aspecto de estudo bastante interessante. 

Será de todo auspicioso arrematar as principais diferenças entre treinadores 

com maior e menor experiência, tendo em conta as especificidades da 

actuação que partilham, treinador de basquetebol. 

 

 

4.2.2.  Variáveis Dependentes 
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As variáveis dependentes seleccionadas dizem respeito à importância 

atribuída, à auto-percepção de competência e à necessidade de formação dos 

treinadores, em referência às áreas relacionadas com o Treino, relacionadas 

com a Competição, relacionadas com a Gestão Desportiva, relacionadas com o 

Papel do Formador e relacionadas com Aspectos Gerais. Sendo que cada uma 

desta áreas será composto por múltiplos factores. 

 

 

4.3. Questionário 

 

Na recolha dos dados recorreu-se a um questionário enunciado com 

base na literatura (Rosado, 2000; Simão, 1998; Costa, 2005; Demers et al., 

2006; Abraham et al., 2006; Vargas-Tonsing, 2007; Gould et al., 1990), assim 

como, nos conhecimentos identificados como indispensáveis para o 

desenvolvimento profissional do treinador desportivo pelo relatório do Projecto 

AEHESIS (2006). Projecto esse formado por um conjunto de investigadores 

reconhecidos pela comunidade académica, que durante três anos uniram 

esforços com vista à ascensão de novos padrões de referência para o 

desenvolvimento profissional dos treinadores. 

Assim, a validade de construção do instrumento foi realizada recorrendo 

à análise da literatura referida atrás, como nos questionários utilizados por 

Simão (1998), por Costa (2005) e Cunha (2007). Em relação à validação do 

conteúdo, foi utilizado o método de peritagem, tendo sido consultados três 

professores doutores especialistas na área.  

O questionário é composto por quatro partes. Na primeira parte é 

questionada informação pessoais dos treinadores, como o sexo, a idade, a 

profissão, o nível de formação académica, o nível de formação federativa, 

informações sobre passado como atleta e como treinador.  

Nas três partes seguintes são incluídos 37 itens distribuídos entre 

conhecimentos e competências inerentes ao desempenhar da função de 

treinador. Após a análise de todos os itens e tendo como base as 

considerações tidas por Cunha (2007), procedeu-se à divisão dos itens 
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relativos às competências em Competências relacionadas com o treino (9 

itens), Competências relacionadas com a competição (6 itens), Competências 

relacionadas com a gestão desportiva (2 itens), Competências relacionadas 

com o papel do formador (2 itens) e Competências relacionadas com aspectos 

gerais (4 itens). Já em relação aos itens relativos aos conhecimentos a divisão 

realizada resultou em Conhecimentos relacionados com o treino (6 itens), 

Conhecimentos relacionados com a competição (2 itens), Conhecimentos 

relacionados com a gestão desportiva (3 itens) e Conhecimentos relacionados 

com o papel do formador (3 itens).  

Na segunda parte do questionário é inquirido aos treinadores a 

importância atribuída a cada um dos itens, na terceira parte é questionada a 

auto-percepção de competência e na terceira as necessidades de formação. 

O questionário recorre à escala de Likert para classificar os níveis de 

importância atribuída, na auto-percepção de competência e das necessidades 

de formação. Sendo o 1 relativo ao valor mínimo e o 5 ao valor máximo. 

O questionário é apresentado na sua totalidade em anexo. 

 

 

4.4. Procedimentos de Recolha de Dados 

 

A distribuição e recolha dos questionários foi realizada de maneira 

presencial e por via electrónica. Em relação à forma electrónica, foi enviado 

uma carta de correio electrónico que continha um breve texto com 

esclarecimentos sobre a fundamentação do inquérito e ainda o respectivo 

questionário em anexo. Os treinadores responderam ao questionário em 

suporte digital, reencaminhado este para o pesquisador. 

Já a recolha por forma presencial foi realizada de duas formas distintas. 

Na primeira, era acordada uma reunião com os treinadores, individualmente, 

antes do inicio do seu treino, período onde o treinador procedia ao 

preenchimento do inquérito e consequente entrega deste ao pesquisador. A 

segunda foi realizada no decorrer de acções de formação e Clinics de 

treinadores. Os questionário foram entregues no inicio das respectivas 
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actividades, sendo devolvidos nos intervalos das mesma. No momento da 

entrega dos questionários, existiu uma breve explicação sobre o inquérito por 

parte do pesquisador, sendo contemplado um período de tempo para 

responder a possíveis dúvidas existentes. 

Em todos os casos foi garantida a confidencialidade das respostas 

dadas pelos inquiridos. Sendo os dados tratados de forma completamente 

sigilosa. 

 

 

4.5. Procedimentos Estatísticos 

 

Para a análise estatística das variáveis deste estudo, utilizou-se o 

programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 

17.0. Recorreu-se a análise descritiva para verificar as médias, o desvio padrão 

e os valores mínimos e máximos em relação ao grau de importância atribuída, 

da auto-percepção de competência e das necessidades de formação no 

domínio dos conhecimentos e das competências de acção do treinador. 

As comparações entre apenas dois grupos foram efectuadas com base 

no teste t de Student para amostras independentes. Já nas comparações entre 

mais de dois grupos, recorreu-se ao teste paramétrico One-Way ANOVA 

(Análise de Variância) e foram estimados os Post-Hocs com recurso ao teste 

de Tukey para se identificar entre que grupos se encontram as diferenças 

significativas. Para efeitos da interpretação do significado estatístico das 

provas, adoptou-se o nível de confiança de 0.05 (p≤0.05). 
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5. Apresentação dos Resultados 

5.1. Introdução 

 

A apresentação dos resultados obtidos será dividida em duas grandes 

partes. Na primeira parte iremos transmitir os resultados da análise descritiva 

dos dados referentes à importância atribuída, à auto-percepção de 

competência e à necessidade de formação ao nível dos conhecimentos e 

competência inerentes à actividade do treinador, numa visão global dos 

treinadores de basquetebol. 

Na segunda parte, realizaremos a análise inferencial dos resultados, 

tendo em conta o grau de formação académica, a experiência como treinador 

principal e a idade. 

 

 

5.2. Análise descritiva dos resultados dos Treinadores de 

Basquetebol, referentes aos Conhecimentos e Competências para o 

exercício da função. 

 

5.2.1. Importância Atribuída pelos treinadores de Basquetebol no 

domínio dos Conhecimentos e Competências para o exercício da 

função. 

 

Na primeira categoria definida como Competência Relacionadas com o 

Treino (Quadro 2) podemos identificar três competências com maior destaque; 

Planear a sessão de treino (4,66), Organizar e Conduzir o treino (4,67) e 

Avaliar e modificar o treino (4,49). Este aspecto revela uma maior importância 

atribuída pelos treinadores à unidade de treino, comparativamente com o 

planeamento anual e plurianual. No outro extremo, encontramos mesmo as 

competências relacionadas com o planeamento plurianual, assim; Realizar 

Plano de preparação Plurianual (3,68), Organizar e Implementar o 

Planeamento Plurianual (3,41) e Avaliar e Modificar o Planeamento Plurianual 
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(3,51). Em relação às competências referentes ao planeamento anual da época 

desportiva observamos que estas ocupam uma posição intermédia entre os 

conjuntos de competências atrás apresentados, desta forma obtemos que; 

Realizar Planeamento Anual (4,03), Organizar e Implementar o Planeamento 

Anual (3,90) e Avaliar e Modificar o Planeamento Anual (4,13). 

 

Quadro 2: Análise Descritiva da Importância Atribuída pelos treinadores em relação às 
competências relacionadas com o Treino 

Competências Relacionadas com o Treino  
Competência Mínimo Máximo Média D. P. (±) 

Planear a sessão de treino 3 5 4,66 ,546 

Realizar Planeamento Anual 2 5 4,03 ,933 

Realizar Plano de preparação Plurianual 2 5 3,68 ,869 

Organizar e Conduzir o treino 3 5 4,67 ,498 

Organizar e Implementar o Planeamento 

Anual 
3 5 3,90 ,793 

Organizar e Implementar o Planeamento 

Plurianual 
2 5 3,41 ,935 

Avaliar e Modificar o treino 3 5 4,49 ,645 

Avaliar e Modificar o Planeamento Anual 2 5 4,13 ,804 

Avaliar e Modificar o Planeamento 

Plurianual 
1 5 3,51 ,963 

D. P. – Desvio Padrão 

  

Nas Competências relacionadas com a Competição (Quadro 3) 

encontramos padrões de respostas que evidenciam a atribuição de uma 

elevada importância a competências como Preparar um atleta para a 

competição (4,29), Preparar a competição (4,25) e Dirigir um atleta durante a 

competição (4,41). Estes resultados demonstram que os treinadores identificam 

estas competências como de “Grande Importância”. Já em relação às 

competências que englobam a continuidade do trabalho com a equipa/atleta a 

médio longo prazo, evidenciamos uma importância atribuída ligeiramente 

menor para competências como o Estabelecer um plano plurianual de 

competição (3,44), Articular a orientação da competição com o plano anual 

(3,84) e Articular a competição com o plano plurianual (3,28). 
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Quadro 3: Análise Descritiva da Importância Atribuída pelos treinadores em relação às 
competências relacionadas com a Competição 

Competências Relacionadas com a Competição  
Competência Mínimo Máximo Média D. P. (±) 

Preparar um atleta para a competição 3 5 4,29 ,730 

Preparar a competição 3 5 4,25 ,719 

Estabelecer um plano plurianual de 

competição 
1 5 3,44 ,710 

Dirigir um atleta durante a competição 3 5 4,41 ,657 

Articular a orientação da competição com o 

plano anual 
3 5 3,84 ,680 

Articular a competição com o plano 

plurianual 
1 5 3,28 ,924 

D. P. – Desvio Padrão 

 

Em relação às Competência Relacionadas com a Gestão Desportiva 

Quadro 4) patenteamos que a importância que os treinadores atribuem a estas 

é ligeiramente inferior, comparativamente com os conjuntos de competências 

referidos até aqui. Assim sendo, observamos que: Assumir papel de treinador 

principal e coordenar outros treinadores (3,82) e Liderar uma organização 

(3,70), sendo identificados com “Importância razoável” pelos treinadores. 

 

Quadro 4: Análise Descritiva da Importância Atribuída pelos treinadores em relação às 
competências relacionadas com a Gestão Desportiva 

Competências Relacionadas com a Gestão Desportiva  
Competência Mínimo Máximo Média D. P. (±) 

Assumir papel de treinador principal e 

coordenar outros treinadores 
1 5 3,82 .971 

Liderar uma organização (atletas, técnicos, 

etc) 
1 5 3,70 ,929 

D. P. – Desvio Padrão 

 

Nas competências relacionadas com o papel do formador (Quadro 5) 

denota-se mais uma vez uma tendência de resposta a atribuir “Importância 

Razoável” às duas competências em questão. No caso a médias de respostas 

encontradas foram Orientar Treinadores principiantes (3,63) e Coordenar 
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Técnicos na Modalidade (3,30). Com uma média de resposta algo baixa, 

comparativamente com as apresentadas até ao momento, denotamos um a 

tendência dos treinadores para atribuírem menos importância às competências 

relacionadas com a coordenação. 

 

Quadro 5: Análise Descritiva da Importância Atribuída pelos treinadores em relação às 
competências relacionadas com o Papel do Formador 

Competências Relacionadas com o Papel do Formador  
Competência Mínimo Máximo Média D. P. (±) 

Orientar treinadores principiantes 2 5 3,63 ,978 

Coordenar técnicos na modalidade 1 5 3,30 1,036 

D. P. – Desvio Padrão 

 

Nas competências relacionadas com aspectos gerais (Quadro 6) 

observamos que uma competência se destaca claramente das restantes, 

Aprender autonomamente (4,28), sendo mesmo classificada pelos treinadores 

como de “Grande Importância”. As demais competências não evidenciam 

diferenças significativas, tendo todas alcançado a classificações médias muito 

semelhantes. Assim, Responsabilizar-se pela visão do mundo (3,83), 

Comunicar ideias (3,80) e Resolver problemas em novas situações (3,80). 

 

Quadro 6: Análise Descritiva da Importância Atribuída dos treinadores em relação às 
competências relacionadas com Aspectos Gerais 

Competência s Relacionadas com Aspectos Gerais  
Competência Mínimo Máximo Média D. P. (±) 

Responsabilizar-se pela visão do mundo 2 5 3,83 ,750 

Comunicar ideias 2 5 3,80 ,713 

Resolver problemas em novas situações 2 5 3,80 ,713 

Aprender autonomamente 2 5 4,28 ,659 

D. P. – Desvio Padrão 

 
Se até ao momento nos temos referido à importância atribuída pelos 

treinadores às diferentes competências no desempenhar das suas funções, 

passaremos agora a referir-nos à dimensão dos conhecimentos específicos 

necessários para a mesma. 

Ao nível dos conhecimentos relacionados com o treino (Quadro 7) 

comprovamos uma importância atribuída ligeiramente elevada. Três tipos de 
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conhecimento distintos alcançaram claramente o nível de classificação de 

“Grande Importância”; Gestão do treino (4,44), Conteúdos e estratégias de 

transmissão (4,33) e Procedimentos de avaliação técnico-táctica (4,41). Os 

restantes conhecimentos constituintes deste grupo, apesar de não obterem 

uma média de respostas que possibilite tão claramente a classificação atribuída 

aos três exemplos anteriores, os valores alcançados encontram-se bastante 

próximos desse nível. Para o caso, Procedimentos de avaliação física (3,98), 

Procedimentos de avaliação psicológica (3,75) e Avaliação do treino – métodos 

de observação (3,83). Com efeito, o conhecimento que recebe uma importância 

atribuída média mais baixa é mesmo o relacionado com a avaliação psicológica 

(3,75). 

 

Quadro 7: Análise Descritiva da Importância Atribuída dos treinadores em relação às 
Conhecimentos relacionados com o Treino 

Conhecimentos Relacionadas com o Treino  
Conhecimento Mínimo Máximo Média D. P. (±) 

Gestão do treino 3 5 4,44 ,543 

Conteúdos e estratégias de transmissão 3 5 4,33 ,564 

Procedimentos de avaliação técnico-táctica 3 5 4,41 ,561 

Procedimentos de avaliação física 3 5 3,98 ,715 

Procedimentos de avaliação psicológica  2 5 3,75 ,955 

Avaliação do treino – métodos de 

observação 
2 5 3,83 ,735 

D. P. – Desvio Padrão 

 

O seguinte quadro (Quadro 8) apresenta os resultados referentes aos 

conhecimentos relacionados com a competição. No mesmo evidenciamos médias de 

respostas algo elevadas para ambos os conhecimentos em questão. Se relação ao 

conhecimento sobre Planificação e organização das competições segundo 

necessidade dos atletas (3,95) o resultado se encontra num intervalo em que será 

possível classificar este como de “Grande Importância”, o mesmo já não acontece com 

o segundo conhecimento. De facto o conhecimento sobre Planeamento das 

competições fora de casa (3,48) é identificado como de “Importância Razoável”. 
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Quadro 8: Análise Descritiva da Importância Atribuída dos treinadores em relação às 
Conhecimentos relacionados com a Competição 

Conhecimentos Relacionadas com a Competição  
Conhecimento Mínimo Máximo Média D. P. (±) 

Planificação e organização das 

competições segundo necessidades dos 

atletas 

2 5 3,95 ,746 

Planeamento das competições fora de 

casa 
1 5 3,48 ,790 

D. P. – Desvio Padrão 

 

Nos conhecimentos relacionados com a gestão desportiva (Quadro 9), 

em dois encontramos resultados que identificam estes como de “Importância 

Razoável”; Programas integrantes de especialistas em CD (3,43) e Pessoas 

relacionadas com o mundo do desporto (3,37). No conhecimento que falta 

denotamos resultados relativamente baixos, Gestão das carreiras dos atletas 

de competição (2,60), conhecimento na eminência de ser classificado como de 

“Pouca Importância” por parte dos treinadores. 

 

Quadro 9: Análise Descritiva da Importância Atribuída dos treinadores em relação às 
Conhecimentos relacionados com a Gestão Desportiva 

Conhecimentos Relacionadas com a Gestão Desportiva  
Conhecimento Mínimo Máximo Média D. P. (±) 

Gestão das carreiras dos atletas de 

competição 
1 5 2,60 ,958 

Programas integrantes de especialistas em 

CD 
1 5 3,37 ,904 

Pessoas relacionadas com o mundo do 

desporto 
1 5 3,43 ,830 

D. P. – Desvio Padrão 

 

Passando aos conhecimentos relacionados com o papel do formador 

(Quadro 10), encontramos com importância atribuída superior o conhecimento 

sobre Planeamento, implementação e avaliação social (3,79). No extremo 

contrário encontramos o conhecimento relacionado com a Avaliação do 

desempenho de outros treinadores (2,77). Num ponto intermédio entre estes 
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dois encontra-se o conhecimento sobre Planeamento, implementação e 

avaliação de treinadores principiante (3,54). 

 

Quadro 10: Análise Descritiva da Importância Atribuída dos treinadores em relação às 
Conhecimentos relacionados com o Papel do Formador 

Conhecimentos Relacionadas com o Papel do Formador  
Conhecimento Mínimo Máximo Média D. P. (±) 

Planeamento, implementação e avaliação 

social 
2 5 3,79 ,749 

Planeamento, implementação e avaliação 

de treinadores principiantes 
2 5 3,54 ,804 

Avaliação do desempenho de outros 

treinadores 
1 5 2,77 ,845 

D. P. – Desvio Padrão 

 

 

5.2.2.  Competência Percebida dos treinadores de Basquetebol no 

domínio dos Conhecimentos e Competências para o exercício da 

função. 

 

Procuraremos agora identificar a competência percebida dos treinadores 

em relação aos diversos conhecimentos e competências profissionais que 

envolvem o exercício dessa função. A maior parte dos conhecimentos e 

competências foram classificadas pelos treinadores com valores próximos do 

nível 4,0, o que corresponde “Muito Competente”. Os demais conhecimentos e 

competências profissionais encontram-se próximos ao nível 3,0, sendo 

classificado como “Competente”. 

