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RESUMO 
 
A relevância do papel do treinador de futebol no rendimento das suas equipas justifica 

a análise da importância da eficácia, e dos seus fatores, no seu sucesso. Nesse 

sentido, com esta tese, constituída por vários estudos interrelacionados, mas 

independentes, procurou-se avaliar o modo como treinadores e atletas de distintos 

níveis  competitivos  e  com  diferente  experiência  e  tipo  de  formação  desportiva 

percebem a importância de um conjunto de fatores relativos à eficácia dos treinadores 

na forma como eles alcançam o sucesso. Para o efeito, foi previamente desenvolvida 

uma  versão  traduzida  e  adaptada  transculturalmente  da  Coaching  Efficacy  Scale 

(CES), para a realidade portuguesa e para os propósitos anteriormente referidos, e 

avaliadas as respetivas propriedades psicométricas (CESp). Posteriormente, o referido 

instrumento, originalmente elaborado de acordo com o modelo multidimensional de 

Feltz et al. (1999),  foi aplicado a uma amostra constituída por jogadores e treinadores 

de elite e de formação do futebol português. Os resultados encontrados ao longo dos 

diversos estudos permitiram elaborar as seguintes conclusões: os bons índices de 

fiabilidade e bondade sugerem que a CESp se assume como um instrumento válido na 

avaliação da importância dos fatores de eficácia no sucesso do treinador de futebol, 

em  Portugal;  o  fator  “motivação”  é  considerado  como  o  mais  importante  para  o 

sucesso do treinador, por treinadores e atletas de ambos os níveis competitivos, 

embora  a  ordem  de  valorização  dos  restantes  fatores  seja  diferente;  existe  uma 

relação positiva entre a valorização que os treinadores atribuem aos vários fatores de 

eficácia e a perceção que têm dos seus comportamentos práticos, em ambos os níveis 

estudados; a experiência como atleta profissional parece não implicar uma valorização 

diferente dos fatores de eficácia por parte dos treinadores; por outro lado, o tempo e a 

qualidade da experiência como treinador parece levar a uma diferente valorização dos 

fatores de eficácia pelos treinadores, em termos de magnitude e hierarquia. Os 

resultados encontrados parecem reforçar a necessidade de adaptação dos 

comportamentos dos treinadores às características e expectativas de cada contexto, 

assim como o desenvolvimento de planos de formação ajustados e específicos para 

os treinadores, tendo em consideração a importância que os fatores de eficácia 

apresentam no sucesso do treinador. 
 
 
Palavras–Chave: FUTEBOL; TREINADOR; JOGADOR; SUCESSO; EFICÁCIA. 
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ABSTRACT 
 
The relevance of the football coach´ role in the performance of their teams justifies the 

evaluation of the efficacy importance, and its factors, in their success. Accordingly, with 

this thesis, formed by several interrelated studies, but independent, we sought  to 

evaluate how coaches and athletes from different competitive levels and with different 

experience and type of sports training, realize the importance of a set of factors related 

to coach efficacy, in how they achieve to the success. For this purpose, was previously 

developed a translated and transculturally adapted version of the Coaching Efficacy 

Scale (CES), to the Portuguese reality and to the mentioned purposes, and evaluated 

the   respective   psychometric   properties   (CESp).   Subsequently,   the   instrument, 

originally developed according to the multidimensional model of Feltz et al. (1999), was 

applied to a sample of elite and youth players and coaches of Portuguese football. The 

results over the several studies allowed the elaboration of the following conclusions: 

the good levels of reliability and kindness suggest that CESp is assumed as a valid 

instrument for assessing the importance of the efficacy factors on the football coach 

success,  in  Portugal;  the  factor  “motivation”  is  the  most  valued  for  coaches  and 

athletes of both competitive levels, although the order of valuation of the remaining 

factors is different; there is a positive relationship between the efficacy factors valued 

by coaches and the percepcion of his practical behaviours, in both competitive levels; 

The  coach  experience  as  a  professional  athlete  don´t  seems to  imply a  different 

valuation of the efficacy factors by the coaches; moreover, the time and quality of the 

coaching experience seems to lead to a different valuation of the efficacy factors by the 

coaches, in terms of magnitude and hierarchy. The results seem to reinforce the need 

to adapt the coaches behavior to the characteristics and expectations of each context, 

as well as the development of training plans adjusted and specific to the coaches, 

taking into account the importance of the efficacy factors in the success of the coach. 
 