Em relação às competências relacionadas com o treino (Quadro11), 

apenas duas destas não apresentam resultados próximos do nível 4,0; Realizar 

plano de preparação plurianual (3,44) e Organizar e implementar o 

planeamento plurianual (3,31). As restantes competências ostentam valores 

que próprios do nível “Muito Competente”; Planear a sessão de treino (4,06), 

Realizar o planeamento anual (3,75), Organizar e conduzir o treino (4,05), 

Organizar e implementar o planeamento anual (3,74), Avaliar e modificar o 
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treino e Avaliar (4,06) e modificar o planeamento anual (3,87). De referir que as 

competência em que os treinadores se classificam mais competentes estão 

ligadas com as unidades de treino. 

 

Quadro 11: Análise Descritiva da competência percebida dos treinadores em relação às 
competências relacionadas com o Treino 

Competências Relacionadas com o Treino  
Competência Mínimo Máximo Média D. P. (±) 

Planear a sessão de treino 3 5 4,06 ,688 

Realizar Planeamento Anual 2 5 3,75 ,810 

Realizar Plano de preparação Plurianual 1 5 3,44 ,845 

Organizar e Conduzir o treino 3 5 4,05 ,730 

Organizar e Implementar o Planeamento 

Anual 
2 5 3,74 ,769 

Organizar e Implementar o Planeamento 

Plurianual 
1 5 3,31 ,956 

Avaliar e Modificar o treino 3 5 4,06 ,753 

Avaliar e Modificar o Planeamento Anual 2 5 3,87 ,833 

Avaliar e Modificar o Planeamento 

Plurianual 
1 5 3,52 ,819 

D. P. – Desvio Padrão 

 

Nas competências relacionadas com a competição (Quadro 12) 

denotamos três competências com valores claramente próximos do nível 4,0 (“ 

Muito Competente”); Preparar um atleta para a competição (3,95), Preparar a 

competição (3,85) e Dirigir um atleta durante a competição (4,00). Observamos 

também uma competência com valor consideravelmente inferior às restantes, 

Articular a orientação da competição com o plano plurianual (3,17), enquanto 

competências em Estabelecer um plano plurianual de competição (3,47) e 

Articular a orientação da competição com o plano anual (3,539 ocupam uma 

posição intermédia entre estas. 
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Quadro 12: Análise Descritiva da competência percebida dos treinadores em relação às 
competências relacionadas com a Competição 

Competências Relacionadas com a Competição  
Competência Mínimo Máximo Média D. P. (±) 

Preparar um atleta para a competição 3 5 3,95 ,680 

Preparar a competição 2 5 3,85 ,674 

Estabelecer um plano plurianual de 

competição 
1 5 3,47 ,729 

Dirigir um atleta durante a competição 3 5 4,00 ,762 

Articular a orientação da competição com o 

plano anual 
2 5 3,53 ,874 

Articular a competição com o plano 

plurianual 
1 5 3,17 ,955 

D. P. – Desvio Padrão 

 

Em relação às competências relacionadas com a gestão desportiva 

(Quadro 13), os nossos treinadores de Basquetebol classificam-se como 

essencialmente como “Competentes”. Nas duas competências identificadas o 

valores obtidos encontram-se próximos do nível 3,0, referente à classificação 

indicada atrás, assim Assumir papel de treinador principal e coordenar outros 

treinadores (3,10) e Liderar uma organização de atletas e técnicos, entre outros 

(2,90). 

 

Quadro 13: Análise Descritiva da competência percebida dos treinadores em relação às 
competências relacionadas com a Gestão Desportiva 

Competências Relacionadas com a Gestão Desportiva  
Competência Mínimo Máximo Média D. P. (±) 

Assumir papel de treinador principal e 

coordenar outros treinadores 
1 5 3,10 ,977 

Liderar uma organização (atletas, técnicos, 

etc) 
1 4 2,90 ,863 

D. P. – Desvio Padrão 

 

Nas competências relacionadas com o papel do formador (Quadro 14), 

os nossos treinadores apresentam níveis de competência percebida 

relativamente baixos. Embora o nível em questão seja próximo do 

“Competente” as médias encontradas nas duas competências indicadas são 
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algo baixas. Assim, Orientar treinadores principiantes (2,89) e Coordenar 

técnicos na modalidade (2,70). 

 

Quadro 14: Análise Descritiva da competência percebida dos treinadores em relação às 
competências relacionadas com o Papel do Formador 

Competências Relacionadas com o Papel do Formador  
Competência Mínimo Máximo Média D. P. (±) 

Orientar treinadores principiantes 1 5 2,89 ,908 

Coordenar técnicos na modalidade 1 4 2,70 ,823 

D. P. – Desvio Padrão 

 

Em relação às competências relacionadas com aspectos gerais (Quadro 

15) encontramos valores muito semelhantes. Excepção feita à competência 

Aprender autonomamente (3,92) que demonstra um média ligeiramente 

superior às demais. As restantes competências Responsabilizar-se pela visão 

do mundo (3,60), Comunicar ideias (3,54) e Resolver problemas em novas 

situações (3,63), como se pode aferir, não apresentar diferenças assinaláveis 

entre si. 

 

Quadro 15: Análise Descritiva da competência percebida dos treinadores em relação às 
competências relacionadas com Aspectos Gerais 

Competências Relacionadas com Aspectos Gerais  
Competência Mínimo Máximo Média D. P. (±) 

Responsabilizar-se pela visão do mundo 2 5 3,60 ,754 

Comunicar ideias 2 5 3,54 ,913 

Resolver problemas em novas situações 3 5 3,63 ,631 

Aprender autonomamente 3 5 3,92 ,702 

D. P. – Desvio Padrão 

 

Passamos já para a área do questionário em que é inquirido aos 

treinadores a sua competência percebida ao nível dos conhecimentos 

específicos para a função. 

 

Encontramos em primeiro lugar os conhecimentos relacionados com o 

treino (Quadro 16). Em uníssono com o já indicado anteriormente os 

treinadores mostram tendência para se classificarem como “Muito 
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Competentes”. De facto apenas em dois conhecimentos o nível observado é de 

3,0, entenda-se “Competente”, sendo estes e conhecimento em Procedimentos 

de avaliação psicológica (3,40) e o conhecimento em Avaliação do treino – 

métodos de observação (3,48). Nos restantes conhecimentos o nível 

apresentado é claramente o 4,0, no caso; Gestão do treino (4,08), Conteúdos e 

estratégias de transmissão (4,13), Procedimentos de avaliação técnico-táctica 

(3,95) e Procedimentos de avaliação física (3,91). 

 

Quadro 16: Análise Descritiva da competência percebida dos treinadores em relação às 
Conhecimentos relacionados com o Treino 

Conhecimentos Relacionadas com o Treino  
Conhecimento Mínimo Máximo Média D. P. (±) 

Gestão do treino 2 5 4,08 ,686 

Conteúdos e estratégias de transmissão 3 5 4,13 ,712 

Procedimentos de avaliação técnico-táctica 2 5 3,95 ,730 

Procedimentos de avaliação física 2 5 3,91 ,884 

Procedimentos de avaliação psicológica  2 5 3,40 ,673 

Avaliação do treino – métodos de 

observação 
2 5 3,48 ,626 

D. P. – Desvio Padrão 

 

Nos conhecimentos relacionados com a competição (Quadro 17) 

observamos valores ligeiramente inferiores aos referidos no grupo anterior. Se 

em relação ao conhecimento sobre Planificação e organização das 

competições segundo as necessidades dos atletas (3,55) podemos referir que 

o valor se encontra entre o nível 3,0 e o nível 4,0, o mesmo já não se passe em 

relação ao conhecimento sobre Planeamento das competições fora de casa 

(3,38). Neste o valor encontrado transmite que os treinadores se classificam 

maioritariamente como “Competentes”. 
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Quadro 17: Análise Descritiva da competência percebida dos treinadores em relação às 
Conhecimentos relacionados com a Competição 

Conhecimentos Relacionadas com a Competição  
Conhecimento Mínimo Máximo Média D. P. (±) 

Planificação e organização das 

competições segundo necessidades dos 

atletas 

2 5 3,55 ,695 

Planeamento das competições fora de 

casa 
1 5 3,38 ,796 

D. P. – Desvio Padrão 

 

Passando aos conhecimentos relacionados com a gestão desportiva 

(Quadro 18), os valores indicados no quadro dão continuidade à tendência 

referida no grupo anterior. Os treinadores nesta área classificam-se 

maioritariamente como “Competentes”, isto apesar de em um dos 

conhecimentos o valor encontrado se encontre na eminência de se poder 

considerar de como “Pouco Competente”, no caso o conhecimento sobre 

Gestão das carreiras dos atletas de competição (2,57). Nos restantes 

conhecimentos, Programas integrantes de especialistas em Ciências do 

Desporto (3,26) e Programas integrantes de diferentes pessoas relacionadas 

com o mundo do desporto (3,33), foram encontrados valores bastantes 

semelhantes. 

 

Quadro 18: Análise Descritiva da competência percebida dos treinadores em relação às 
Conhecimentos relacionados com a Gestão Desportiva 

Conhecimentos Relacionadas com a Gestão Desportiva  
Conhecimento Mínimo Máximo Média D. P. (±) 

Gestão das carreiras dos atletas de 

competição 
1 4 2,57 ,884 

Programas integrantes de especialistas em 

CD 
1 5 3,26 1,136 

Pessoas relacionadas com o mundo do 

desporto 
1 5 3,33 ,989 

D. P. – Desvio Padrão 

 

Nos conhecimentos relacionados com o papel do formador (Quadro 19), 

os treinadores voltam a classificar-se como “Competentes”. Como 
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conhecimento com valor mais alto encontramos o conhecimento sobre 

Planeamento, Implementação e avaliação social (3,40). No extremo oposto 

deparamo-nos com o conhecimento sobre Avaliação do desempenho de outros 

treinadores (2,89). Numa posição intermédia entre estes encontra-se o 

conhecimento sobre Planeamento, implementação e avaliação de treinadores 

principiantes (3,16). 

 

Quadro 19: Análise Descritiva da competência percebida dos treinadores em relação às 
Conhecimentos relacionados com o Papel do Formador 

Conhecimentos Relacionadas com o Pa pel do Formador  
Conhecimento Mínimo Máximo Média D. P. (±) 

Planeamento, implementação e avaliação 

social 
2 5 3,40 ,842 

Planeamento, implementação e avaliação 

de treinadores principiantes 
1 5 3,16 ,819 

Avaliação do desempenho de outros 

treinadores 
1 5 2,89 ,933 

D. P. – Desvio Padrão 

 

 

5.2.3.  Percepção de Necessidade de Formação dos treinadores de 

Basquetebol no domínio dos Conhecimentos e Competências para 

o exercício da função. 

 

Nesta parte do trabalhão procura-se identificar quais o áreas de 

intervenção que os treinadores indicam como de maior necessidade de 

formação. 

Neste domínio verifica-se que não existem grandes diferenças entre as 

necessidades de formação nas diferentes áreas, sendo que a maior parte delas 

encontra-se próximo do nível 3, classificado como “Necessito”. Sendo que as 

diferenças entre os distintos grupos quase que indetectáveis. 

Nas competências relacionadas com o treino (Quadro 20), os valores 

observados nas diferentes competências são muito semelhantes e encontram-

se todas no nível “Necessito”. Desta forma encontramos que Planear a sessão 
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de treino (3,21), Realizar planeamento anual (3,31), Realizar plano de 

preparação plurianual (3,10), Organizar e conduzir o treino (3,00), Organizar e 

implementar o planeamento anual (3,20), Organizar e implementar o 

planeamento plurianual (3,07), Avaliar e modificar o treino (3,03), Avaliar e 

modificar o plano anual (3,29) e por fim, com o valor mais alto de todo o grupo, 

Avaliar e modificar o planeamento plurianual (3,44). 

 

Quadro 20: Análise Descritiva das necessidades de formação dos treinadores em relação às 
competências relacionadas com o Treino 

Competências Relacionadas com o Treino  
Competência Mínimo Máximo Média D. P. (±) 

Planear a sessão de treino 1 5 3,21 ,978 

Realizar Planeamento Anual 1 5 3,31 ,893 

Realizar Plano de preparação Plurianual 1 5 3,10 ,863 

Organizar e Conduzir o treino 1 5 3,00 1,181 

Organizar e Implementar o Planeamento 

Anual 
1 5 3,20 1,209 

Organizar e Implementar o Planeamento 

Plurianual 
1 5 3,07 1,108 

Avaliar e Modificar o treino 1 5 3,03 1,115 

Avaliar e Modificar o Planeamento Anual 1 5 3,29 ,999 

Avaliar e Modificar o Planeamento 

Plurianual 
1 5 3,44 ,845 

D. P. – Desvio Padrão 

 

Em relação às competências relacionadas com a competição (Quadro 

21), o cenário mantém-se. Diferenças muito curtas entre todas as 

competências e todas elas inseridas no nível “Necessito”. Comprovando este 

aspecto podemos referi que entre a competência com valor mais elevado, 

Estabelecer um plano plurianual de competição (3,24), e a competência com 

menor valor, Preparar a competição (3,10), a diferença é de apenas 14 

décimas. Nas restantes competências encontramos que Preparar um atletas 

para a competição (3,14), Dirigir um atletas durante a competição (3,22), 

Articular a orientação da competição com o plano anual (3,20) e Articular a 

competição com o plano de preparação plurianual (3,11). 
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Quadro 21: Análise Descritiva das necessidades de formação dos treinadores em relação às 
competências relacionadas com a Competição 

Competências Relacionadas c om a Competição  
Competência Mínimo Máximo Média D. P. (±) 

Preparar um atleta para a competição 1 5 3,14 1,025 

Preparar a competição 1 5 3,10 ,915 

Estabelecer um plano plurianual de 

competição 
1 5 3,24 ,835 

Dirigir um atleta durante a competição 1 5 3,22 1,072 

Articular a orientação da competição com o 

plano anual 
1 5 3,20 ,874 

Articular a competição com o plano 

plurianual 
1 5 3,11 ,882 

D. P. – Desvio Padrão 

 

No que às competências relacionadas com a gestão desportiva diz 

respeito (Quadro 22), nada de novo se assombra. Valores mais uma vez muito 

análogos e do nível 3,0. Desta forma podemos observar que na competência 

para Assumir papel de treinador principal e coordenar outros treinadores (3,24) 

e competência para Liderar uma organização de vários agentes desportivos 

(3,30) o treinadores afirma que “Necessitam” de formação. 

 

Quadro 22: Análise Descritiva das necessidades de formação dos treinadores em relação às 
competências relacionadas com a Gestão Desportiva 

Competências Relacionadas com a Gestão Desportiva  
Competência Mínimo Máximo Média D. P. (±) 

Assumir papel de treinador principal e 

coordenar outros treinadores 
2 5 3,24 ,835 

Liderar uma organização (atletas, técnicos, 

etc) 
1 5 3,30 ,941 

D. P. – Desvio Padrão 

 

Passando para as competências relacionadas com o papel do formador 

(Quadro 23) denotamos uma competência com um valor tenuemente superior 

ao encontrado até aqui neste área de estudo. Na competência para Coordenar 

técnicos na modalidade (3,53), as respostas dos treinadores resultam num 

valor já mais próximo do nível “Necessito muito”. Em relação à outra 
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competência, Orientar treinadores principiantes (3,23) o valor enquadra-se com 

os anteriores. 

 

Quadro 23: Análise Descritiva das necessidades de formação dos treinadores em relação às 
competências relacionadas com o Papel do Formador 

Competências Relacionadas com o Papel do Formador  
Competência Mínimo Máximo Média D. P. (±) 

Orientar treinadores principiantes 1 5 3,23 ,911 

Coordenar técnicos na modalidade 1 5 3,53 ,887 

D. P. – Desvio Padrão 

 

Nas competências relacionadas com aspectos gerais (Quadro 24), 

fortalecendo ainda mais o referido no estreio deste ponto, os valores das quatro 

competências referidas e são bastante comparáveis e mais uma vez 

encontram-se no nível 3,0. Desta forma os treinadores indicam também 

“Necessito” de formação ao nível das competências relacionadas com aspectos 

gerais. Observamos que Responsabilizar-se pela visão do mundo (3,23), 

Comunicar ideias (3,20), Resolver problemas em novas situações (2,90) sendo 

esta a competência com menor valor do grupo e por fim Aprender 

autonomamente (3,01). 

 

Quadro 24: Análise Descritiva das necessidades de formação dos treinadores em relação às 
competências relacionadas com Aspectos Gerais 

Competências Relacionadas com Aspectos  Gerais  
Competência Mínimo Máximo Média D. P. (±) 

Responsabilizar-se pela visão do mundo 1 5 3,23 ,831 

Comunicar ideias 1 5 3,20 ,775 

Resolver problemas em novas situações 2 5 2,90 ,699 

Aprender autonomamente 1 5 3,01 ,755 

D. P. – Desvio Padrão 

 

Prosseguindo para a componente dos conhecimentos, em relação aos 

conhecimentos relacionados com o treino (Quadro 25), encontramos dois 

conhecimentos que se destacam ligeiramente dos restantes. Para o efeito, 

conhecimento sobre Procedimentos de avaliação psicológica (3,46) e 

conhecimento sobre Avaliação do treino – métodos de observação (3,52) 
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apresentam os valores mais altos deste grupo, encontrando-se bastante perto 

do nível “Necessito Bastante”. Os restantes conhecimentos deste grupo 

evidenciam valores muito próximos e com o mesmo nível, “Necessito”; Gestão 

do treino (3,21), Conteúdos e estratégias de transmissão (3,22), Procedimentos 

de avaliação técnica/táctica (3,31) e Procedimentos de avaliação física (3,23). 

 

Quadro 25: Análise Descritiva das necessidades de formação dos treinadores em relação às 
Conhecimentos relacionados com o Treino 

Conhecimentos Relacionadas com o Treino  
Conhecimento Mínimo Máximo Média D. P. (±) 

Gestão do treino 2 5 3,21 ,917 

Conteúdos e estratégias de transmissão 2 5 3,22 ,813 

Procedimentos de avaliação técnica/táctica 2 5 3,31 ,853 

Procedimentos de avaliação física 1 5 3,23 ,872 

Procedimentos de avaliação psicológica  2 5 3,46 ,760 

Avaliação do treino – métodos de 

observação 
2 5 3,52 ,850 

D. P. – Desvio Padrão 

 

Quanto aos conhecimentos relacionados com a competição (Quadro 26), 

deparamo-nos com valores muito semelhantes com os apresentados até então. 

O nível de ambos os conhecimentos é o “Necessito”, mais precisamente, 

Planificação e organização das competições segundo as necessidades dos 

atletas (3,33) e Planeamento das competições fora de casa (3,11). 