 
Key-Words: FOOTBALL; COACH; PLAYER; SUCCESS; EFFICACY. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O treinador é a figura central do processo de treino sendo imprescindível 

o estudo e a análise das suas acções, no sentido de enriquecer e tornar mais 

preciso o corpo de conhecimentos acerca do seu desempenho (Cushion et al., 

2006; Jones, 2006). Wang e Straub (2012) referem mesmo que o treino se 

deve basear, cada vez mais, no conhecimento e entendimento das práticas dos 

treinadores de sucesso e na consequente criação de um modelo de trabalho 

que possa ser utilizado na formação de treinadores. O mediatismo a que o 

futebol está sujeito releva ainda mais o papel do treinador no rendimento das 

suas equipas, nomeadamente no que respeita ao seu sucesso, colocando em 

equação quais os fatores que mais contribuem para um desempenho de 

excelência. 

Neste contexto, a valorização dos resultados das equipas é 

substancialmente redutora no entendimento do sucesso, na medida em que 

não permite identificar as diferenças e as semelhanças na ação dos diferentes 

treinadores, tornando relevante a análise do seu comportamento, através do 

estudo da eficácia, no domínio das suas competências, e da efetividade do seu 

desempenho ao longo do tempo. 

Desta forma, a efetividade mantida ao longo da sua carreira é um dos 

aspetos mais relevantes no estudo do treinador (Gilbert & Rangeon, 2011), 

sendo fortemente influenciada pela eficácia revelada nos seus comportamentos 

(Feltz et al. 2009; Myers et al., 2005). A eficácia do treinador pode ser definida 

como a capacidade que o treinador apresenta para influenciar o processo de 

aprendizagem e rendimento dos seus atletas no sentido do sucesso (Feltz et 

al., 1999). Feltz et al. (1999) elaboraram um modelo de estudo da eficácia do 

treinador que originou a criação de uma escala de avaliação, a Coaching 

Efficacy Scale (CES), consubstanciada na análise dos fatores que, segundo 

estes  autores,  caracterizam  a  ação  do  treinador,  nomeadamente,  a 

“motivação”, a “estratégia de jogo”, a “técnica” e o “caráter”. 

A análise do futebol português em diferentes níveis competitivos permite 

identificar treinadores que normalmente têm sucesso nas várias equipas por 

onde passam, e outros que demonstram dificuldades em contextos diferentes, 
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pelo  que  podemos  considerar  que  a  obtenção  do  sucesso  por  parte  do 

treinador se poderá basear numa valorização diferenciada dos fatores da sua 

eficácia. Um dos contextos mais relevantes é o treino de jovens uma vez que, 

durante muito tempo, se baseou nas práticas utilizadas na preparação 

desportiva dos adultos, com uma valorização superior dos interesses 

competitivos dos treinadores (Buceta, 2001). Desta forma, o enquadramento 

neste estudo de realidades distintas, nomeadamente o futebol de elite e o 

futebol de formação, poderá alargar o entendimento dos fatores de eficácia que 

mais podem contribuir para o sucesso do treinador, em diferentes contextos. 

Aliás, considera-se que diferentes níveis de prática implicam caraterísticas 

próprias (Mesquita, 1997), induzindo a necessidade de um enquadramento 

apropriado dos fatores conducentes ao sucesso em cada um destes cenários. 

Neste sentido, realçamos a necessidade de entender a díade relacional 

treinador-atleta, na medida em que o processo se deve desenvolver de acordo 

com  as  caraterísticas  pessoais  desses  dois  principais  intervenientes,  bem 

como na situação desportiva e no contexto social e cultural envolvente 

(Birkinshaw & Crainer, 2005; Frischknecht, 1990; Serpa, 2003). Desta forma, 

para além da perceção de eficácia que o treinador tem das suas ações, é 

fundamental o conhecimento da perceção que os jogadores têm da eficácia do 

treinador, especialmente no que respeita às suas caraterísticas de 

personalidade ou comportamentos que mais valorizam, promovendo assim a 

otimização da relação treinador-atleta e propiciando o sucesso do processo de 

treino/ jogo (Rosado et al, 2007). Aliás, o conhecimento pelo treinador sobre os 

fatores de eficácia importantes para o seu sucesso, na opinião dos atletas, vai 

permitir uma aproximação do seu desempenho às expetativas dos jogadores, 

influenciando também a sua autoeficácia (Bandura, 1997; Myers et al., 2005). 

Recentemente é notório, no panorama futebolístico nacional, o 

aparecimento de uma “nova” vaga de treinadores que revelam um desempenho 

de sucesso, muitas vezes sem se conhecer qualquer experiência enquanto 

praticantes e mesmo com pouca experiência enquanto treinadores. Trata-se de 

uma evidência que, de certa forma, rompe com as conceções até aqui 

existentes, as quais associam o sucesso do treinador a uma vasta experiência 
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como jogador e treinador, tal como considera Mielke (2007). Para este autor os 

anos como treinador principal, a experiência como treinador adjunto e a 

experiência como jogador são fundamentais para um bom desempenho no alto 

nível, especialmente no futebol. 

Desta forma, a experiência como praticante e como treinador assume 

particular relevância no estudo da eficácia do treinador e naturalmente no 

entendimento do seu sucesso, uma vez que influenciam bastante a sua 

perceção de eficácia e de competência (Gilbert & Trudel, 2001; Jones et al., 

2003).  A  experiência  do  treinador  configura-se,  segundo  Gilbert  e  Trudel 

(2001), como uma das fontes mais profícuas de conhecimento do treinador e é 

considerada por vários autores como um dos preditores com influência na 

perceção de eficácia dos treinadores, quer de jovens quer de elite (Feltz et al., 

1999; Gilbert & Rangeon, 2011; Gilbert & Trudel, 2001; Jones et al., 2003). 
 

Assim, e tal como advoga Lyle (2002), a experiência do treinador 

assume-se como um parâmetro de investigação de interesse relevante, 

particularmente no que se refere à sua influência na perceção dos treinadores 

acerca da importância dos fatores de eficácia no seu desempenho. 

Deste modo, o estudo da eficácia do treinador de futebol revela-se 

complexo, requerendo a sua análise nos diferentes contextos, e sendo 

necessário ter em consideração os fatores que a podem influenciar. Neste 

sentido, é fundamental o recurso ao conhecimento da perceção dos principais 

intervenientes do processo de treino, relativamente à importância da eficácia no 

sucesso do treinador, de forma a obter uma análise mais aprofundada acerca 

deste construto. 

O presente estudo pretende examinar treinadores e atletas de futebol no 

que se refere à sua perceção sobre os fatores de eficácia mais importantes 

para  o sucesso  do  treinador.  Foram  aplicados  questionários, elaborados a 

partir da adaptação e validação da CES (Feltz et al., 1999) à população 

portuguesa  (CESp:  Duarte  et  al.,  2012),  a  treinadores  que  operam  em 

diferentes escalões competitivos e com níveis distintos de experiência 

profissional, contribuindo assim para o entendimento dos fatores que podem 

conduzir  o  treinador  a  um  desempenho  de  sucesso  nos  vários  contextos. 
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Espera-se que a aprendizagem resultante do contacto com diferentes 

intervenientes possibilite uma melhor compreensão do objeto de estudo e a 

determinação de novas formas de atuação, no presente e no futuro. 

Os resultados obtidos poderão ser importantes para enriquecer o 

conhecimento acerca da eficácia e da sua importância no sucesso do treinador, 

podendo desta forma contribuir para a sua formação inicial e contínua, com o 

intuito de otimizar o seu desempenho na condução das suas equipas. A forma 

como valorizam os fatores de eficácia e a importância atribuída a cada um 

deles, pelos treinadores e jogadores, poderá constituir-se como uma orientação 

para os profissionais desta área, tendo sempre em consideração o nível 

competitivo em que se encontram e os destinatários da sua intervenção. 
 
 

1.1. Levantamento do Problema e Objetivos Gerais da Investigação 
 

A conquista do sucesso é o principal objetivo de todos os intervenientes 

do processo desportivo, em particular dos treinadores, por assumirem um papel 

de liderança na condução das suas equipas. O desenvolvimento desportivo, 

principalmente ao nível do conhecimento, tem promovido o aumento da 

competitividade entre as equipas, os atletas e naturalmente os treinadores, 

sendo-lhes cada vez mais exigido o domínio de um conjunto de competências 

que lhes permitam um desempenho superior. 