 

Quadro 26: Análise Descritiva das necessidades de formação dos treinadores em relação às 
Conhecimentos relacionados com a Competição 

Conhecimentos Relacionadas com a Compet ição  
Conhecimento Mínimo Máximo Média D. P. (±) 

Planificação e organização das 

competições segundo necessidades dos 

atletas 

2 5 3,33 ,831 

Planeamento das competições fora de 

casa 
2 5 3,11 ,841 

D. P. – Desvio Padrão 
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Os resultados referentes aos conhecimentos relacionados com a gestão 

desportiva (Quadro 27), também não diferem de todos os anteriores expostos 

neste ponto. Como valor mais alto encontramos o conhecimento sobre 

Programas integrantes de pessoas relacionadas com o mundo do desporto 

(3,31). Isto embora, o conhecimento sobre Gestão de carreiras dos atletas de 

competição (3,26) apresente um valor não muito inferior. Por fim encontramos 

o conhecimento sobre Programas integrantes de especialistas em Ciências do 

desporto (3,07).  

 

Quadro 27: Análise Descritiva das necessidades de formação dos treinadores em relação às 
Conhecimentos relacionados com a Gestão Desportiva 

Conhecimentos Relacionadas com a Gestão Desportiva  
Conhecimento Mínimo Máximo Média D. P. (±) 

Gestão das carreiras dos atletas de 

competição 
1 5 3,26 1,072 

Programas integrantes de especialistas em 

CD 
2 5 3,07 ,912 

Pessoas relacionadas com o mundo do 

desporto 
2 5 3,31 ,906 

D. P. – Desvio Padrão 

 

Por fim, falta fazer referência aos conhecimentos relacionados com o 

papel do formador (Quadro 28). Neste conjunto de conhecimentos 

encontramos também valores muito idênticos entre os seus constituintes. Com 

valores um pouco superior são apresentados os conhecimentos sobre 

Planeamento, implementação e avaliação social (3,10) e sobre Avaliação do 

desempenho de outros treinadores (3,11). Um pouco mais baixo, é o valor do 

conhecimento sobre Planeamento, implementação e avaliação de treinadores 

principiantes (3,05). Contudo, todos os conhecimentos referidos se encontram 

no nível 3,0, ou seja, no nível “Necessito”. 
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Quadro 28: Análise Descritiva das necessidades de formação dos treinadores em relação às 
Conhecimentos relacionados com o Papel do Formador 

Conhecimentos Relacionadas com o Papel do Formador  
Conhecimento Mínimo Máximo Média D. P. (±) 

Planeamento, implementação e avaliação 

social 
2 5 3,10 ,699 

Planeamento, implementação e avaliação 

de treinadores principiantes 
1 5 3,05 ,939 

Avaliação do desempenho de outros 

treinadores 
1 5 3,11 ,982 

D. P. – Desvio Padrão 

 

 

5.3. Análise Comparativa dos resultados referentes aos 

Conhecimentos e Competências para o exercício da função, 

segundo as características dos Treinadores de Basquetebol. 

 

5.3.1.  Análise Comparativa dos resultados segundo o grau 

académico dos treinadores de Basquetebol. 

 

5.3.1.1. Análise Comparativa dos resultados sobre a 

Importância atribuída segundo o grau académico dos treinadores de 

Basquetebol. 

 

Observando os quadros abaixo, podemos verificar que os resultados 

encontrados, em função da formação académica dos treinadores, demonstram 

que os treinadores que possuem formação académica atribuem maior 

importância na generalidade das competências relacionadas com o exercício 

da função do treinador desportivo. 

 

Nas competências relacionadas com o treino (Quadro 29) é evidente 

uma tendência dos treinadores com formação académica superior para lhes 

atribuírem maior importância, comparativamente com os treinadores sem 
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formação académica superior. Todavia, em nenhuma destas diferenças os 

dados obtidos podem ser considerados estatisticamente significativos. 

 

Quadro 29: Análise Comparativa da Importância Atribuída dos treinadores em relação às 
Competências relacionadas com o Treino em função do Nível de Formação Académica 

Competências Relacionadas com o Treino  

Competência 
Médias 

F Sig Com 
F.Superior 

Sem 
F.Superior 

Planear a sessão de treino 4,65 4,66 ,095 ,759 

Realizar Planeamento Anual 4,22 3,83 3,757 ,056 

Realizar Plano de preparação Plurianual 3,89 3,44 1,062 ,306 

Organizar e Conduzir o treino 4,65 4,68 ,014 ,908 

Organizar e Implementar o Planeamento 

Anual 
4,07 3,71 ,004 ,952 

Organizar e Implementar o Planeamento 

Plurianual 
3,76 3,02 ,177 ,675 

Avaliar e Modificar o treino 4,65 4,32 ,069 ,794 

Avaliar e Modificar o Planeamento Anual 4,30 3,93 1,260 2,65 

Avaliar e Modificar o Planeamento 

Plurianual 
3,78 3,20 ,893 ,347 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) 

 

Nas competências relacionadas com a competição (Quadro 30) 

observamos as mesmas diferenças. Maior importância atribuída pelos 

treinadores com formação superior às diferentes competências inseridas neste 

factor. Todavia, apenas na competência para Articular a competição com o 

plano plurianual (p = ,048) as diferenças são estatisticamente relevantes. 
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Quadro 30: Análise Comparativa da Importância Atribuída dos treinadores em relação às 
Competências relacionadas com a Competição em função do Nível de Formação Académica 

Competências Relacionadas com a Competição  

Competência 
Médias 

F Sig Com 
F.Superior 

Sem 
F.Superior 

Preparar um atleta para a competição 4,22 4,37 ,137 ,712 

Preparar a competição 4,35 4,15 1,715 ,194 

Estabelecer um plano plurianual de 

competição 
3,54 3,32 ,663 ,418 

Dirigir um atleta durante a competição 4,43 4,39 1,021 ,315 

Articular a orientação da competição com 

o plano anual 
3,93 3,73 ,006 ,936 

Articular a competição com o plano 

plurianual 
3,52 3,00 4,031 ,048 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) 

 

Nas competências relacionadas com a gestão desportiva (Quadro 31) o 

panorama inverte-se. Nestas observa-se uma maior importância atribuída pelos 

treinadores sem formação superior. Porém, os dados encontrados não são 

significativos 

 

Quadro 31: Análise Comparativa da Importância Atribuída dos treinadores em relação às 
Competências relacionadas com a Gestão Desportiva em função do Nível de Formação 
Académica 

Competências Relacionadas com a Gestão Desportiva  

Competência 
Médias 

F Sig Com 
F.Superior 

Sem 
F.Superior 

Assumir papel de treinador principal e 

coordenar outros treinadores 
3,70 3,95 ,002 ,965 

Liderar uma organização (atletas, técnicos, 

etc) 
3,67 3,73 ,413 ,522 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) 

 

Nas competências relacionadas com o papel do formador (Quadro 32) 

patenteamos uma maior importância atribuída por parte dos treinadores com 
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formação superior, nas duas competências identificadas. Podemos ainda 

classificar estas diferenças como significativas, uma vez que Orientar 

treinadores principiantes (p = ,032) e Coordenar técnicos na modalidade (p = 

.002) 

 

Quadro 32: Análise Comparativa da Importância Atribuída dos treinadores em relação às 
Competências relacionadas com o Papel do Formador em função do Nível de Formação 
Académica 

Competências Relacionadas com o Papel do formador  

Competência 
Médias 

F Sig Com 
F.Superior 

Sem 
F.Superior 

Orientar treinadores principiantes 3,74 3,51 4,760 ,032 

Coordenar técnicos na modalidade 3,52 3,05 10,450 .002 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) 

 

Dentro das quatro competências relacionadas com aspectos gerais 

(Quadro 33) existem três em que são os treinadores com formação superior 

que atribuem maior importância, porém sem os resultados serem significativos. 

Na restante competência, Responsabilizar-se pela visão do mundo, 

evidenciamos que são os treinadores sem formação superior que atribuem 

maior importância. Sendo que apenas os resultados obtidos nesta competência 

são estatisticamente relevantes (p = ,012). 

 

Quadro 33: Análise Comparativa da Importância Atribuída dos treinadores em relação às 
Competências relacionadas com Aspectos Gerais em função do Nível de Formação Académica 

Competências Relacionadas com Aspectos Gerais  

Competência 
Médias 

F Sig Com 
F.Superior 

Sem 
F.Superior 

Responsabilizar-se pela visão do mundo 3,80 3,85 6,607 ,012 

Comunicar ideias 3,87 3,73 1,566 ,214 

Resolver problemas em novas situações 3,85 3,76 ,116 ,734 

Aprender autonomamente 4,37 3,17 1,290 ,259 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) 

  

Passando para a análise da importância atribuída pelos treinadores aos 

conhecimentos inerentes aos desempenhar da função, encontramos uma 

ligeira inversão dos resultados em alguns grupos de conhecimentos. 
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Nos conhecimentos relacionados com o treino (Quadro 34) denotamos 

uma maior tendência para os treinadores com formação académica atribuírem 

maior importância a estes. Porém, com esta orientação apenas no 

conhecimento em Procedimentos de avaliação psicológica (p = ,000) 

encontramos dados estatisticamente relevantes. Já em relação ao 

conhecimento em Avaliação do treino – métodos de observação (p = ,003) são 

os treinadores sem formação académica que lhe atribuem maior importância, 

sendo este resultado significativo.  

 

Quadro 34: Análise Comparativa da Importância Atribuída dos treinadores em relação aos 
Conhecimentos relacionadas com o Treino em função do Nível de Formação Académica 

Conhecimentos Relacionadas com o Treino  

Conhecimento 
Médias 

F Sig Com 
F.Superior 

Sem 
F.Superior 

Gestão do treino 4,52 3,34 ,968 ,328 

Conteúdos e estratégias de transmissão 4,39 4,27 1,485 ,226 

Procedimentos de avaliação técnico-

táctica 
4,41 4,41 ,624 ,432 

Procedimentos de avaliação física 4,09 3,85 ,023 ,879 

Procedimentos de avaliação psicológica  3,93 3,54 14,158 ,000 

Avaliação do treino – métodos de 

observação 
3,72 3,95 9,298 ,003 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) 

 
Nos conhecimentos relacionados com a competição (Quadro 35) são os 

treinadores sem formação superior que atribuem maior importância. Contudo, 

os resultados apenas são significativos no conhecimento em Planificação e 

organização das competições segundo necessidades dos atletas (p = ,010). 
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Quadro 35: Análise Comparativa da Importância Atribuída dos treinadores em relação aos 
Conhecimentos relacionadas com a Competição em função do Nível de Formação Académica 

Conhecimentos Relacionadas com a Competição  

Conhecimento 
Médias 

F Sig Com 
F.Superior 

Sem 
F.Superior 

Planificação e organização das 

competições segundo necessidades dos 

atletas 

3,89 4,02 6,939 ,010 

Planeamento das competições fora de 

casa 
3,37 3,61 ,085 ,771 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) 

 

Em relação aos conhecimentos relacionados com a gestão desportiva 

(Quadro 36), voltam a ser os treinadores sem formação superior que atribuem 

maior importância. Sendo os resultados estatisticamente significativos nos 

conhecimentos em Gestão das carreiras dos atletas de competição (p = ,049) e 

Programas integrantes de especialistas em Ciências do Desporto (p = ,045). 

 

Quadro 36: Análise Comparativa da Importância Atribuída dos treinadores em relação aos 
Conhecimentos relacionadas com a Gestão Desportiva em função do Nível de Formação 
Académica 

Conhecimentos Relacionadas com  a Gestão Desportiva  

Conhecimento 
Médias 

F Sig Com 
F.Superior 

Sem 
F.Superior 

Gestão das carreiras dos atletas de 

competição 
2,59 2,61 3,979 ,049 

Programas integrantes de especialistas 

em CD 
3,17 3,59 4,141 ,045 

Pessoas relacionadas com o mundo do 

desporto 
3,37 3,49 ,062 ,804 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) 

 
Nos conhecimentos relacionados com o papel do formador (Quadro 37), 

encontramos resultados bastante semelhantes entre os grupos de treinadores 

definidos. Porém, realçamos que os treinadores sem formação superior 

atribuem maior importância ao conhecimento em Avaliação do desempenho de 

outros treinadores (p = ,024), sendo este resultado significativo 
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Quadro 37: Análise Comparativa da Importância Atribuída dos treinadores em relação aos 
Conhecimentos relacionadas com o Papel do Formador em função do Nível de Formação 
Académica 

Conhecimentos Relacionadas com o Papel do formador  

Conhecimento 
Médias 

F Sig Com 
F.Superior 

Sem 
F.Superior 

Planeamento, implementação e avaliação 

social 
3,83 3,76 3,448 ,067 

Planeamento, implementação e avaliação 

de treinadores principiantes 
3,54 3,54 ,177 ,675 

Avaliação do desempenho de outros 

treinadores 
2,70 2,85 5,291 ,024 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) 

 

 

5.3.1.2. Análise Comparativa dos resultados sobre a Auto-

percepção de Competência segundo o grau académico dos 

treinadores de Basquetebol. 

 

Observando os quadros abaixo, podemos verificar que os resultados 

encontrados, em função da formação académica dos treinadores, demonstram 

que os treinadores que possuem formação académica se percepcionam mais 

competentes na generalidade das competências relacionadas com o exercício 

da função do treinador desportivo. 

Nas competências relacionadas com o treino (Quadro 38) é evidente 

uma tendência dos treinadores com formação académica para se sentirem 

mais competentes nestas, comparativamente com os treinadores sem 

formação académica superior. Todavia, em nenhuma destas diferenças os 

dados obtidos podem ser considerados estatisticamente significativos. 
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Quadro 38: Análise Comparativa da Auto-percepção de Competência dos treinadores em 
relação às Competências relacionadas com o Treino em função do Nível de Formação 
Académica 

Competências Relacionadas com o Treino  

Competência 
Médias 

F Sig Com 
F.Superior 

Sem 
F.Superior 

Planear a sessão de treino 4,11 4,00 ,025 ,875 

Realizar Planeamento Anual 3,83 3,66 1,630 ,205 

Realizar Plano de preparação Plurianual 3,50 3,37 ,006 ,940 

Organizar e Conduzir o treino 4,17 3,90 3,107 ,082 

Organizar e Implementar o Planeamento 

Anual 
3,80 3,66 ,598 ,441 

Organizar e Implementar o Planeamento 

Plurianual 
3,52 3.07 ,064 ,801 

Avaliar e Modificar o treino 4,30 3,78 ,003 ,956 

Avaliar e Modificar o Planeamento Anual 4,00 3,73 ,276 ,601 

Avaliar e Modificar o Planeamento 

Plurianual 
3,63 3,39 3,381 ,069 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) 

 

Nas competências relacionadas com a competição (Quadro 39), 

voltamos a comprovar que os treinadores com formação superior se 

percepcionam mais competentes nas diferentes competências. De facto, em 

Preparar um atleta para a competição (p = ,002), Preparar a competição (p = 

,007) e Dirigir um atleta durante a competição (p = ,001) as diferenças 

encontradas podem ser consideradas estatisticamente relevantes. 
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Quadro 39: Análise Comparativa da Auto-percepção de Competência dos treinadores em 
relação às Competências relacionadas com a Competição em função do Nível de Formação 
Académica 

Competências Relacionadas com a Competição  

Competência 
Médias 

F Sig Com 
F.Superior 

Sem 
F.Superior 

Preparar um atleta para a competição 4,02 3,88 9,831 ,002 

Preparar a competição 3,93 3,76 7,691 ,007 

Estabelecer um plano plurianual de 

competição 
3,52 3,41 ,898 ,346 

Dirigir um atleta durante a competição 4,15 3,83 11,910 ,001 

Articular a orientação da competição com 

o plano anual 
3,78 3,24 ,369 ,545 

Articular a competição com o plano 

plurianual 
3,43 2,88 ,003 ,955 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) 

 
Nas competências relacionadas com a gestão desportiva (Quadro 40), 

voltamos a observar uma maior noção de competência por parte dos 

treinadores com formação académica superior. No entanto, também nenhuma 

destas diferenças poderá ser classificada como estatisticamente significativa. 

 
Quadro 40: Análise Comparativa da Auto-percepção de Competência dos treinadores em 
relação às Competências relacionadas com a Gestão Desportiva em função do Nível de 
Formação Académica 

Competências Relacionadas com a Gestão Desportiva  

Competência 
Médias 

F Sig Com 
F.Superior 

Sem 
F.Superior 

Assumir papel de treinador principal e 

coordenar outros treinadores 
3,33 2,85 1,076 ,303 

Liderar uma organização (atletas, técnicos, 

etc) 
3,09 2,68 ,004 ,948 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) 

 
Nas competências relacionadas com o papel do formador (Quadro 41) 

mantém-se o mesmo quadro. Auto-percepção de competência mais elevando 

nos treinadores com formação superior, porém com resultados não 

significativos. 
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Quadro 41: Análise Comparativa da Auto-percepção de Competência dos treinadores em 
relação às Competências relacionadas com o Papel do Formador em função do Nível de 
Formação Académica 

Competências Relacionadas com o Papel do formador  

Competência 
Médias 

F Sig Com 
F.Superior 

Sem 
F.Superior 

Orientar treinadores principiantes 3,04 2,71 1,535 ,219 

Coordenar técnicos na modalidade 2,91 2,46 ,044 ,834 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) 

 

Embora com diferenças ligeiramente inferiores entre os dois grupos de 

treinadores, as diferenças descritas atrás mantêm-se nas competências 

relacionadas com aspectos gerais (Quadro 42). Contudo, mais uma vez, os 

resultados apresentados não poderão ser classificados como de significativos. 

 

Quadro 42: Análise Comparativa da Auto-percepção de Competência dos treinadores em 
relação às Competências relacionadas com Aspectos Gerais em função do Nível de Formação 
Académica 

Competências Relacionadas com Aspectos Gerais  

Competência 
Médias 

F Sig Com 
F.Superior 

Sem 
F.Superior 

Responsabilizar-se pela visão do mundo 3,67 3,51 1,463 ,230 

Comunicar ideias 3,74 3,32 1,820 ,181 

Resolver problemas em novas situações 3,76 3,49 1,305 ,257 

Aprender autonomamente 3,93 3.90 ,000 ,999 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) 

 

Observando os quadros a baixo, relativos à auto-percepção de 

competência dos treinadores em relação aos conhecimentos inerentes ao 

desempenho da actividade em função do seu nível de formação académica, 

podemos denotar uma grande variação de respostas. Não será possível 

identificar um grupo de treinadores como o que se percepciona de mais 

competente nesta área, por isso deixaremos este processo para a análise 

individualizada de cada grupo de conhecimentos. 

Nos conhecimentos relacionados com o treino (Quadro 43) é manifesto 

que os treinadores sem formação académica superior, se classificam como 

mais competentes no conhecimento em Procedimentos de avaliação técnico-
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táctica (p = ,008). Nos restantes conhecimentos os resultados obtidos não são 

significativos 

 

Quadro 43: Análise Comparativa da Auto-percepção de Competência dos treinadores em 
relação aos Conhecimentos relacionadas com o Treino em função do Nível de Formação 
Académica 

Conhecimentos Relacionadas com o Treino  

Conhecimento 
Médias 

F Sig Com 
F.Superior 

Sem 
F.Superior 

Gestão do treino 4,11 4,05 1,462 ,230 

Conteúdos e estratégias de transmissão 4,11 4,15 1,704 ,195 

Procedimentos de avaliação tecnico-

táctica 
3,91 4,00 7,381 ,008 

Procedimentos de avaliação física 3,65 4,20 2,176 ,144 

Procedimentos de avaliação psicológica  3,50 3,29 3,414 ,068 

Avaliação do treino – métodos de 

observação 
3,52 3,44 ,725 ,397 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) 

 
Nos conhecimentos relacionados com a competição (Quadro 44), os 

treinadores com formação superior sentem-se mais competentes no 

conhecimento em Planificação e organização das competições (p = ,582). Por 

sua vez, os treinadores sem formação académica superiores classificam-se de 

mais competentes no conhecimento em Planear as competições fora de casa 

(p = ,057). Contudo, em nenhum dos casos os resultados obtidos são 

significativos. 

 
Quadro 44: Análise Comparativa da Auto-percepção de Competência dos treinadores em 
relação aos Conhecimentos relacionadas com a Competição em função do Nível de Formação 
Académica 

Conhecimentos Relacionadas com a Competição  

Conhecimento 
Médias 

F Sig Com 
F.Superior 

Sem 
F.Superior 

Planificação e organização das 

competições segundo necessidades dos 

atletas 

3,63 3,46 ,340 ,582 

Planeamento das competições fora de 

casa 
3,26 3,51 3,714 ,057 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) 
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Em relação aos conhecimentos relacionados com a gestão desportiva 

(Quadro 45), os treinadores com formação académica superior percepcionam-

se mais competentes no conhecimentos sobre Gestão das carreiras dos atletas 

de competição (p = ,023). Nos restantes dois conhecimentos; Programas 

integrantes de especialistas em Ciências do Desporto (p = ,373) e Programas 

integrantes de Pessoas relacionadas com o mundo do desporto (p = ,400); são 

os treinadores sem formação académica superiores que se sentem mais 

competentes. Porém estes últimos resultados não são estaticamente 

significativos. 

 

Quadro 45: Análise Comparativa da Auto-percepção de Competência dos treinadores em 
relação aos Conhecimentos relacionadas com a Gestão Desportiva em função do Nível de 
Formação Académica 

Conhecimentos Relacionadas com a Gestão Desportiva  

Conhecimento 
Médias 

F Sig Com 
F.Superior 

Sem 
F.Superior 

Gestão das carreiras dos atletas de 

competição 
2,61 2,54 5,350 ,023 

Programas integrantes de especialistas 

em CD 
3,15 3,39 ,804 ,373 

Pessoas relacionadas com o mundo do 

desporto 
3,17 3,51 ,716 ,400 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) 

 

Nos conhecimentos relacionados com o papel do formador (Quadro 46), 

encontramos que nos conhecimentos sobre Planeamento, implementação e 

avaliação social (p = ,242) e sobre Planeamento, implementação e avaliação 

de treinadores principiantes (p = ,199) são os treinadores com formação 

superior que se analisam mas competentes. Porém estes resultados não são 

significativos. Em relação ao conhecimento em Avaliação do desempenho de 

outros treinador (p = ,009), onde os resultados são já significativos, são os 

treinadores sem formação académica superior que se classificam como mais 

competentes. 
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Quadro 46: Análise Comparativa da Auto-percepção de Competência dos treinadores em 
relação aos Conhecimentos relacionadas com o Papel do Formador em função do Nível de 
Formação Académica 

Conhecimentos Relacionadas com o Papel do formador  

Conhecimento 
Médias 

F Sig Com 
F.Superior 

Sem 
F.Superior 

Planeamento, implementação e avaliação 

social 
3,33 2,98 1,390 ,242 

Planeamento, implementação e avaliação 

de treinadores principiantes 
3,61 3,17 1,673 ,199 

Avaliação do desempenho de outros 

treinadores 
2,76 3,02 7,155 ,009 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) 

 

 

5.3.1.3. Análise Comparativa dos resultados sobre a 

Percepção de Necessidades de Formação segundo o grau 

académico dos treinadores de Basquetebol. 

 

Os resultados alcançados no estudo sobre as necessidades de 

formação segundo o grau académico dos treinadores, mostram que de forma 

geral os treinadores sem formação académica superior tendem e identificar 

uma maior necessidade de formação nas competências inerentes ao 

desempenho da sua função. 

 

Na generalidade das competências relacionadas com o treino (Quadro 

47) são os treinadores sem formação superior que indicam maiores 

necessidade de formação, excepção feita à competência em Organizar e 

implementar o plano plurianual (p = ,764). Contudo em nenhuma competência 

as diferenças encontradas são significativas. 
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Quadro 47: Análise Comparativa as Necessidades de Formação dos treinadores em relação às 
Competências relacionadas com o Treino em função do Nível de Formação Académica 

Competências Relacionadas com o Treino  

Competência 
Médias 

F Sig Com 
F.Superior 

Sem 
F.Superior 

Planear a sessão de treino 3,11 3,32 ,836 ,363 

Realizar Planeamento Anual 3,15 3,49 3,600 ,061 

Realizar Plano de preparação Plurianual 3,09 3,12 ,000 ,994 

Organizar e Conduzir o treino 2,98 3,02 ,779 ,380 

Organizar e Implementar o Planeamento 

Anual 
3,07 3,34 1,587 ,211 

Organizar e Implementar o Planeamento 

Plurianual 
3,09 3,05 ,091 ,764 

Avaliar e Modificar o treino 2,98 3,10 ,663 ,418 

Avaliar e Modificar o Planeamento Anual 3,11 3,49 1,407 ,239 

Avaliar e Modificar o Planeamento 

Plurianual 
3,39 3,49 1,768 ,187 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) 

 

Nas competências relacionadas com a competição (Quadro 48) os 

resultados encontrados são muito semelhantes aos alcançados nas 

competências relacionadas com o treino. Apesar de os resultados não serem 

estatisticamente significativos, de forma geral os treinadores sem formação 

superior voltam a apontar maiores necessidades de formação. 
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Quadro 48: Análise Comparativa as Necessidades de Formação dos treinadores em relação às 
Competências relacionadas com a Competição em função do Nível de Formação Académica 

Competências Relacionadas com a Competição  

Competência 
Médias 

F Sig Com 
F.Superior 

Sem 
F.Superior 

Preparar um atleta para a competição 3,09 3,20 1,875 ,175 

Preparar a competição 3,13 3,07 2,157 ,146 

Estabelecer um plano plurianual de 

competição 
3,22 3,27 ,522 ,472 

Dirigir um atleta durante a competição 3,07 3,39 ,123 ,727 

Articular a orientação da competição com 

o plano anual 
3,11 3,29 ,862 ,356 

Articular a competição com o plano 

plurianual 
3,11 3,12 1,247 ,267 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) 

 

Em relação às competências relacionadas com a gestão desportiva 

(Quadro 49), encontra-se resultados muito semelhantes entre os dois grupos 

de treinadores. Embora os resultados voltem a não ser estatisticamente 

significativos, na competência em Assumir papel de treinador principal e 

coordenar outros treinadores (p = ,847) são os treinadores com formação 

superior a indicar maior necessidade de formação. Na competência em Liderar 

uma organização de vários agentes desportivos (p = ,189) acontece 

precisamente o contrário. 

 

Quadro 49: Análise Comparativa as Necessidades de Formação dos treinadores em relação às 
Competências relacionadas com a Gestão Desportiva em função do Nível de Formação 
Académica 

Competência s Relacionadas com a Gestão Desportiva  

Competência 
Médias 

F Sig Com 
F.Superior 

Sem 
F.Superior 

Assumir papel de treinador principal e 

coordenar outros treinadores 
3,30 3,17 ,037 ,847 

Liderar uma organização (atletas, técnicos, 

etc) 
3,26 3,34 1,756 ,189 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) 
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Nas competências relacionadas com o papel do formador (Quadro 50), 

são os treinadores sem formação superiores que indicam maiores 

necessidades de formação. Contudo, mais uma vez, os resultados obtidos não 

são estaticamente significativos. 

 

Quadro 50: Análise Comparativa as Necessidades de Formação dos treinadores em relação às 
Competências relacionadas com o Papel do Formador em função do Nível de Formação 
Académica 

Competências Relacionadas com o Papel do formador  

Competência 
Médias 

F Sig Com 
F.Superior 

Sem 
F.Superior 

Orientar treinadores principiantes 3,09 3,39 ,022 ,881 

Coordenar técnicos na modalidade 3,43 3,63 ,153 ,697 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) 

 

Por fim, continuando sem alcançar resultados significativos, nas 

competências relacionadas com aspectos gerais (Quadro 51) os treinadores 

sem formação académica superior voltam a apresentar maior percepção de 

necessidade de formação em todas as competências indicadas. 

 

Quadro 51: Análise Comparativa as Necessidades de Formação dos treinadores em relação às 
Competências relacionadas com Aspectos Gerais em função do Nível de Formação Académica 

Competências Relacionadas com Aspectos Gerais  

Competência 
Médias 

F Sig Com 
F.Superior 

Sem 
F.Superior 

Responsabilizar-se pela visão do mundo 2,93 3,56 2,353 ,129 

Comunicar ideias 3,04 3,37 ,855 ,358 

Resolver problemas em novas situações 2,85 2,95 ,241 ,625 

Aprender autonomamente 2,89 3,15 ,012 ,913 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) 

 

Desenvolvendo agora o estudo das necessidades de formação nos 

conhecimentos inerentes ao desempenho da função, observamos semelhanças 

entre os dois grupos de treinadores. Porém os resultados estaticamente 

significativos encontrados são todos referentes ao facto de os treinadores com 

formação superior identificarem maiores necessidades de formação. 

 



 

97 
  

 
 

Nos conhecimentos relacionados com o treino (Quadro 52), não foram 

encontrados dados significativos. Porém, o estudo das médias de resposta 

mostra uma maior necessidade de formação por parte dos treinadores sem 

formação académica superior. 

 

Quadro 52: Análise Comparativa as Necessidades de Formação dos treinadores em relação 
aos Conhecimentos relacionadas com o Treino em função do Nível de Formação Académica 

Conhecimentos Relacionadas com o Treino  

Conhecimento 
Médias 

F Sig Com 
F.Superior 

Sem 
F.Superior 

Gestão do treino 3,22 3,20 2,349 ,129 

Conteúdos e estratégias de transmissão 3,20 3,24 ,095 ,759 

Procedimentos de avaliação técnico-

táctica 
3,22 3,41 ,030 ,864 

Procedimentos de avaliação física 3,26 3,20 ,195 ,660 

Procedimentos de avaliação psicológica  3,41 3,51 ,064 ,801 

Avaliação do treino – métodos de 

observação 
3,30 3,76 ,347 ,557 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) 

 

Nos conhecimentos relacionados com a competição (Quadro 53) foram 

encontradas diferenças significativas no conhecimento sobre Planeamento de 

competições fora de casa (p = ,039). Sendo que são os treinadores com 

formação superior que indicam maiores necessidades de formação. 

 

Quadro 53: Análise Comparativa as Necessidades de Formação dos treinadores em relação 
aos Conhecimentos relacionadas com a Competição em função do Nível de Formação 
Académica 

Conhecimentos Relacionadas com a Competição  

Conhecimento 
Médias 

F Sig Com 
F.Superior 

Sem 
F.Superior 

Planificação e organização das 

competições segundo necessidades dos 

atletas 

3,26 3,41 ,045 ,832 

Planeamento das competições fora de 

casa 
3,13 3,10 4,406 ,039 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) 
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Nos conhecimentos relacionadas com a gestão desportiva (Quadro 54), 

observa-se diferenças significativas no conhecimento em Gestão das carreiras 

de atletas de competição (p = ,021), sendo que são os treinadores com 

formação académica superior que indicam maior necessidade de formação. 

 
Quadro 54: Análise Comparativa as Necessidades de Formação dos treinadores em relação 
aos Conhecimentos relacionadas com a Gestão Desportiva em função do Nível de Formação 
Académica 

Conhecimentos Relacionadas com a Gestão Desportiva  

Conhecimento 
Médias 

F Sig Com 
F.Superior 

Sem 
F.Superior 

Gestão das carreiras dos atletas de 

competição 
3,41 3,10 5,566 ,021 

Programas integrantes de especialistas 

em CD 
3,20 2,93 2,621 ,109 

Pessoas relacionadas com o mundo do 

desporto 
3,30 3,32 ,093 ,761 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) 

 
Por fim, nos conhecimento relacionados com o papel do formador 

(Quadro 55), são encontradas diferenças significativas no conhecimento em 

Avaliação do desempenho de outros treinadores (p = ,011), onde os 

treinadores com formação superior referem uma maior necessidade formação. 

Nos restantes conhecimentos não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas. 

 
Quadro 55: Análise Comparativa as Necessidades de Formação dos treinadores em relação 
aos Conhecimentos relacionadas com o Papel do Formador em função do Nível de Formação 
Académica 

Conhecimentos Relacionadas com o Papel do formador  

Conhecimento 
Médias 

F Sig Com 
F.Superior 

Sem 
F.Superior 

Planeamento, implementação e avaliação 

social 
3,17 3,20 ,001 ,982 

Planeamento, implementação e avaliação 

de treinadores principiantes 
3,15 3,05 2,856 ,095 

Avaliação do desempenho de outros 

treinadores 
3,15 3,07 6,775 ,011 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) 
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5.3.2. Análise Comparativa dos resultados segundo a experiência 

como treinador principal dos treinadores de Basquetebol. 

 

5.3.2.1. Análise Comparativa dos resultados sobre a 

Importância atribuída segundo a experiência como treinador 

principal dos treinadores de Basquetebol. 

 

Da observação dos quadros em baixo, conclui-se que os treinadores 

com dez ou mais anos de experiência tendem a dar mais importância às 

competências próprias do desempenho da função, comparativamente com os 

demais grupos de treinadores. 

 

Nas competências relacionadas com o treino (Quadro 56), a tendência 

referida atrás é facilmente observada. Foram encontrados valores significativos 

na competência em Realizar planeamento anual (p  BC = ,003), Realizar 

planeamento plurianual (p BC = ,032) e Avaliar e modificar o Planeamento 

plurianual (p BC = ,025). 
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Quadro 56: Análise Comparativa a Importância Atribuída dos treinadores em relação às 
Competências relacionadas com o Treino em função da experiência como treinador principal 

Competências Relacionadas com o Treino  

Competência 
Médias 

F Sig 
A B C 

Planear a sessão de treino 4,69 4,52 4,78 1,774 
AB= ,433 
AC= ,816 
BC= ,164 

Realizar Planeamento Anual 4,07 3,65 4,44 5,933 
AB= ,158 
AC= ,256 
BC= ,003 

Realizar Plano de preparação Plurianual 3,86 3,32 3,89 4,350 
AB= ,038 
AC= ,992 
BC= ,032 

Organizar e Conduzir o treino 4,69 4,52 4,81 2,749 
AB= ,358 
AC= ,605 
BC= ,058 

Organizar e Implementar o Planeamento 
Anual 

3,97 3,65 4,11 2,765 
AB= ,253 
AC= ,764 
BC= ,065 

Organizar e Implementar o Planeamento 
Plurianual 

3,41 3,19 3,67 1,888 
AB= ,628 
AC= ,565 
BC= ,133 

Avaliar e Modificar o treino 4,45 4,48 4,56 ,196 
AB= ,976 
AC= ,812 
BC= ,908 

Avaliar e Modificar o Planeamento Anual 4,31 3,84 4,26 3,276 
AB= ,057 
AC= ,968 
BC= ,109 

Avaliar e Modificar o Planeamento 
Plurianual 

3,59 3,16 3,81 3,693 
AB= ,189 
AC= ,632 
BC= ,025 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) ; A = Treinadores com até 4 anos de experiência; B = 
Treinadores entre5 e 9 anos de experiência; C = Treinadores com mais de 10 anos de experiência 

 

Nas competências relacionadas com a competição (Quadro 57), 

observa-se que os treinadores com mais de dez anos de experiência tendem a 

atribuir maior importância às mesmas. Contudo apenas foram encontradas 

diferenças significativas na competência em Articular a orientação da 

competição com o plano anual (p BC = ,004). 
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Quadro 57: Análise Comparativa a Importância Atribuída dos treinadores em relação às 
Competências relacionadas com a Competição em função da experiência como treinador 
principal 

Competências Relacionadas com a Competição  

Competência 
Médias F Sig 

A B C 
Preparar um atleta para a 

competição 
4,28 4,26 4,33 ,080 

AB= ,995 
AC= ,954 
BC= ,921 

Preparar a competição 4,21 4,10 4,48 2,217 
AB= ,820 
AC= ,321 
BC= ,104 

Estabelecer um plano plurianual de 

competição 
3,28 3,32 3,74 3.856 

AB= ,963 
AC= ,035 
BC= ,060 

Dirigir um atleta durante a 

competição 
4,45 4,32 4,48 ,476 

AB= ,743 
AC= ,981 
BC= ,633 

Articular a orientação da competição 

com o plano anual 
3,83 3,58 4,15 5,569 

AB= ,306 
AC= ,158 
BC= ,004 

Articular a competição com o plano 

plurianual 
3,28 3,06 3,52 1,774 

AB= ,646 
AC= ,585 
BC= ,150 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) ; A = Treinadores com até 4 anos de experiência; B = 
Treinadores entre5 e 9 anos de experiência; C = Treinadores com mais de 10 anos de experiência 

 

Em relação às competências relacionadas com a gestão desportiva 

(Quadro 58) não foram encontrados resultados significativos em nenhuma 

competência. Todavia, observando as médias de respostas denota-se que é o 

grupo de treinadores com até 4 anos de experiência que maior importância 

atribui. 