No  futebol,  esta  contigência  torna-se  ainda  maior  em  virtude  da 

exposição mediática dos seus intervenientes, especialmente os jogadores e 

treinadores, que são julgados em função do seu rendimento sendo-lhes 

exigidos, quase sempre, resultados imediatos. Esta pressão cultiva o interesse 

pelos fatores que podem conduzir o treinador ao sucesso, sendo fundamental, 

pela sua objetividade, a análise dos parâmetros da sua eficácia. 

Na revisão de literatura acerca desta temática identificamos um conjunto 

de variáveis que, de forma direta ou indireta, influenciam a eficácia do treinador 

e consequentemente o seu sucesso. Esta revisão revela ainda que é natural 

que os vários intervenientes no processo apresentem pontos de vista diferentes 

relativamente a este domínio, em virtude dos contextos em que trabalham e 

das suas próprias caraterísticas pessoais. Aliás, a variabilidade dos resultados 
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apresentados  por  outros  estudos  desta  natureza  não  permite  ainda  a 

determinação de uma matriz comum, especialmente ao nível do futebol. 

Assim, são várias as interrogações que relevam a pertinência de se 

efetuar uma investigação acerca deste tema, motivando-nos para uma análise 

da eficácia do treinador de futebol, com base na perceção de treinadores e 

jogadores, acerca dos fatores mais valorizados para um desempenho de 

sucesso do treinador, tanto em termos de importância, como de aplicação 

prática, não descurando a influência que algumas variáveis podem apresentar 

na valorização dos fatores, em particular a experiência como jogador e 

treinador, que se afigura, de acordo com a literatura, como condicionadora do 

desempenho do treinador. 

Nesse sentido, com esta tese, constituída por vários estudos 

interrelacionados, mas independentes, pretende-se avaliar o modo como 

treinadores e atletas de distintos níveis competitivos e com diferente 

experiência, e tipo de formação desportiva, percebem a importância de um 

conjunto de fatores relativos à eficácia dos treinadores na forma como eles 

alcançam o sucesso. Para o efeito, pretendemos desenvolver uma versão 

traduzida e adaptada transculturalmente da Coaching Efficacy Scale (CES), 

para a realidade portuguesa, e para os propósitos anteriormente referidos, 

analisando as respetivas propriedades psicométricas. Salienta-se o facto de 

cada um dos estudos compreender um conjunto de objetivos específicos, que 

concorrem naturalmente para os objetivos gerais desta investigação. 
 
 

1.2. Estrutura do Trabalho 
 

O  primeiro  capítulo  desta  investigação,  a  Introdução,  visa 

essencialmente contextualizar o tema bem como a apresentação da 

organização e da forma de desenvolvimento do trabalho, com ênfase na 

definição dos objetivos gerais da investigação e na estruturação do mesmo. 

O capítulo 2 destina-se à apresentação da revisão de literatura, no 

sentido  de  compreender  o  estado  atual  de  conhecimento  no  domínio  da 

eficácia e da sua relação com o sucesso desportivo, tendo sido dividida em 

quatro fases fundamentais: a primeira visou  o enquadramento da ação do 
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treinador  de  futebol  em  diferentes  contextos,  nomeadamente  no  treino  de 

atletas jovens e de atletas de elite, procurando um melhor entendimento 

relativamente  à  relação  treinador-atleta,  dada  a  sua  importância  no 

desempenho do treinador; a segunda baseou-se na identificação de um 

conjunto de competências-chave no desempenho do treinador de futebol, 

nomeadamente as psicológicas (interpessoais e intrapessoais) e as 

competências  técnicas;  na  terceira  fase  procurou-se  aprofundar  o 

conhecimento relativo aos aspetos que podem influenciar a valorização e a 

aplicação das competências pelo treinador, nomeadamente no que respeita à 

importância do contexto e da experiência profissional; na quarta e última fase 

desenvolveu-se uma revisão acerca do estudo do treinador, em particular no 

que se refere à importância da eficácia e da efetividade no seu desempenho, 

bem como os modelos de estudo existentes acerca destas determinantes, com 

ênfase no modelo multidimensional de eficácia de Feltz et. al. (1999) e na 

correspondente escala de avaliação da eficácia, a CES. 