 

Quadro 58: Análise Comparativa a Importância Atribuída dos treinadores em relação às 
Competências relacionadas com a Gestão Desportiva em função da experiência como 
treinador principal 

Competências Relacionadas com a Gestão Desportiva  

Competência 
Médias 

F Sig 
A B C 

Assumir papel de treinador principal 

e coordenar outros treinadores 
3,93 3,65 3,89 ,755 

AB= ,494 
AC= ,986 
BC= .610 

Liderar uma organização (atletas, 

técnicos, etc) 
3,79 3,58 3,74 ,422 

AB= ,655 
AC= ,976 
BC= ,793 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) ; A = Treinadores com até 4 anos de experiência; B = 
Treinadores entre5 e 9 anos de experiência; C = Treinadores com mais de 10 anos de experiência 
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Nas competências relacionadas com o papel do formador (Quadro 59) 

não foi identificado nenhum resultado significativo, observando-se bastante 

semelhança entre os grupos de treinadores 

 

Quadro 59: Análise Comparativa a Importância Atribuída dos treinadores em relação às 
Competências relacionadas com o Papel do Formador em função da experiência como 
treinador principal 

Competências Relacionadas com o Papel do Formador  

Competência 
Médias 

F Sig 
A B C 

Orientar treinadores principiantes 3,66 3,55 3,70 ,190 
AB= ,908 
AC= ,982 
BC= ,822 

Coordenar técnicos na modalidade 3,52 3,10 3,30 1,242 
AB= ,262 
AC= ,704 
BC= ,744 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) ; A = Treinadores com até 4 anos de experiência; B = 
Treinadores entre5 e 9 anos de experiência; C = Treinadores com mais de 10 anos de experiência 

 

Sobre as competências relacionadas com aspectos gerais (Quadro 60), 

apenas se denota resultados significativos na competência em Aprender 

autonomamente (p AC= ,050), onde os treinadores com mais experiencia 

atribuem maior importância. 

 

Quadro 60: Análise Comparativa a Importância Atribuída dos treinadores em relação às 
Competências relacionadas com Aspectos Gerais em função da experiência como treinador 
principal 

Competências Relacionadas com Aspectos Gerais  

Competência 
Médias 

F Sig 
A B C 

Responsabilizar-se pela visão do 

mundo 
3,83 3,74 3,83 ,428 

AB= ,899 
AC= ,878 
BC= ,626 

Comunicar ideias 3,86 3,77 3,78 ,139 
AB= ,884 
AC= ,900 
BC= 1,000 

Resolver problemas em novas 

situações 
3,86 3,61 3,96 1,923 

AB= ,362 
AC= ,854 
BC= ,149 

Aprender autonomamente 4,07 4,29 4,48 2,868 
AB= ,384 
AC= ,050 
BC= ,501 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05); A = Treinadores com até 4 anos de experiência; B = 
Treinadores entre5 e 9 anos de experiência; C = Treinadores com mais de 10 anos de experiência 

 

Passando agora ao estudo da importância atribuída dos treinadores em 

relação aos conhecimentos relacionados com o desempenhar da função, os 
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dados significativos encontrados encontram-se em conhecimentos em que são 

os treinadores menos experientes que atribuem maior importância. 

 

Assim, nos conhecimentos relacionados com o treino (Quadro 61), foram 

encontradas diferenças significativas no conhecimento de Conteúdos e 

estratégias de transmissão (p AC = ,004), onde os treinadores com até 4 anos 

de experiência são o grupo que maior importância atribui a este factor.  

 

Quadro 61: Análise Comparativa a Importância Atribuída dos treinadores em relação aos 
Conhecimentos relacionados com o Treino em função da experiência como treinador principal 

Conhecimentos Relacionados com o Treino  

Conhecimento 
Médias 

F Sig A B C 

Gestão do treino 4,48 4,29 4,56 1,914 
AB= ,353 
AC= ,869 
BC= ,153 

Conteúdos e estratégias de 

transmissão 
4,59 4,29 4,11 5,658 

AB= ,088 
AC= ,004 
BC= ,415 

Procedimentos de avaliação 

técnico-táctica 
4,38 4,55 4,30 1,557 

AB= ,472 
AC= ,843 
BC= ,205 

Procedimentos de avaliação física 4,00 3,87 4,07 ,599 
AB= ,767 
AC= ,921 
BC= ,533 

Procedimentos de avaliação 

psicológica  
3,83 3,87 4,07 2,630 

AB= ,272 
AC= ,771 
BC= ,073 

Avaliação do treino – métodos de 

observação 
3,83 3,45 4,00 ,560 

AB= ,990 
AC= ,594 
BC= ,667 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) ; A = Treinadores com até 4 anos de experiência; B = 
Treinadores entre5 e 9 anos de experiência; C = Treinadores com mais de 10 anos de experiência 

 

Nos conhecimentos relacionados com a competição (Quadro 62), não 

foram encontrados valores significativos nos resultados de ambos os 

conhecimentos inseridos neste grupo. 
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Quadro 62: Análise Comparativa a Importância Atribuída dos treinadores em relação aos 
Conhecimentos relacionados com a Competição em função da experiência como treinador 
principal 

Conhecimentos Relacionados com a Competição  

Conhecimento 
Médias F Sig 

A B C 
Planificação e organização das 

competições segundo necessidades 

dos atletas 

4,00 3,87 4,00 ,294 
AB= ,785 
AC= 1,000 
BC= ,792 

Planeamento das competições fora 

de casa 
3,28 3,45 3,74 2,544 

AB= ,657 
AC= ,071 
BC= ,338 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) ; A = Treinadores com até 4 anos de experiência; B = 
Treinadores entre5 e 9 anos de experiência; C = Treinadores com mais de 10 anos de experiência 

 

Sobre os conhecimentos relacionados com a gestão desportiva (Quadro 

63), pode-se referir diferenças significativas no conhecimento em Gestão das 

carreiras de atletas de competição (p BC = ,009), onde o grupo de treinadores 

com entre 5 e 9 anos de experiência classifica de maior importância 

relativamente com os treinadores com mais de 10 anos de experiência. 

 

Quadro 63: Análise Comparativa a Importância Atribuída dos treinadores em relação aos 
Conhecimentos relacionados com a Gestão Desportiva em função da experiência como 
treinador principal 

Conhecimentos Relacionados com a Gestão Desportiva  

Conhecimento 
Médias 

F Sig A B C 
Gestão das carreiras dos atletas de 

competição 
2,79 2,84 2,11 5,611 

AB= ,979 
AC= ,017 
BC= ,009 

Programas integrantes de 

especialistas em CD 
3,31 3,58 3,19 1,486 

AB= ,478 
AC= ,861 
BC= ,222 

Pessoas relacionadas com o mundo 

do desporto 
3,45 3,32 3,52 ,413 

AB= ,830 
AC= ,947 
BC= ,648 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) ; A = Treinadores com até 4 anos de experiência; B = 
Treinadores entre5 e 9 anos de experiência; C = Treinadores com mais de 10 anos de experiência 

 

Nos conhecimentos relativos ao papel do formador (Quadro 64), mais 

uma vez, não se encontra qualquer resultado significativo. Apesar, de se 

observar que o grupo de treinadores com até 4 anos de experiência tende a ser 

aquele que maior importância atribui a este conjunto de conhecimentos. 
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Quadro 64: Análise Comparativa a Importância Atribuída dos treinadores em relação aos 
Conhecimentos relacionados com o Papel do Formador em função da experiência como 
treinador principal 

Conhecimentos Relacionados com o Papel do Formador  

Conhecimento 
Médias F Sig 

A B C 
Planeamento, implementação e 

avaliação social 
3,93 3,58 3,89 2,004 

AB= ,166 
AC= ,975 
BC= ,259 

Planeamento, implementação e 

avaliação de treinadores 

principiantes 

3,62 3,48 3,52 ,227 
AB= ,791 
AC= ,885 
BC= ,986 

Avaliação do desempenho de outros 

treinadores 
3,00 2,74 2,56 2,007 

AB= ,459 
AC= ,121 
BC= ,675 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) ; A = Treinadores com até 4 anos de experiência; B = 
Treinadores entre5 e 9 anos de experiência; C = Treinadores com mais de 10 anos de experiência 

 

 

5.3.2.2. Análise Comparativa dos resultados sobre a Auto-

percepção de Competência segundo a experiência como treinador 

principal dos treinadores de Basquetebol. 

 

Observando os quadros em baixo, facilmente se conclui que são os 

treinadores com mais de 10 ou mais anos de experiência que maior percepção 

de competência demonstra. Contudo, é ainda de referir que vários dos 

resultados significativos encontrados se referem a diferenças ente o grupo de 

treinadores com entre 5 e 9 anos de experiência e o de treinadores com 10 ou 

mais anos de experiência. 

 

Nas competências relacionadas com o treino, são observáveis 

diferenças significativas nas competências: Planear a sessão de treino (p BC = 

,048), Realizar Planeamento Anual (p AC = ,001; p BC = ,001), Realizar Plano 

de preparação Plurianual (p AC = ,046), Organizar e Conduzir o treino (p BC = 

,009), Organizar e Implementar o Planeamento Anual (p BC = ,023), Organizar 

e Implementar o Planeamento Plurianual (p Ac = ,015; p BC = ,001), Avaliar e 

Modificar o treino (p BC = ,034) e Avaliar e Modificar o Planeamento Anual (p 
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AC = ,041). Sendo que, em todas elas, são os treinadores mais experientes 

que demonstram valores mais elevados de auto-percepção de competência. 

 

Quadro 65: Análise Comparativa da Auto-percepção de Competência dos treinadores em 
relação às Competências relacionadas com o Treino em função da experiência como treinador 
principal 

Competências Relacionadas com o Treino  

Competência 
Médias 

F Sig 
A B C 

Planear a sessão de treino 4,03 3,87 4,30 2,905 
AB= ,617 
AC= ,318 
BC= ,048 

Realizar Planeamento Anual 3,48 3,55 4,26 9,413 
AB= ,937 
AC= ,001 
BC= ,001 

Realizar Plano de preparação 
Plurianual 

3,21 3,39 3,74 3,008 
AB= ,676 
AC= ,046 
BC= ,240 

Organizar e Conduzir o treino 4,07 3,77 4,33 4,614 
AB= ,240 
AC= ,340 
BC= ,009 

Organizar e Implementar o 
Planeamento Anual 

3,62 3,55 4,07 7,134 
AB= ,925 
AC= ,064 
BC= ,023 

Organizar e Implementar o 
Planeamento Plurianual 

3,17 2,97 3,85 7.645 
AB= ,648 
AC= ,015 
BC= ,001 

Avaliar e Modificar o treino 4,10 3,81 4,30 3,306 
AB= ,265 
AC= ,589 
BC= ,034 

Avaliar e Modificar o Planeamento 
Anual 

3,69 3,74 4,22 3,678 
AB= ,066 
AC= ,041 
BC= ,067 

Avaliar e Modificar o Planeamento 
Plurianual 

3,34 4,42 3,81 2,752 
AB= ,931 
AC= ,079 
BC= ,154 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) ; A = Treinadores com até 4 anos de experiência; B = 
Treinadores entre5 e 9 anos de experiência; C = Treinadores com mais de 10 anos de experiência 

 

Em relação às competências relacionadas com a competição (Quadro 

66), mais uma vez o grupo com valores mais auto de percepção de 

competência nas diferentes competências é o de treinadores com mais de 10 

ou mais anos de experiência. Sendo mesmo encontradas diferenças 

significativas em todas as competências constituintes deste grupo. Assim, 

Preparar um atleta para a competição (p BC = ,003), Preparar a competição (p 

BC = ,007), Estabelecer um plano plurianual de competição (p AC = ,023; p BC 

= ,024), Dirigir um atleta durante a competição (p AC = ,020; p BC = ,000), 

Articular a orientação da competição com o plano anual (p AC = ,000; p BC = 
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,000) e Articular a competição com o plano plurianual (p AC = ,012; p BC = 

,000). 

 
 
Quadro 66: Análise Comparativa da Auto-percepção de Competência dos treinadores em 
relação às Competências relacionadas com a Competição em função da experiência como 
treinador principal 

Competências Relacionadas com a Competição  

Competência 
Médias F Sig 

A B C 
Preparar um atleta para a 

competição 
4,03 3,65 4,22 6,152 

AB= ,055 
AC= ,522 
BC= ,003 

Preparar a competição 3,90 3,58 4,11 4,997 
AB= ,146 
AC= ,431 
BC= ,007 

Estabelecer um plano plurianual de 

competição 
3,31 3,32 3,81 4,729 

AB= ,997 
AC= ,023 
BC= ,024 

Dirigir um atleta durante a 

competição 
3,93 3,68 4,44 8,844 

AB= ,346 
AC= ,020 
BC= ,000 

Articular a orientação da competição 

com o plano anual 
3,31 3,19 4,15 12,674 

AB= ,829 
AC= ,000 
BC= ,000 

Articular a competição com o plano 

plurianual 
3,10 2,71 3,78 11,340 

AB= ,183 
AC= ,012 
BC= ,000 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) ; A = Treinadores com até 4 anos de experiência; B = 
Treinadores entre5 e 9 anos de experiência; C = Treinadores com mais de 10 anos de experiência 

 

Nas competências relacionadas com a gestão desportiva (Quadro 67), 

mais uma vez são os treinadores mais experientes que demonstram maior 

percepção de competência. Contudo, apenas são encontradas diferenças 

significativas entre o grupo de treinadores com até 4 anos de experiência e o 

grupo de treinadores com 10 ou mais anos de experiência. Assim: 

Competência para Assumir o papel de treinador principal e de coordenador de 

outros treinadores (p AC = ,030) e competência para Liderar uma organização 

de diferentes agentes desportivos (p AC = ,024). 
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Quadro 67: Análise Comparativa da Auto-percepção de Competência dos treinadores em 
relação às Competências relacionadas com a Gestão Desportiva em função da experiência 
como treinador principal 

Competên cias Relacionadas com a Gestão Desportiva  

Competência 
Médias F Sig 

A B C 
Assumir papel de treinador principal 

e coordenar outros treinadores 
2,86 2,97 3,52 3,863 

AB= ,902 
AC= ,030 
BC= ,075 

Liderar uma organização (atletas, 

técnicos, etc) 
2,59 2,94 3,19 3,624 

AB= ,246 
AC= ,024 
BC= ,497 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) ; A = Treinadores com até 4 anos de experiência; B = 
Treinadores entre 5 e 9 anos de experiência; C = Treinadores com mais de 10 anos de experiência 

 

Relativamente às competências relacionadas com o papel do formador 

(Quadro 68), as diferenças são bastante esclarecedoras. Neste grupo de 

competências os treinadores com 10 ou mais anos de experiência assumem-se 

claramente como o grupo com maior competência apercebida em todas as 

competências. Desta forma, foram encontradas diferenças significativas nas 

competências para Orientar treinadores principiantes (p AB = ,031; p AC = 

,000; p BC = ,012) e para Coordenar técnicos na modalidade (p AC = ,000; p 

BC = ,000). 

 

Quadro 68: Análise Comparativa da Auto-percepção de Competência dos treinadores em 
relação às Competências relacionadas com o Papel do Formador em função da experiência 
como treinador principal 

Competências Relacionadas com o Papel do Formador  

Competência 
Médias 

F Sig 
A B C 

Orientar treinadores principiantes 2,34 2,87 3,48 14,384 
AB= ,031 
AC= ,000 
BC= ,012 

Coordenar técnicos na modalidade 2,21 2,61 3,33 18,968 
AB= ,065 
AC= ,000 
BC= ,000 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) ; A = Treinadores com até 4 anos de experiência; B = 
Treinadores entre5 e 9 anos de experiência; C = Treinadores com mais de 10 anos de experiência 

 

Nas competências relacionadas com aspectos gerais (Quadro 69), as 

diferenças não são já tão obvias. Ainda assim, são observáveis diferenças 

significativas na competência Comunicar ideias (p BC = ,009), onde 

curiosamente os treinadores menos experientes apresentam maior 

competência percebida relativamente aos treinador com entre 4 e 9 anos de 

experiência. 
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Quadro 69: Análise Comparativa da Auto-percepção de Competência dos treinadores em 
relação às Competências relacionadas com Aspectos Gerais em função da experiência como 
treinador principal 

Competências Relaci onadas com Aspectos Gerais  

Competência 
Médias 

F Sig 
A B C 

Responsabilizar-se pela visão do 

mundo 
3,66 3,39 3,78 2,116 

AB= ,349 
AC= ,812 
BC= ,120 

Comunicar ideias 3,59 3,19 3,89 4,600 
AB= ,199 
AC= ,404 
BC= ,009 

Resolver problemas em novas 

situações 
3,66 3,45 3,81 2,505 

AB= ,416 
AC= ,602 
BC= ,073 

Aprender autonomamente 3,86 3,81 4,11 1,521 
AB= ,949 
AC= ,381 
BC= ,228 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) ; A = Treinadores com até 4 anos de experiência; B = 
Treinadores entre5 e 9 anos de experiência; C = Treinadores com mais de 10 anos de experiência 

 

Os resultados encontrados nos quadros em baixo, referentes à auto-

percepção de competência nos conhecimentos inerentes ao desempenhar da 

função, identificam claramente o grupo dos treinadores mais experientes como 

o de maior competência percebida. 

Nos conhecimentos relacionados com o treino (Quadro 70), facilmente 

se observa o atrás referido. Tendo sido encontradas diferenças significativas 

nos conhecimentos sobre Gestão do treino (p AC = ,007) e Avaliação do treino 

– métodos de observação (p BC = ,028). 
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Quadro 70: Análise Comparativa da Auto-percepção de Competência dos treinadores em 
relação aos Conhecimentos relacionados com o Treino em função da experiência como 
treinador principal 

Conhecimentos Relacionados com o Treino  

Conhecimento 
Médias 

F Sig 
A B C 

Gestão do treino 3,86 4,00 4,41 5,220 
AB= ,694 
AC= ,007 
BC= ,053 

Conteúdos e estratégias de 

transmissão 
3,86 4,23 4,30 3,227 

AB= ,112 
AC= ,056 
BC= ,921 

Procedimentos de avaliação 

técnico-táctica 
3,79 3,90 4,19 2,193 

AB= ,825 
AC= ,110 
BC= ,302 

Procedimentos de avaliação física 3,66 4,13 3,93 2,220 
AB= ,095 
AC= ,480 
BC= ,651 

Procedimentos de avaliação 

psicológica  
3,24 3,26 3,63 2,439 

AB= ,868 
AC= ,247 
BC= ,089 

Avaliação do treino – métodos de 

observação 
3,41 3,32 3,74 3,700 

AB= ,831 
AC= ,115 
BC= ,028 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) ; A = Treinadores com até 4 anos de experiência; B = 
Treinadores entre5 e 9 anos de experiência; C = Treinadores com mais de 10 anos de experiência 

 

Em relação aos conhecimentos relacionados com a competição (Quadro 

71), onde mais uma vez os treinadores com mais de 10 anos de experiência se 

percepcionam como mais competentes, apenas encontramos diferenças 

significativas no conhecimento sobre Planificação e organização das 

competições segundo as necessidades dos atletas (p AC = ,004). 

 

Quadro 71: Análise Comparativa da Auto-percepção de Competência dos treinadores em 
relação aos Conhecimentos relacionados com a Competição em função da experiência como 
treinador principal 

Conhecimentos Relacionados com a Competição  

Conhecimento 
Médias 

F Sig 
A B C 

Planificação e organização das 

competições segundo necessidades 

dos atletas 

3,31 3,48 3,89 5,623 
AB= ,568 
AC= ,004 
BC= ,057 

Planeamento das competições fora 

de casa 
3,17 3,45 3,52 1,540 

AB= ,363 
AC= ,236 
BC= ,945 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) ; A = Treinadores com até 4 anos de experiência; B = 
Treinadores entre5 e 9 anos de experiência; C = Treinadores com mais de 10 anos de experiência 
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Nos conhecimentos relacionados com a gestão desportiva (Quadro 72), 

os níveis de resposta dos diferentes grupos são bastante semelhantes. De tal 

forma que não foram encontradas diferenças significativas em nenhum dos 

conhecimentos referidos. 

 

Quadro 72: Análise Comparativa da Auto-percepção de Competência dos treinadores em 
relação aos Conhecimentos relacionados com a Gestão Desportiva em função da experiência 
como treinador principal 

Conhecimentos Relacionados com a Gestão Desportiva  

Conhecimento 
Médias 

F Sig 
A B C 

Gestão das carreiras dos atletas de 

competição 
2,48 2,61 2,63 ,223 

AB= ,839 
AC= ,812 
BC= ,997 

Programas integrantes de 

especialistas em CD 
3,14 3,48 3,15 ,898 

AB= ,470 
AC= ,999 
BC= ,504 

Pessoas relacionadas com o mundo 

do desporto 
3,34 3,32 3,33 ,004 

AB= ,995 
AC= ,999 
BC= ,999 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) ; A = Treinadores com até 4 anos de experiência; B = 
Treinadores entre5 e 9 anos de experiência; C = Treinadores com mais de 10 anos de experiência 

 

Em relação aos conhecimentos relacionados com o papel do formador 

(Quadro 73), apesar de se observar uma tendência para os treinadores do 

grupo mais experiente se classificarem como mais competentes, não foram 

encontradas diferenças significativas. 

 

Quadro 73: Análise Comparativa da Auto-percepção de Competência dos treinadores em 
relação aos Conhecimentos relacionados com o Papel do Formador em função da experiência 
como treinador principal 

Conhecimentos Relacionados com o Papel do Formador  

Conhecimento 
Médias F Sig 

A B C 
Planeamento, implementação e 

avaliação social 
3,00 3,06 3,44 2,472 

AB= ,948 
AC= ,104 
BC= ,179 

Planeamento, implementação e 

avaliação de treinadores 

principiantes 

3,38 3,19 3,67 2,369 
AB= ,662 
AC= ,082 
BC= ,401 

Avaliação do desempenho de outros 
treinadores 

2,86 3,19 3,67 1,567 
AB= ,591 
AC= ,711 
BC= ,188 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) ; A = Treinadores com até 4 anos de experiência; B = 
Treinadores entre5 e 9 anos de experiência; C = Treinadores com mais de 10 anos de experiência 
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5.3.2.3. Análise Comparativa dos resultados sobre a 

Percepção de Necessidades de Formação segundo a experiência 

como treinador principal dos treinadores de Basquetebol. 

 
Observando os quadro em baixo, não possível identificar um grupo de 

treinadores que claramente se distinga dos demais em relação às 

necessidades de formação ao nível das competências. 

 

Nas competências relacionadas com o treino (Quadro 74), os resultados 

apontam para um padrão de resposta muito semelhante, não tendo sido 

encontradas diferenças estatisticamente significativas. 

 

Quadro 74: Análise Comparativa as Necessidades de Formação dos treinadores em relação às 
Competências relacionadas com o Treino em função da experiência como treinador principal 

Competências Relacionadas com o Treino  

Competência 
Médias 

F Sig 
A B C 

Planear a sessão de treino 3,17 3,10 3,37 ,586 
AB= ,952 
AC= ,733 
BC= ,543 

Realizar Planeamento Anual 3,10 3,35 3,48 1,322 
AB= ,521 
AC= ,256 
BC= ,852 

Realizar Plano de preparação 
Plurianual 

3,03 3,13 3,15 ,140 
AB= ,908 
AC= ,877 
BC= ,996 

Organizar e Conduzir o treino 3,07 2,68 3,30 2,108 
AB= ,299 
AC= ,747 
BC= ,115 

Organizar e Implementar o 
Planeamento Anual 

3,24 3,16 3,19 ,034 
AB= ,965 
AC= ,984 
BC= ,997 

Organizar e Implementar o 
Planeamento Plurianual 

3,03 3,06 3,11 ,033 
AB= ,994 
AC= ,965 
BC= ,986 

Avaliar e Modificar o treino 3,07 2,81 3,26 1,217 
AB= ,633 
AC= ,799 
BC= ,275 

Avaliar e Modificar o Planeamento 
Anual 

3,21 3,26 3,41 ,297 
AB= ,979 
AC= ,738 
BC= ,840 

Avaliar e Modificar o Planeamento 
Plurianual 

3,31 3,45 3,56 ,590 
AB= ,796 
AC= ,529 
BC= ,888 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) ; A = Treinadores com até 4 anos de experiência; B = 
Treinadores entre5 e 9 anos de experiência; C = Treinadores com mais de 10 anos de experiência 
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Em relação às competências relacionadas com a competição (Quadro 

75) é possível identificar o grupo de treinadores com 10 ou mais anos de 

experiência como aquele que aponta maiores necessidades de formação. O 

grupo que apresenta níveis mais baixos de necessidade de formação é o dos 

treinadores com entre 5 e 9 anos de experiência. De tal forma que as 

diferenças significativas encontradas se baseiam em diferenças entre este 

grupo e o de treinadores com até 4 anos de experiência. Assim; nas 

competências para Preparar um atleta para a competição (p BC = ,039), 

Articular a orientação da competição com o plano anual (p BC = 004) e Articular 

a competição com o plano plurianual (p BC = ,014) 

 

Quadro 75: Análise Comparativa as Necessidades de Formação dos treinadores em relação às 
Competências relacionadas com a Competição em função da experiência como treinador 
principal 

Competências Relacionadas com a Competição  

Competência 
Médias 

F Sig 
A B C 

Preparar um atleta para a 

competição 
3,00 2,90 3,56 3,510 

AB= ,925 
AC= ,099 
BC= ,039 

Preparar a competição 3,10 2,94 3,30 1,124 
AB= ,758 
AC= ,711 
BC= ,296 

Estabelecer um plano plurianual de 

competição 
3,21 3,29 3,22 ,083 

AB= ,923 
AC= ,997 
BC= ,950 

Dirigir um atleta durante a 

competição 
3,28 2,81 3,63 4,686 

AB= ,187 
AC= ,407 
BC= ,009 

Articular a orientação da competição 

com o plano anual 
3,17 2,87 3,59 5,445 

AB= ,344 
AC= ,148 
BC= ,004 

Articular a competição com o plano 

plurianual 
3,07 2,84 3,48 4,182 

AB= ,549 
AC= ,172 
BC= ,014 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) ; A = Treinadores com até 4 anos de experiência; B = 
Treinadores entre5 e 9 anos de experiência; C = Treinadores com mais de 10 anos de experiência 
 

Nas competências relacionadas com a gestão desportiva (Quadro 76), 

os resultados obtidos não se classificam como de significativos em nenhuma 

das competências identificadas. 
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Quadro 76: Análise Comparativa as Necessidades de Formação dos treinadores em relação às 
Competências relacionadas com a Gestão Desportiva em função da experiência como 
treinador principal 

Competências Relacionadas com a Gestão Desportiva  

Competência 
Médias F Sig 

A B C 
Assumir papel de treinador principal 

e coordenar outros treinadores 
3,31 3,03 3,41 1,629 

AB= ,400 
AC= ,900 
BC= ,204 

Liderar uma organização (atletas, 

técnicos, etc) 
3,52 3,23 3,15 1,226 

AB= ,456 
AC= ,311 
BC= ,947 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) ; A = Treinadores com até 4 anos de experiência; B = 
Treinadores entre5 e 9 anos de experiência; C = Treinadores com mais de 10 anos de experiência 

 
Relativamente às competências relacionadas com o papel do formador 

(Quadro 77) pode-se facilmente identificar o grupo de treinadores menos 

experiente como aquele que maior necessidade de formação evidencia. As 

diferenças significativas encontradas referem-se à competência para Orientar 

treinadores principiantes (p AB = ,032). 

 

Quadro 77: Análise Comparativa as Necessidades de Formação dos treinadores em relação às 
Competências relacionadas com o Papel do Formador em função da experiência como 
treinador principal 

Competências Relacionadas com o Papel do Formador  

Competência 
Médias 

F Sig 
A B C 

Orientar treinadores principiantes 3,59 3,00 3,11 3,645 
AB= ,032 
AC= ,116 
BC= ,882 

Coordenar técnicos na modalidade 3,83 3,45 3,30 2,802 
AB= ,221 
AC= ,063 
BC= ,776 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) ; A = Treinadores com até 4 anos de experiência; B = 
Treinadores entre5 e 9 anos de experiência; C = Treinadores com mais de 10 anos de experiência 

 

Nas competências relacionadas com aspectos gerais (Quadro 78) o 

padrão de resposta dos diferentes grupos é algo semelhante. Apenas é 

possível identificar algumas diferenças entre o grupo de treinadores menos 

experientes e o de treinadores com entre 5 e 9 anos de experiência. Desta 

forma, as diferenças estatisticamente significativas encontradas foram na 

competência para Resolver problemas em novas situações (p AB = ,004). 
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Quadro 78: Análise Comparativa as Necessidades de Formação dos treinadores em relação às 
Competências relacionadas com Aspectos Gerais em função da experiência como treinador 
principal 

Competências Relacionadas com Aspectos Gerais  

Competência 
Médias F Sig 

A B C 
Responsabilizar-se pela visão do 

mundo 
3,31 3,13 3,26 ,375 

AB= ,680 
AC= ,972 
BC= ,825 

Comunicar ideias 3,31 2,94 3,37 2,869 
AB= ,142 
AC= ,953 
BC= ,081 

Resolver problemas em novas 

situações 
3,10 2,55 3,07 6,784 

AB= ,004 
AC= ,985 
BC= ,009 

Aprender autonomamente 3,14 2,74 3,19 3,262 
AB= ,099 
AC= ,969 
BC= ,063 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) ; A = Treinadores com até 4 anos de experiência; B = 
Treinadores entre5 e 9 anos de experiência; C = Treinadores com mais de 10 anos de experiência 

 

O reduzido número de resultados significativos na análise às 

necessidades de formação dos treinadores nos conhecimentos referentes à 

actuação não permite a tomada de considerações fundamentadas. 

 

Nos conhecimentos relacionados com o treino (Quadro 79), apesar se 

apenas se observar diferenças significativas no conhecimento sobre Gestão do 

treino (p BC = ,007), podemos identificar o grupo de treinadores com mais 

experiência como o que indica maiores necessidades de formação neste factor. 
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Quadro 79: Análise Comparativa as Necessidades de Formação dos treinadores em relação 
aos Conhecimentos relacionados com o Treino em função da experiência como treinador 
principal 

Conhecimentos Relacionados com o Treino  

Conhecimento 
Médias F Sig 

A B C 

Gestão do treino 3,21 2,87 3,59 4,74 
AB= ,305 
AC= ,234 
BC= ,007 

Conteúdos e estratégias de 

transmissão 
3,28 2,94 3,48 3,563 

AB= ,223 
AC= ,596 
BC= ,027 

Procedimentos de avaliação técnico 

- táctica 
3,21 3,16 3,59 2,225 

AB= ,976 
AC= ,206 
BC= ,132 

Procedimentos de avaliação física 3,17 3,06 3,48 1,775 
AB= ,879 
AC= ,165 
BC= ,379 

Procedimentos de avaliação 

psicológica  
3,38 3,39 3,63 ,979 

AB= ,999 
AC= ,438 
BC= ,449 

Avaliação do treino – métodos de 

observação 
3,45 3,42 3,70 1,062 

AB= ,989 
AC= ,464 
BC= ,376 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) ; A = Treinadores com até 4 anos de experiência; B = 
Treinadores entre5 e 9 anos de experiência; C = Treinadores com mais de 10 anos de experiência 

 

Nos conhecimentos relacionados com a competição (Quadro 80) os 

resultados obtidos, desprovidos de dados significativos, não permitem 

considerações sobre as necessidades de formação dos diferentes grupos de 

treinadores nesta área. 

 

Quadro 80: Análise Comparativa as Necessidades de Formação dos treinadores em relação 
aos Conhecimentos relacionados com a Competição em função da experiência como treinador 
principal 

Conhecimentos Relacionados com a Competição  

Conhecimento 
Médias F Sig 

A B C 
Planificação e organização das 

competições segundo necessidades 

dos atletas 

3,34 3,10 3,59 2,676 
AB= ,469 
AC= ,494 
BC= ,060 

Planeamento das competições fora 

de casa 
3,17 3,06 3,11 ,121 

AB= ,876 
AC= ,961 
BC= ,976 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) ; A = Treinadores com até 4 anos de experiência; B = 
Treinadores entre5 e 9 anos de experiência; C = Treinadores com mais de 10 anos de experiência 
 

O mesmo acontece nos conhecimentos relacionados com a gestão 

desportiva (Quadro 81), onde não foram encontrados diferenças significativas. 



 

117 
  

 
 

Quadro 81: Análise Comparativa as Necessidades de Formação dos treinadores em relação 
aos Conhecimentos relacionados com a Gestão Desportiva em função da experiência como 
treinador principal 

Conhecimentos Relacionados com a Gestão Desportiva  

Conhecimento 
Médias F Sig 

A B C 
Gestão das carreiras dos atletas de 

competição 
3,48 3,19 3,00 1,445 

AB= ,765 
AC= ,214 
BC= ,558 

Programas integrantes de 

especialistas em CD 
3,21 2,90 3,11 ,869 

AB= ,407 
AC= ,919 
BC= ,664 

Pessoas relacionadas com o mundo 

do desporto 
3,62 3,19 3,11 2,715 

AB= ,157 
AC= ,087 
BC= ,934 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) ; A = Treinadores com até 4 anos de experiência; B = 
Treinadores entre5 e 9 anos de experiência; C = Treinadores com mais de 10 anos de experiência 

 

Igualmente para os conhecimentos relacionados com o papel do 

formador (Quadro 82). 

 

Quadro 82: Análise Comparativa as Necessidades de Formação dos treinadores em relação 
aos Conhecimentos relacionados com o Papel do Formador em função da experiência como 
treinador principal 

Conhecimentos Relacionados com o Papel do Formador  

Conhecimento 
Médias 

F Sig 
A B C 

Planeamento, implementação e 

avaliação social 
3,14 3,00 3,00 ,205 

AB= ,840 
AC= ,850 
BC= 1,000 

Planeamento, implementação e 

avaliação de treinadores 

principiantes 

3,10 2,94 3,30 1,963 
AB= ,617 
AC= ,552 
BC= ,123 

Avaliação do desempenho de outros 

treinadores 
3,41 2,94 3,00 2,100 

AB= ,142 
AC= ,253 
BC= ,965 

Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) ; A = Treinadores com até 4 anos de experiência; B = 
Treinadores entre5 e 9 anos de experiência; C = Treinadores com mais de 10 anos de experiência 
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6. Discussão dos Resultados 

6.1 Análise Descritiva 

 

6.1.1 Importância atribuída pelos treinadores de Basquetebol no 

domínio dos Conhecimentos e Competências para o exercício da 

função. 

 

Analisando os resultamos podemos concluir que os treinadores 

valorizam as competências e conhecimentos inerentes à sua actividade entre o 

“Importância razoável e o “ Muito grande importância”, nível “3” e nível “5” 

respectivamente. Observamos ainda que a média de respostas dadas, em 

todos os 37 itens constituintes do nosso questionário, se classifica como 

“Grande importância” (nível “4”). Resultados estes, concordantes com os 

encontrados por Borges (2009). Estes resultados, que nos remetem para uma 

valorização relativamente elevada das distintas competências e 

conhecimentos, parecem mostrar a sensibilizada dos treinadores para a 

importância que a sua função ocupa no contexto desportivo actual. Função 

essa, identificada pelos atletas inquiridos por Ericsson (2003) como a mais 

importante do universo desportivo, ainda, segundo Sobrinho (2007) o papel do 

treinador é cada vez mais importante, devendo ser desempenhado com a 

maior competência possível em todas as suas dimensões. 

Denota-se também que os treinadores, tal como Hagemann, Strauss e 

Büsch, (2008), tendem a atribuir maior importância a aspectos relacionados 

com o treino e com a competição. Relegando para segundo plano os aspectos 

relacionados com o planeamento a médio e longo prazo, assim como, a 

articulação desse mesmo planeamento com a competição. Podemos ainda 

concluir que quanto mais a longo prazo se refere o planeamento, menor é a 

importância atribuída pelos treinadores. Como já foi transmitido a preparação e 

planeamento de treinos e competições são tidos como de bastante importância, 

contudo essa mesma importância vai reduzindo quando nos referimos a 

planeamento anual e ainda mais em relação ao planeamento plurianual. 
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Estas observações vão ao encontro do encontrado na literatura, onde 

vários autores (Horton, Baker e Deakin, 2005; Resende et al, 2007; Rosado, 

2000; Curado 1982; Wilcox & Trudel, 1998; Ramos et al, 2007) referem que, 

não menosprezando outras áreas de actuação, o cerne da actuação específica 

dos treinadores se encontra na preparação e orientação do treino e da 

competição. Rosado et al. (2000) afirma que estes factores exprimem a 

especificidade da modalidade abordada pelo treinador, contudo, os mesmos 

autores apontam que a função de treinador pressupõe o exercício de uma lista 

infindável de tarefas, aptidões, atitudes e comportamentos, despertando desta 

forma a atenção dos treinadores para distintas áreas da sua intervenção. 