No capítulo 3 são apresentados os estudos que constituem a parte 

fundamental deste trabalho. Trata-se de estudos que visam o entendimento da 

importância dos fatores de eficácia no sucesso do treinador de futebol, em 

diferentes contextos e recorrendo a análises diferenciadas. Assim, o primeiro 

estudo (1) baseia-se na adaptação transcultural da CES e na sua validação, 

através do estudo das suas propriedades psicométricas, visando a sua 

aplicação no contexto português, na análise da importância dos fatores de 

eficácia para o sucesso do treinador. Por sua vez, no segundo estudo (2) são 

analisadas as perceções de treinadores e jogadores de elite acerca da 

valorização dos fatores de eficácia no domínio em análise, recorrendo ao 

instrumento validado no primeiro estudo apresentado. Complementarmente, o 

estudo três (3) procura também entender a importância dos fatores de eficácia 

para o sucesso do treinador, de acordo com a opinião de treinadores e atletas 

de um nível competitivo diferente, o futebol de formação, utilizando também o 

instrumento já referenciado. De forma a favorecer e aprofundar o entendimento 

acerca da importância dos fatores de eficácia no sucesso do treinador, é de 

salientar  que  no  estudo  dois  (2)  e  no  estudo  três  (3)  procurou  também 
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estabelecer-se uma relação entre a perceção de importância dos fatores de 

eficácia pelos treinadores da amostra e a perceção que apresentam acerca da 

utilização  dos  respetivos  comportamentos  na  prática,  tendo  sido  ainda 

realizada a comparação entre os fatores valorizados pelos atletas e a perceção 

dos seus melhores treinadores, ou treinadores favoritos, no que respeita à 

valorização dos mesmos fatores. O estudo quatro (4) baseia-se na análise da 

influência da experiência profissional, como jogador e como treinador, na 

valorização dos fatores de eficácia para o sucesso do treinador, recorrendo-se 

à perceção de treinadores com diferentes níveis de experiência competitiva. 

Neste estudo foi também relacionada a importância atribuída pelos treinadores 

aos fatores de eficácia no sucesso do treinador, com a frequência de utilização 

dos comportamentos que os caracterizam na prática, comparando as suas 

perceções em cada um desses domínios. 

Desta forma o primeiro estudo visa responder em absoluto ao objetivo 

inicial da investigação, a adaptação e validação do instrumento utilizado (CES) 

à população portuguesa, destinando-se os seguintes estudos à avaliação da 

importância dos fatores de eficácia no sucesso do treinador, com base na 

perceção de treinadores e atletas, de diferentes níveis competitivos, ou seja, do 

futebol de elite (estudo 2) e do futebol de formação (estudo 3) e considerando 

ainda os níveis diferenciados de experiência competitiva do treinador, como 

jogador e como treinador (estudo 4). 

Todos os estudos apresentados estão de acordo com as normas de 

publicação de cada uma das revistas a que foram submetidos, apresentando 

ainda assim uma estrutura idêntica com os seguintes itens: resumo, introdução, 

material e métodos, apresentação e discussão de resultados e conclusões. De 

referir que as referências bibliográficas utilizadas nos estudos serão 

apresentadas no final da tese, no capítulo 5 (Bibliografia), em conjunto com 

todas as restantes referências utilizadas na investigação. 

Dado tratar-se de uma investigação transversal acerca da eficácia do 

treinador, através de uma coleção de estudos que se complementam, 

consideramos importante a apresentação de uma discussão dos principais 

resultados e das conclusões gerais do trabalho (capítulo 4), de forma a articular 
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os  resultados  numa  linha  de  análise  comum  que  define  a  tese,  sem 

negligenciar a especificidade de cada um dos estudos apresentados. As 

referências bibliográficas que suportaram a pesquisa realizada são 

apresentadas no capítulo 5, como já foi referido. Em anexo apresenta-se uma 

cópia dos artigos já publlicados no âmbito desta investigação, bem como o 

instrumento utilizado ao longo da mesma. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1. O Treinador 
 

2.1.1. Caraterização da ação do treinador 
 

A importância e responsabilidade que o treinador manifesta no 

desenvolvimento do processo desportivo surgem intimamente associadas à 

profissionalização do desporto (Araújo, 1997) e, naturalmente, dos seus 

praticantes (Lima, 1991). 