Reforçando os resultados apontados atrás, os itens com médias mais altas de 

importância atribuída foram mesmo as competências para Planear a sessão de 

treino (4,66) e para Organizar e conduzir o treino (4,67) 

Porém, tal como afirma Salmela (1996), os treinadores deverão ter em 

atenção um conjunto basto de factores que vão muito além do controlo e 

organização de treinos e competições. 

Nas competências e conhecimentos específicos menos valorizados 

pelos treinadores, encontrados os referentes à gestão desportiva e ao papel do 

formador a desempenhar pelo treinador. Estes últimos, contrariando o relevo 

dado por Marques (2004) e Barreto (1998) à componente formação na 

actuação do treinador, evidenciam mesmo os valores de importância atribuída 

mais baixos.  

Um aspecto que nos despertou alguma atenção foi o facto de as 

competências profissionais, de forma geral, evidenciarem uma maior 

importância que os conhecimentos. Tal como refere Rosado (2000), as 

competências são ajustáveis as distintos ambientes profissionais, talvez seja 

devido a esta sua característica especifica que, segundo Borges (2009), estas 

sejam tidas como de maior importância pelos treinadores. 

 

 



 

123 
  

 
 

6.1.2 Competência Percebida dos treinadores de Basquetebol no 

domínio dos Conhecimentos e Competências para o exercício da 

função. 

 

Numa análise global aos resultados obtidos, observa-se que um padrão 

de respostas entre o Competente (3) e o Muito competente (4). Apesar de se 

constatar um ligeiro equilíbrio, o nível mais observado é o de Muito 

competente.  

Tal como os resultados obtidos por Cunha (2008) os treinadores 

classificam-se como Muito competentes em três áreas distintas das 

competências e conhecimentos profissionais, sendo elas, as relacionadas com 

o treino, com a competição e com os aspectos gerais. O item referido com 

maior média (4,13) foi o conhecimento sobre Conteúdos e métodos de 

transmissão, sendo o menos referenciado o de possuir conhecimentos sobre 

Gestão das carreiras de atletas de alta competição (2,57). Borges (2009) 

encontrou exactamente mesmo item com menor competência percebida pelos 

treinadores. 

Observa-se que os treinadores se classificam de mais competentes nos 

aspectos mais práticos da sua função. Desta forma, tal como, Simão (1998), 

Cunha (2008), Borges (2009), Resende et al. (2007), Louro e Nunes (2007) e 

de Wilcox e Trudel (1998), encontramos que os treinadores se sentem mais 

competentes nos itens relacionados com a sessão de treino. Isto, em 

detrimento dos itens relacionados com o planeamento a médio e longo prazo, 

fundamentando a opinião de vários autores (Rosado, 2007; Demers et al., 

2006; Resende et al., 2007), quando se referem a estas funções da actuação 

do treinador.  

Contudo, o menor sentimento de competência nas tarefas de 

planeamento a médio e longo prazo, presentes também nos estudos de Cunha 

(2008) e Borges (2009), podem transmitir possíveis lacunas na formação dos 

treinadores. O que, segundo a literatura (Graça, 1997 Lemos & Graça, 2005; 

Mallet & Côté, 2006; Lemyre et al., 2007; Feltz, 1999; Gilbert & Trudel, 2001), 

deve ser tido como preocupante, principalmente na formação de jovens. 
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O sentimento de competência dos treinadores constituintes da nossa 

amostra, assim como a do estudo de Borges (2009), apresentam resultados 

muito semelhantes com os da importância atribuída. Observamos que, de 

forma geral, os treinadores tendem a se classificar como mais competentes nos 

itens aos quais atribuem também maior importância. 

As áreas onde os treinadores se classificam como menos competentes 

referem-se aos aspectos relacionados com a gestão desportiva e com o papel 

de formador. Resultados semelhantes aos de Borges (2009) e Cunha (2008). 

Porém denotamos que, entre os dois, os itens relacionados com o papel de 

formador apresentam percepção de competência ligeiramente inferior. Ainda 

assim, são os itens relacionados com a formação de outros treinadores que 

apresentam os valores médios mais baixos. 

Em relação às competências e conhecimentos relacionados com a 

competição podemos observar que os treinadores se sentem mais confortáveis 

nas tarefas de preparar o atleta para a competição, preparar a própria 

competição e dirigir o atleta nela. 

Nas competências relacionadas com aspectos gerais realçamos o facto 

de os treinadores se classificarem Muito competentes na capacidade de 

aprender autonomamente. Este resultados leva a crer que os treinadores estão 

mobilizados para a importância dos exercícios de reflexão e de investigação, 

realçados por vários autores (Araújo, 1994; Nelson, Cushion e Potrac, 2006; 

Cushion, 2002; Salmela, 1996; Ramos, 2008) e tão necessários para a 

constante evolução a e actualização do treinador (Lyle, 2002). 

Os treinadores sentem-se mais competentes nas competências, em 

detrimento dos conhecimentos, dados encontrados também por Borges (2009). 

Estes resultados levam a crer que os treinadores se sentem mais competentes 

no saber fazer, que em todo o conhecimento teórico que sustenta a sua 

actuação prática. 
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6.1.3 Auto-percepção de Necessidades de Formação dos 

treinadores de Basquetebol no domínio dos Conhecimentos e 

Competências para o exercício da função. 

 

Os treinadores apresentam resultados muito semelhantes em todos os 

itens, no que às necessidades de formação diz respeito. Dois itens encontram-

se, embora muito ligeiramente, no nível Necessito muito. Sendo eles a 

competência em coordenar outros treinadores (3,53) e conhecimentos sobre 

avaliação do treino – técnicas de observação (3,52). Todos os restantes 35 

itens encontram-se no nível “3”, ou seja, no Necessito. O item em que os 

treinadores apontam menor necessidade de formação é a competência para 

resolver problemas em situações novas. 

Os dados atrás apontados dificultam um detalhar aprofundado das 

diferenças apontadas pelos treinadores quanto às suas necessidades de 

formação. Porém, as pequenas diferenças encontradas serão usadas da 

melhor forma possível para cumprir esse objectivo. 

Numa análise comparativa entre competências e conhecimentos, 

denotamos que os treinadores transmitem maiores necessidades de formação 

relativamente aos conhecimentos. Dados que diferem dos encontrados por 

Borges (2009) e Cunha (2008), onde não são observadas diferenças. 

Podemos observar que as categorias relacionadas com o treino e 

competição, para além de maior importância atribuída e maior percepção de 

competência, são também aquelas onde os treinadores identificam maiores 

necessidades de formação. Apesar de os resultados obtidos nestas áreas 

serem muito semelhantes com os da gestão desportiva, não deixa de ser 

curioso que as áreas onde os treinadores se revêem mais competentes fazem 

parte da áreas onde estes identificam maiores necessidades de formação. 

Estes curiosos resultados são também identificados nos resultados dos 

estudos de Borges (2009) e Cunha (2008), este último justifica mesmo este 

factor com a importância atribuída pelos treinadores a estes itens. 

Dentro das competências relacionadas com o treino, tal como o 

encontrado no estudo de Borges (2009), são identificadas necessidades de 
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formação ligeiramente superiores nos itens relacionados com o planeamento a 

médio e longo prazo em detrimento da preparação e controlo da sessão de 

treino. Estes resultados contrariam o encontrado por Cunha (2008), criando a 

esperança que apesar de um menor sentimento de competência, os nossos 

treinadores podem estar dispostos a enriquecer o seu reportório teórico e 

pratico nesta área, identificada como de grande importância por Mallett & Côte 

(2006). Nos itens relacionados com a competição, apesar de encontrarmos 

diferenças menores, a identificação de maiores necessidades nos itens 

relacionados com a preparação a médio longo prazo mantém-se, sendo estes 

resultados semelhantes aos encontrados por Borges (2009) e Cunha (2008). 

Em relação às competências e conhecimentos relacionados coma 

gestão desportiva, os treinadores apontam necessidades muito semelhantes 

entre todos os itens. Realça-se apenas o conhecimento sobre programas de 

inclusão de especialistas em ciências do Desporto onde as necessidades 

apontadas são ligeiramente inferiores. Este sentimento de necessidade de 

formação numa área de intervenção como a gestão desportiva, referida 

também nos estudos de Cunha (2008) e Borges (2009), parece indicar a 

sensibilização dos treinadores para temas emergentes das Ciências do 

Desporto (Ramos et al., 2007). 

Nos aspectos relacionados com o papel de formador, é relevada uma 

maior necessidade de formação nos itens relacionados com outros treinadores 

que nos relacionados com atletas, o que contraria o encontrado por Cunha 

(2008). 

 

 

6.2. Análise Comparativa 

 

6.2.1 Análise Comparativa dos resultados segundo o grau 

académico dos treinadores de Basquetebol. 
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6.2.1.1 Análise Comparativa dos resultados sobre a Importância 

atribuída segundo o grau académico dos treinadores de 

Basquetebol. 

 

Analisando, de forma geral, os resultados obtidos nesta área não 

encontramos diferenças marcantes entre os dois grupos de treinadores. 

Constatamos porém, que os treinadores sem formação académica tendem a 

atribuir maior importância aos conhecimentos profissionais que os treinadores 

com formação académica, tendo encontrado vários itens com diferenças 

significativas em relação ao afirmado. O que difere do relatado por Borges 

(2009), que não encontrou diferenças significativas neste aspecto. 

Apesar de não encontrarmos diferenças significativas na nossa amostra, 

tal como Borges (2009), observamos que treinadores com formação superior 

tendem a atribuir maior importância a aspectos relacionados com o treino e 

com a competição, confirmando o defendido por Louro e Nunes (2007) e 

Oliveira e Louro (2007). 

Denotamos também que os treinadores com formação superior, 

suportando o defendido por lemos (2005), atribuem maior importância a 

aspecto relacionados com o papel de formador. Encontrando diferenças 

significativas em 3 dos 5 itens de competências e conhecimentos relacionados 

com este. Tais resultados diferem dos encontrados por Borges (2009), onde 

não foram encontradas diferenças significativas neste campo. 

Denunciamos também que nos itens relacionados com a gestão 

desportiva, são os treinadores sem formação superior que lhes tendem a 

atribuir maior importância. Contudo foram encontradas diferenças significativas 

em apenas 2 dos 5 itens relacionados com o tema. Borges (2009), mais uma 

vez, não encontrou qualquer diferença significativa neste tema. 

Tendo em conta tudo o relatado anteriormente podemos aferir que 

treinadores com formação superior atribuem maior importância a factores 

relacionados com o treino, a competição e o papel do treinador. De igual forma 

que os treinadores sem formação superior, de forma geral, atribuem maior 

importância aos conhecimentos específicos da actividade de treinador, mas 
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também ao conjunto de itens identificados como relacionados com a gestão 

desportiva. 

 

 

6.2.1.2 Análise Comparativa dos resultados sobre a auto-percepção 

de competência segundo o grau académico dos treinadores de 

Basquetebol. 

 

Analisando de forma geral podemos conferir que os treinadores com 

formação superior tendem a sentir-se mais competentes nas competências 

para o desempenho da sua função que os treinadores sem formação superior. 

Contudo, apenas são encontradas diferenças significativas nas competências 

relacionadas com a competição. Apesar das poucas diferenças significativas 

encontradas, os nossos resultados diferem dos encontrados por Borges (2009), 

que não aponta qualquer diferença na competência percebida entre estes dois 

grupos de treinadores. Já em relação ao estudo de Cunha (2008), os nossos 

resultados diferem ao apresentarem diferenças significativas essencialmente 

nas competências relacionadas com a competição, enquanto o autor encontra 

a maioria das diferenças significativas em itens relacionados com o treino.  

Permanecendo ainda nas competências profissionais, não observamos 

diferenças significativas nas competências relacionadas com a gestão 

desportiva, com o papel de formador nem nas relacionadas com aspectos 

gerais. Tais resultados diferem dos apresentados por Cunha (2008), que 

apontam para a teoria que os treinadores com formação académica se sentem 

mais competentes nestas áreas, mas também do defendido por louro e Nunes 

(2007). 

Avançando para os conhecimentos específicos para o desempenhar da 

função de treinador, contrariando as posições de Louro e Nunes (2007), Lemos 

(2005) e Oliveira e Nunes (2007), patenteamos resultados bastante 

semelhantes entre os dois grupos de treinadores. De tal forma que, apesar das 

diferenças significativas encontradas e em concordância com o apresentado 

por Cunha (2008), não nos é possível distinguir maior ou menor percepção de 
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um dos grupos em qualquer área. Assim, encontramos diferenças significativas 

nos conhecimentos sobre Procedimentos de avaliação técnico/táctica do treino 

e sobre Avaliação do desempenho de outros treinadores, onde os treinadores 

sem formação superior se vislumbram mais competentes, e ainda no 

conhecimentos sobre Gestão das carreiras dos atletas de competição, onde 

passam a ser os treinadores com formação superior a apresentarem maior 

sentimento de competência. 

 

 

6.2.1.3 Análise Comparativa dos resultados sobre as necessidades 

de formação segundo o grau académico dos treinadores de 

Basquetebol. 

 

Apesar de, através do estudo das médias de resposta nos dois grupos, 

se observar uma maior tendência para os treinadores sem formação 

académica superior demonstrarem maiores necessidades de formação, apenas 

em 3 dos 37 itens foram encontradas diferenças significativas. Sendo os itens 

em questão relativos ao conhecimento sobre Avaliação do desempenho de 

outros treinadores, sobre planeamento das competições fora de casa e sobre 

gestão das carreiras dos atletas de competição, onde são os treinadores com 

formação superior que indicam maiores necessidades 

Estes resultados, não sendo significativos, encontram-se em 

concordância com o relatado por Cunha (2008). Já Borges (2009) encontra 

diferenças significativas entre estes dois grupos de treinadores no seu estudo. 

Afirmando que treinadores sem formação académica superior apresentam 

necessidades de formação superiores nas competências e conhecimentos 

profissionais relacionados com o treino e a competição. Contudo, as poucas 

diferenças significativas por nós observadas dizem respeito maior 

necessidades pelos treinadores com formação superior e em itens relacionados 

com a competição, mas também com a gestão desportivo e com o papel de 

formador. 
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De facto, as reduzidas diferenças significativas encontradas não nos 

permitem retirar ilações marcantes neste tema.  

 

 

6.2.2  Análise Comparativa dos resultados segundo a experiência 

como treinador principal dos treinadores de Basquetebol. 

  

6.2.2.1 Análise Comparativa dos resultados sobre a auto-percepção 

de competência segundo a experiência como treinador principal dos 

treinadores de Basquetebol. 

 

Tendo como sustentação a literatura consultada (Gilbert & Trudel, 1999; 

Salmela, 1996; Schemmp, 2003; Rodrigues, 2007; Goul et al., 1990; Abraham 

& Collins, 1998) era esperado que treinadores com mais experiência 

demonstrassem níveis de competência apercebida mais elevados. Os 

resultados encontrados, à semelhança dos dados transmitidos por Borges 

(2009) e cunha (2008), apontam claramente para esta tendência, tendo sido 

encontradas diferenças significativas em vários itens. Curiosamente, uma parte 

considerável das diferenças significativas encontradas referem-se a resultados 

entre o grupo de treinadores com entre 5 e 9 anos de experiência e o grupo de 

treinadores mais experientes. 

Em relação às competências relacionadas com o treino, com a 

competição, com a gestão desportiva e com o papel de formador, as diferenças 

entre o grupo de treinadores com mais experiencia e os restantes dois grupos 

de treinadores, para além de estaticamente significativas, são tremendamente 

óbvias. Tendo sido encontradas diferenças significativas em todos os itens 

constituintes dos temas atrás referidos. Mais uma vez estes resultados 

encontram-se em concordância com os resultados dos estudos de Borges 

(2009) e de Cunha (2008). Fundamentando ainda a posição de vários autores 

(Gilbert & Trudel, 1999; Salmela, 1996; Jones et al. 1997; Abraham e Collins, 

1998; Ramos, Graça e Nascimento, 1999; Gould et al., 1990; Mesquita, 1998) 
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quando referem que a experiência provoca alterações efectivas na forma de 

actuar do treinador. Sendo possível aferir que essas mesmas mudanças 

contribuem para um maior “conforto” dos treinadores no desempenhar das 

suas funções. 

Na competência para orientar treinadores principiantes, contrariamente 

ao demonstrado por Cunha (2008), são evidentes diferenças significativas 

entre o grupo de treinadores com entre 5 e 9 anos de experiência e o grupo de 

treinadores menos experientes, afirmando-se os primeiros como mais 

competentes. 

Em relação aos conhecimentos específicos da actuação dos treinadores 

mais uma vez, os treinadores mais experientes são aqueles com maior 

percepção de competência. Contudo, as diferenças significativas encontradas 

restringem-se aos conhecimentos relacionados com o treino e com a 

competição. Estes resultados, como tem sido apanágio, estão em concordância 

com os encontrados por Cunha (2008) e Borges (2009). 

Porém, nos restantes conjunto de itens, relacionados com a gestão 

desportiva e com o papel de formador, para além das diferenças entre os 

grupos serem consideravelmente inferiores, também não são estaticamente 

significativos. Tais resultados não salientam as características dos 

conhecimentos dos treinadores expert apontados por autores como Jones et 

al., (1997); Graça, (1997): Mesquita, (1998); Mallett & Côte, (2006); Rodrigues, 

(2007); Schemmp, (2003). 

Analisando todos os resultados debatidos anteriormente deparamo-nos 

com a visão que treinadores mais experientes se vêm mais competentes em 

todas as competências próprias da sua função e ainda nos conhecimentos 

relacionados com o treino e com a competição. 

 

 

6.2.2.2 Análise Comparativa dos resultados sobre as necessidades 

de formação segundo a experiência como treinador principal dos 

treinadores de Basquetebol. 
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Parece unânime, para a comunidade científica da área (Demers et al., 

2006; Gilbert & Trudel, 2001; Abram et al., 2006; Rocha, 2006; Jones et al., 

1997; Bales, 2006; Afonso, 2001; Cushion et al., 2003), que a experiência 

promove a aquisição de conhecimentos e competências por parte do treinador. 

Posto isto, seria de esperar que treinadores mais experientes revelassem 

menores necessidades de formação. 

Contudo, os resultados obtidos no nosso estudo não fundamentam esta 

teoria encontrada na literatura. Da análise dos resultados encontrados neste 

tem, não é possível identificar nenhum grupo de treinadores com maiores ou 

menores percepções de necessidade de formação. 

Nas competências profissionais, contrariando o observado nos estudos 

de Borges (2009) e Cunha (2008), não foram encontradas diferenças 

significativas nas competências relacionadas com o treino, sendo ainda 

identificada uma tendência para o grupo de treinadores mais experientes 

aquele maiores necessidades de formação aponta nas competências 

relacionadas com a competição. Porém, em relação a estas ultimas 

competências, as diferenças significativas encontradas dizem respeito a dados 

entre o grupo menos experiente e o grupo com entre 5 e 9 anos de experiência. 

Mais concretamente nas competências para Preparar um atleta para a 

competição, Articular a orientação da competição com o plano anual e Articular 

a competição com o plano plurianual. 

Os mesmos grupos de treinadores apresentam diferenças significativas 

nas competências relacionadas com o papel de formador do treinador. 

Naturalmente na competência para orientar treinadores principiantes, os 

próprios principiantes indicam maiores necessidades de formação que os 

restantes grupos, embora estas diferenças apenas sejam significativas com o 

grupo de 4 a 9 anos de experiência. 

Nos conhecimentos específicos da actuação do treinador, mais uma 

contrariamente ao encontrado nos estudos de Cunha (2008) e Borges (2009) 

mas também na literatura referida atrás, apenas se encontra diferenças 

significativas num único item. Assim, apenas no conhecimento sobre gestão do 

treino a maior necessidade de formação apontada pelos treinadores com mais 
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experiência comparativamente com o grupo com entre 5 e 9 anos de 

experiência é significativa. Nos restantes conjuntos de conhecimentos 

nenhuma diferença significativa entre os grupos de treinadores foi encontrada. 

Observando de forma geral os resultados obtidos neste tema, 

contrariamente ao que seria esperado, ao encontrado na literatura e a estudos 

anteriores semelhantes, não é possível apontar grandes diferenças 

significativas entre os grupos de treinadores. Observando-se mesmo uma 

tendência mais ou menos constante para os treinadores com mais experiências 

apontarem maiores necessidade de formação, porém, sem dados significativos. 
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7. Conclusões 

 

A realização deste estudo permite-nos retirar as seguintes conclusões: 

 

Análise Descritiva: 

� Os treinadores inquiridos no presente estudo atribuem maior 

importância a aspectos relacionados com o treino e com a 

competição, com realce para itens relacionado com as sessões de 

treino e de competição. 

� Quanto mais a longo prazo de planeamento se referem os 

itens, menor é a importância atribuída pelos treinadores. 

� Entre os itens com menor importância atribuída pelos 

treinadores encontram-se os relacionados com a gestão desportiva e 

com o papel de formador a desempenhar pelo treinador. 

� Os treinadores atribuem maior importância ao conjunto de 

competências profissionais identificadas que ao conjunto de 

conhecimentos específicos. 

� Os Treinadores questionados classificam-se como Muito 

competentes nas competências e conhecimentos relacionados com 

o treino, com a competição e com aspectos gerais. 

� A áreas em que os treinadores se identificam menos 

competentes são na gestão desportiva e no papel de formador do 

treinador, sendo o item com menor sentimento de competência o 

conhecimento sobre gestão das carreiras de atletas de alta 

competição. 

� Os aspectos relacionados com o treino são aqueles em que os 

treinadores se sentem mais competentes, sentimento de 

competência esse, que vai diminuído conforme o planeamento se 

alonga no tempo. 

� O facto de os treinadores se sentirem mais competentes no 

conjunto de competências identificado que nos conhecimentos, leva 

a concluir que estes se sentem mais competentes no saber fazer, 
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que em todo o conhecimento teórico que sustenta a sua actuação 

prática. 

� Os treinadores não identificam diferenças significativas em 

relação às necessidades de formação nas diferentes áreas tratadas. 

 

Análise comparativa: 

� Treinadores sem formação académica tendem a atribuir maior 

importância aos conhecimentos profissionais que os treinadores com 

formação académica. 

� Aspectos relacionados com o papel de formador do treinador, 

de forma geral, são classificados com maior importância por 

treinadores com formação superior. 

� È possível aferir que os treinadores com formação superior 

tendem a sentir-se mais competentes nos conhecimentos 

relacionados com a competição que os treinadores sem formação 

superior. 

� Não forma encontradas diferenças assinaláveis nas 

necessidades de formação entre treinadores com e sem formação 

superior. 

 

� Treinadores com mais experiência demonstram níveis de 

competência apercebida mais elevados, nomeadamente nas 

competências relacionadas com o treino, com a competição, com a 

gestão desportiva e com o papel de formador. 

� Treinadores com 4 ou menos anos de experiência, 

demonstram-se mais competentes para orientar treinadores 

principiantes que treinadores com ente 5 e 9 anos de experiência. 

� Treinadores mais experientes percepcionam-se mais 

competentes nos conhecimentos relacionados com o treino e com a 

competição. 
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� Não forma identificadas diferenças assinaláveis entre 

treinadores mais ou menos experientes, quanto às suas 

necessidades de formação. 

� Observando-se uma tendência, mais ou menos constante, para 

os treinadores com mais experiências apontarem maiores 

necessidades de formação. 

 

 

.



 

140 
  

 
 



 

141 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 – Bibliografia 
 



 

142 
  

 
 



 

143 
  

 
 

8. Bibliografia 

 

Abraham, A. Collins, D. & Russel, M. (2006). Examing and extending in coach 

development. Quest, 24(6), 549 - 564. 

 

Afonso, C., (2001). O Conhecimento do treinador a respeito das Metodologias 

de Ensino e do treino do Voleibol na Formação. Tese de Doutoramento 

apresentada à FADEUP. Porto. 

 

Almeida, C. (2001). O treinador em Portugal : perfil social, caracterização da 

actividade e formação. Lisboa: Instituto Nacional de Formação e Estudos 

do Desporto. 

 

Araújo, J. (1994). Ser Treinador. Lisboa: Editorial Caminho. 

 

Bales, J. (2006). Introduction: Coach education. Sport Psychologist, 20(2), 126-

127. 

 

Barber, H. (1998). Examining Gender Differences in Sources and Levels of 

Perceived Competence in Interscholastic Coaches. The Sport 

Psychologist, 12(3), 237-252. 

 

Borges, M. (2009). Valorização, auto-percepção e necessidades de formação 

acerca dos conhecimentos e competências do treinador desportivo: 

estudo aplicado em treinadores de Andebol em Portugal. Porto. 

Dissertação de Mestrado apresentada à FADEUP. 

 

Bravo, S. (2008). A Intervenção pedagógica do conteúdo do treinador: estudo 

aplicado em treinadores licenciados e não licenciados em Educação 

Física e Desporto nos Escalões de Iniciados e Juvenis. Porto. 

Dissertação de Mestrado apresentada à FADEUP. 

 



 

144 
  

 
 

Burden, P. (1990) Teacher development. In W. R. Houston Edition. Handbook 

of research on teacher education. N.Y., Macmillian. 311-327. 

 

Costa, J. P. A. (2005). A formação do treinador de futebol: análise de 

competências, modelos e necessidades de formação. Lisboa. João P. A. 

Costa. Dissertação de Mestrado apresentada a Faculdade de 

Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa. 

 

Coutinho, R. (2007). Contributo para o estudo do impacto da formação de 

treinadores de basquetebol Dissertação de Licenciatura apresentada à 

FADEUP. 

 

Cunha, G. (2008). Análise da auto-percepção dos treinadores de futebol no 

domínio dos conhecimentos e competências profissionais e no 

reconhecimento das necessidades de formação. Porto. Dissertação de 

Mestrado apresentada à FADEUP. 

 

Curado, J. (1982). Planeamento do treino e preparação do treinador. Lisboa: 

Caminho. 

 

Cushion, C. (2001). Coaching Research and Coach Education: Do the sum of 

the parts equal the whole? (Part 1). Disponível em: http://www.sports-

media.org/Sportapolisnewsletter4.htm 

 

Cushion, C. (2002). Re-thinking teaching and coaching games. Sportapolis. 

 

Cushion, C. J., Armour, K. M., & Jones, R. L. (2003). Coach education and 

continuing professional development: Experience and learning to coach. 

Quest, 55(3), 215-230. 

 



 

145 
  

 
 

Demers, G.; Woodburn, A. J. & Savard, C. (2006). The development of an 

undergraduate competency-based coach education program. The Sport 

Psychologist, 20, 162-173. 

 

 

Ericsson, K. A. (2003). Development of Elite Performance and Deliberate 

Practice: An Update From the Perspective of the Expert Performance 

Approach In J. Starkes & K. A. Ericsson (Eds.), Expert Performance in 

Sports: Advances in Research on Sport Expertise (pp. 49-81). 

Champaign, IL: Human Kinetics Publishers. 

 

Feltz, D. L., Chase, M. A., Moritz, S. E., & Sullivan, P. J. (1999). A conceptual 

model of coaching efficacy: Preliminary investigation and instrument 

development. Journal of Educational Psychology, 91(4), 765-776. 

 

Gilbert, W., & Trudel, P. (2004). Role of the coach: How model youth team sport 

coaches frame their roles. Sport Psychologist, 18(1), 21-43. 

 

Gilbert, W. D., & Trudel, P. (2001). Learning to coach through experience: 

Reflection in model youth sport coaches. Journal of Teaching in Physical 

Education, 21(1), 16-34. 

 

Gonçalves, C. (1999). O pensamento dos treinadores sobre espirito desportivo 

na formação dos jovens praticantes. Câmara Municipal de Oeiras – 

Serviços de Desporto, Oeiras. 

 

Gould, D.; Giannini, J.; Krane, V.; & Hodge, K. (1990). Educational needs of 

elite U. S. National Team Pan American, and Olympic coaches. Journal 

of Teaching in Physical Education, 9, 332-344. 

 

Graça, A. (1997). O conhecimento Pedagógico do Conteúdo de Ensino no 

Basquetebol. Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de 



 

146 
  

 
 

Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade do Porto. 

Porto 

 

 

Graça, A. (2007). Looking into coaching children from an instructional 

perspective. In C. E. Gonçalves, S. P. Cumming, M. J. C. e. Silva & R. M. 

Malina (Eds.), Sport and Education – Tribute to Martin Lee (pp. 149-153). 

Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra  

 

Hagemann, N., Strauss, B., & Büsch, D. (2008). The complex problem-solving 

competence of team coaches. Psychology of Sport and Exercise, 9(3), 

301-317. 

 

Horton, S., Baker, J., & Deakin, J. (2005). Experts in action: A systematic 

observation of 5 national team coaches. International Journal of Sport 

Psychology, 36(4), 299-319. 

 

Housner, L. D. (1990). Selecting master teachers: evidence from process-

product research. Journal of Teaching in Physical Education, 9(3), 201-

226. 

 

Jones, D. F., Housner, L. D., & Kornspan, A. S. (1997). Interactive Decision 

Making and Behavior of Experienced and Inexperienced Basketball 

Coaches During Practice. Journal of Teaching in Physical Education, 

16(4), 454-468. 

 

Jones, R. L., Armour, K. M., & Potrac, P. (2002). Understanding the coaching 

process: A framework for social analysis. Quest, 54(1), 34-48. 

 

Jones, R. L., & Turner, P. (2006). Teaching coaches to coach holistically: can 

Problem-Based Learning (PBL) help? Physical Education and Sport 

Pedagogy, 11(2), 181-202. 



 

147 
  

 
 

 

Knowles, Z., Borrie, A., & Telfer, H. (2005). Towards the reflective sports coach: 

issues of context, education and application. Ergonomics, 48(11-14), 

1711-1720. 

Lopes, R. (2005). Formação do técnico desportivo de jovens: abordagem sobre 

status profissional e escolaridade de nível universitário entre técnicos da 

modalidade futebol no Estado de Pernambuco. Dissertação de 

Doutoramento apresentada à FADEUP. 

 

Lemos, I., & Graça, A. (2005). O treinador - conhecimento, concepções e 

prática: estudo de um caso em 5 treinadores de formação. In R. Martinez 

de Santos (Ed.), Libro de actas do III Congreso Ibérico de Baloncesto: 

modelos para un baloncesto de calidad, Vitoria- Gasteiz, 1,2 y 3 de 

diciembre de 2005 (pp. 40). Vitoria: Avafiep-Fiepzaleak. 

 

Lemyre, F., Trudel, P., & Durand-Bush, N. (2007). How youth-sport coaches 

learn to coach. Sport Psychologist, 21(2), 191-209. 

 

Louro, L., & Nunes, D. (2007). Competências profissionais entre treinadores de 

futebol. Influência da formação académica (estudo piloto). Comunicação 

apresentada em 1º Congresso Internacional de Jogos Desportivos, 

Porto: FADEUP. 

 

Lyle, J. (2002). Sports coaching concepts: a framework for coaches' behaviour. 

London; New York: Routledge. 

 

Macedo, J. (2002). O conhecimento do treinador e concepções de ensino do 

voleibol de treinadores dos escalões de formação. Dissertação de 

Mestrado apresentada à FADEUP. 

 



 

148 
  

 
 

Mallett, C., & Cote, J. (2006). Beyond winning and losing: Guidelines for 

evaluating high performance coaches. Sport Psychologist, 20(2), 213-

221. 

 

Marques, A. (2001). As profissões do desporto: O treinador. In: Treino 

Desportivo, 3 (13), 4-8. 

Marques, A. (2004). Fazer da competição dos mais jovens um modelo de 

formação e de educação. In: Gaya, A.; Marques, A. & Tani, G. (Eds), 

Desporto para crianças e jovens: razões e finalidades. (pp. 75 – 112). 

Porto Alegre: UFRGS Editora. 

 

Martens, R. (1999). Os grandes treinadores são grandes comunicadores e 

motivadores. In: Seminário Internacional – Treino de Jovens. 5-15. 

Lisboa: CEFD-SED. 

 

Mesquita, I., (1998). A instrução e a estruturação das tarefas motoras no treino  

de Voleibol – estudo experimental no escalão de iniciadas feminino. 

Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Ciências do 

Desporto e Educação Física da Universidade do Porto, Porto 

 

Mesquita, I. (2000a). Modelação do treino das habilidades técnicas nos jogos 

desportivos. In: J. Garganta (Ed.), Horizontes e órbitas no treino dos 

jogos desportivos, 73-89. Porto: FCDEF-UP 

 

Mesquita, I. (2000b). A pedagogia do treino - a formação em jogos desportivos 

colectivos (2ª ed.). Lisboa: Livros Horizonte. 

 

Nelson, L. J., Cushion, C. J., & Potrac, P. (2006). Formal, Nonformal and 

Informal Coach Learning: a Holistic Conceptualisation. International 

Journal of Sports Science & coaching, 1(3), 247-259. 

 



 

149 
  

 
 

Oliveira, L. & Louro, H. (2007). Comportamento do treinador de futebol no 

processo de treino a influência da formação. Comunicação apresentada 

em 1º Congresso Internacional de jogos desportivos, Porto: FADEUP. 

 

Ramos, V., Graça, A., & Nascimento, J. (2007). O conhecimento pedagógico do 

conteúdo de treinadores de basquetebol: Uma proposta de investigação 

qualitativa com treinadores experientes. In Actas do 1º Congresso 

Internacional de Jogos Desportivos: Olhares e contextos da performance 

- da iniciação ao alto rendimento. Porto: FADEUP. 

 

Ramos, V. (2008). Treino do basquetebol na formação desportiva de jovens: 

estudo do conhecimento pedagógico de treinadores. Porto. Dissertação 

de Doutoramento apresentada à FADEUP. 

 

Rocha, J. (2006). Fontes de Conhecimento e Concepções de Treino dos 

Treinadores Experts em Basquetebol. Porto. Dissertação de Mestrado 

apresentada à FADEUP. 

 

Rodrigues, E., (2007). O Treinador – Conhecimento e Concepções de Treino 

dos treinadores Experts em Basquetebol. Estudo de quatro treinadores 

Experts Portugueses. Dissertação de mestrado apresentada à 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, Porto 

 

Rosado, A. (2000) Um perfil de competências do treinador desportivo. In: 

Formação de treinadores Desportivos (pp. 21-48) – Rio Maior: Escola 

Superior de Rio Maior. 

 

Rosado, A.; Mesquita, I. (2007) A formação para ser treinador. In: Olhares e 

contextos da performance da iniciação ao rendimento. Porto: FADEUP. 

 

Salmela, J. H. (1996). Great job, coach! : getting the edge from proven winners. 

Ottawa: Potentium. 



 

150 
  

 
 

Simão, J. V. (1998). A formação do treinador: análise das representações dos 

treinadores em relação à sua própria formação. Lisboa: José V. Simão. 

Dissertação de Mestrado apresentada a Faculdade de Motricidade 

Humana da Universidade Técnica de Lisboa. 

 

Sobrinho, A., (2007). Estudo do comportamento pedagógico de treinadores de 

voleibol no contexto de treino de crianças e jovens. Dissertação de 

Mestrado apresentada à Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto, Porto 

 

Stroot, S. A. (1996). Organizational socialization: factors impacting beginning 

teachers. In, Silverman, S.J. and Ennis, C.D. (eds.), Student learning in 

physical education: applying research to enhance instruction (pp. 339-

365). Champaign, Ill: Human Kinetics Publishers. 

 

Vargas-Tonsing, T. (2007) Coaches preferences for continuing coaching 

education. In: International Jounal Sports Science & Coaching. 1 (2) 25-

35 

 

Wilcox, S.; Trudel, P. (1998). Constructing the coaching principles and beliefs of 

youth ice hockey coach. Avante. 4(3). 39-66. 

 

 

 

 



 

XIV 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 – Anexos 



 

XV 
  

 
 



 

XVI 
  

 
 



 

XVII 
  

 
 



 

XVIII 
  

 
 



 

XIX 
  

 
 



 

XX 
  

 
 



 

XXI 
  

 
 



 

XXII 
  

 
 



 

XXIII 
  

 
 

 