Este  aumento  de  exigência  sobre  os  praticantes  veio  valorizar  o 

processo pelo qual se conseguem melhores níveis de execução, o treino, bem 

como a pessoa responsável pela sua condução, o treinador. Parece existir um 

consenso relativamente à função do treinador enquanto potenciador dos níveis 

de rendimento ou performance dos atletas (Lyle, 2002; Ramírez, 2002). Ainda 

assim, e segundo Curado (1991), o treinador não se pode limitar a ser um 

simples orientador de treinos e competições. Para este autor o treinador é o 

pivô de toda a atividade desportiva, na medida em que a sua ação educa e 

forma todos aqueles que o rodeiam, desde os desportistas passando pelos 

dirigentes e acabando nos espetadores. DeMarco et al. (1996) reforçam esta 

ideia  considerando  que  o  treinador  ocupa  a  figura  central  do  contexto 

desportivo do atleta, sendo responsável pela qualidade e direção das 

experiências  desportivas  individuais  vivenciadas  por  este.  Neste  sentido, 

Duarte (2004) refere mesmo que a ação do treinador influencia a satisfação do 

atleta e, portanto, o seu desempenho. 

Pode então dizer-se que são várias as definições acerca do treinador e 

do seu papel no desenvolvimento do processo de treino. Buceta (1996) refere 

que o treinador tem uma responsabilidade global sobre o rendimento dos 

atletas. Já Lyle (2002) considera que o treinador tem um papel de líder na 

obtenção de objetivos definidos para o desempenho da equipa. Neste contexto, 

Mallett  (2007)  refere-se  ao  trabalho  do  treinador  como  um  processo  ou 

atividade extremamente complexa e dinâmica, de cariz social, o que o torna de 

alguma forma intangível, para além de dificultar o entendimento dos seus 

preditores. Neste sentido, Côté et al. (1995) referem-se ao treino como uma 

atividade     social     com     caraterísticas     bem     demarcadas,     como     a 
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multidimensionalidade, simultaneidade, incerteza, publicidade e historicidade. 

Cushion (2007) refere mesmo que a prática do treinador se baseia numa 

improvisação estruturada, enfatizando desta forma a sua adaptabilidade aos 

vários contextos. Neste âmbito, Jones (2006) considera que treinar consiste 

numa relação educacional, sendo o treinador o “maestro” de uma orquestra, 

apresentando um papel de gestão, monitorização e organização, para além das 

necessárias competências de liderança. 

Desta forma, hoje em dia, parece que o papel do treinador vai mesmo 

para além do desenvolvimento do processo de treino, devendo este preocupar- 

se também com o ambiente que condiciona a performance dos atletas, tanto 

em termos sociais como psicológicos (Borrie, 1996; Bump, 1989). Para Montiel 

(1997) os aspetos humanos são tão importantes como as atividades táticas e 

físicas do treino, enfatizando a necessidade do treinador saber gerir pessoas, 

assumindo-se também como um formador. 

Destas definições, progressivamente enriquecidas, ressalta um 

denominador comum, que se refere à função do treinador como o responsável 

pelo rendimento dos atletas. No entanto, parece também evidente que o 

desempenho dessa função está dependente de uma eficiente gestão de todos 

os recursos que tem ao seu dispor (humanos, administrativos, materiais, 

técnicos, táticos, físicos e psicológicos). Esta constatação vem confirmar a 

ideia de Araújo (1997), considerando que a função de treinador apresenta 

inúmeros pontos comuns com a do gestor, nomeadamente no que diz respeito 

ao facto de ter que gerir uma alargada equipa de trabalho, num ambiente em 

constante mutação, que requer uma rápida adaptação e em que o rendimento 

da sua equipa é permanentemente colocado em causa pela oposição dos 

adversários e pela pressão exercida pelo público e pelos órgãos de informação. 

Assim, e no caso concreto do futebol, Houlier e Crevoisier (1993) consideram 

que o treinador deve possuir um conhecimento profundo do futebol, ao nível 

técnico-tático, funcional e psicológico, devendo ainda possuir uma elevada 

capacidade de liderança para gerir equipas e os seus conflitos e uma 

considerável capacidade para se relacionar com os diferentes agentes 

desportivos. 
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Não obstante, Araújo (1997) contraria, de certo modo, a tese do 

profissionalismo considerando que os treinadores deverão auxiliar a 

desmistificar a ideia de que apenas a profissionalização desportiva se constitui 

como solução viável para a exigência do treino e da competição, contida nas 

práticas desportivas de alto rendimento. Desta forma, este autor considera 

igualmente importantes todos aqueles que, por diversas razões, não podem 

disponibilizar à atividade desportiva todo o seu tempo, ou seja, os amadores, 

nomeadamente os que se dedicam ao treino com jovens, que apresentam uma 

grande relevância, dado tratar-se de uma antecâmara importante para o alto 

rendimento. 

Assim, apesar da ação do treinador se basear em princípios comuns, os 

objetivos dos treinadores profissionais são diferentes de todos os outros 

treinadores (Cushion & Jones, 2001), pelo que parece evidente que o facto de 

exercer  a  sua  atividade  com  atletas  de  alto  rendimento  ou  atletas  jovens 

implica uma adaptação das suas práticas a cada um dos contextos, 

determinando por isso um conjunto de caraterísticas específicas dos mesmos. 
 
 

2.1.2. O treinador de elite 
 

A análise do passado recente do desporto, e em particular do Futebol, 

parece  evidenciar  que  o  caráter  elitista  do  fenómeno  desportivo 

tradicionalmente considera a função de treinador de alto rendimento como o 

culminar de uma longa carreira como atleta, recheada de êxitos e sucessos. 

Ramírez (2002) refere que o treinador de alto rendimento é responsável 

pelo desenvolvimento do talento e das capacidades dos atletas, tendo em vista 

a obtenção do êxito desportivo, quer a nível nacional quer internacional. Neste 

contexto, Feltz et al. (2009) referem no seu estudo que os treinadores com 

maior passado como jogadores e treinadores são os que apresentam mais 

confiança. Também Mielke (1997) adverte que o treinador de sucesso 

normalmente apresenta bastante experiência como jogador e treinador de elite. 

Inclusivamente, segundo Rodgers et al. (2007), a experiência como jogador 

parece estar associada à utilização de técnicas conotadas como boas práticas 

no treino de alto rendimento. 
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Neste âmbito Werthner e Trudel (2006) referem que é fundamental para 

os treinadores de elite o seu passado como atletas, pois dessa forma 

conseguem perceber o que os atletas sentem nos treinos e competição, para 

além de serem mais capazes de demonstrar as competências técnicas aos 

jogadores. Neste sentido parece que a formação pedagógica do treinador pode 

ser positivamente influenciada pelas suas experiências competitivas anteriores 

como praticante. Aspetos como o conhecimento das preocupações dos 

jogadores, dos interesses e sacrifícios inerentes à prática desportiva, do 

contexto emocional que rodeia as competições, entre outros, são 

preponderantes na facilitação da integração do treinador no meio desportivo 

potenciando, segundo Montiel (1997), a relação com os jogadores. 

No entanto, são vários os casos de treinadores de elite com sucesso que 

nunca atingiram um nível elevado na sua condição de atletas. A este respeito é 

até interessante a opinião de Robson (ver King & Kelly, 1997), aquando da sua 

passagem pelo Barcelona, ao referir que Mourinho, seu colaborador nesse 

momento e hoje considerado um dos melhores treinadores do mundo, teve 

grande responsabilidade no seu sucesso como treinador, porque tinha um bom 

entendimento do jogo, mesmo sem ter sido um jogador de alto nível. Aliás, para 

Alberda & Murphy (1997) a experiência decorrente do facto de ter sido jogador 

de alto nível é uma vantagem, mas não é a condição suficiente para ser 

treinador de futebol, isto porque é necessário um conhecimento específico para 

desenvolver as tarefas específicas. 

Assim,  e  segundo  Araújo  (1994)  a  função  do  treinador  requer  um 

conjunto de conhecimentos e experiências que ultrapassam as aquisições 

decorrentes de uma carreira de atleta. Para este autor, para além da 

importância do conhecimento da lógica do jogo, decorrente da experiência do 

treinador enquanto atleta, é igualmente importante o domínio da lógica 

pedagógica do ensino. Inclusivamente, parece que a formação superior em 

Educação Física e Desporto assume uma importância relevante no que se 

refere ao domínio de conhecimentos e competências fundamentais para uma 

maior qualidade da intervenção dos treinadores, no treino e na competição 

(Demers et al., 2006, citados por Barros et al., 2010; Iaochite & Vieira, 2013). 
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Aliás, parece ter sido esta constatação que induziu no fenómeno futebolístico 

uma recente problemática, o aparecimento da “nova vaga” de 

treinadores/professores que, valendo-se das suas competências ao nível do 

ensino, têm aparecido no panorama futebolístico atual com sucesso, muitas 

vezes sem se conhecer qualquer experiência enquanto praticantes. No entanto, 

e segundo Brito (2001), apesar das competências pedagógicas serem 

necessárias para o desempenho da sua função, convém referir que o treinador 

não pode agir sempre como um professor, já que se tratam de duas realidades 

bastante distintas. Daí que Araújo (1997) saliente que também não chega uma 

formação  simplesmente  académica  para  se  conseguir  uma  atuação 

pedagógica permanente. 

Desta forma, no nosso entender, o candidato a treinador de alto 

rendimento deverá apresentar uma relação equilibrada de experiências 

provenientes da prática desportiva enquanto praticante e treinador, e uma 

formação pedagógica e académica adequada à função, tal como é defendido 

por alguns treinadores de elite nacionais e internacionais, como é o caso de 

Carlos Carvalhal e Rafa Benitez (citados por Pacheco, 2005). Aliás, a formação 

académica possibilita a aquisição de um conjunto de conhecimentos e 

competências que funcionam como pilares na formação específica dos 

treinadores (Rosado et al., 2007). Os treinadores mais efetivos consideram 

mesmo que a aprendizagem é um processo contínuo, sendo fundamental a 

abertura e a partilha de informação no seu processo de formação (Barker, 

2013). 
 

Neste contexto, Salmela e Moraes (2003) verificaram num dos seus 

estudos  que  os  treinadores  de  elite  apresentam  um  percurso  completo 

enquanto atletas, embora sem descurar o aperfeiçoamento das suas 

capacidades e procedimentos através de processos de formação específicos, 

apelando sempre à criação de soluções inovadoras na resolução dos seus 

problemas. Inclusivamente, os treinadores expertos parecem conseguir 

identificar muito mais eficazmente as suas insuficiências de conhecimento, 

tornando-os mais capazes de analisar a causa das suas falhas e tomar as 

medidas corretivas adequadas (Jones, 2006). 
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Ainda assim Lyle (2002) refere que, não obstante o nível do 

conhecimento adquirido, é a sua aplicação prática que diferencia o treinador 

regular   do   excelente.   Desta  forma,   torna-se   importante   uma   formação 

específica e completa que possibilite e potencie a aplicabilidade prática do 

conhecimento dos treinadores. 
 
 

2.1.3. O treinador de jovens 
 

O ambiente desportivo constitui-se como a atividade extracurricular 

organizada com maior popularidade em que os jovens participam (Mahoney et 

al., 2005, citados por MacDonald et al., 2010) e que tem maior impacto positivo 

no seu bem-estar (Balaguer, 2007). 

Neste contexto, Lyle (2002) refere que, embora existindo muitos papéis 

atribuídos ao treinador, é usual a sua distinção em treinadores de alto 

rendimento e treinadores amadores. Neste último grupo situa-se a maioria dos 

treinadores de jovens que, segundo Gilbert e Trudel (2001), são usualmente 

considerados como treinadores voluntários e com pouca experiência. 

As crianças e jovens estruturam a sua personalidade e aprendem 

comportamentos através das experiências que os adultos lhes proporcionam, o 

que releva a ação do treinador (Adelino et al., 1999). Segundo Petitapas et al. 

(1999) a qualidade dos comportamentos dos adultos influentes tem grande 

impacto no desenvolvimento de caraterísticas positivas dos jovens. Neste 

sentido, Haro et al. (2012) referem que, embora o papel da família seja 

fundamental, o treinador assume-se como uma peça chave no seu 

desenvolvimento, especialmente na entrada no desporto de elite. 

Assim, a ação do treinador tem uma influência decisiva no 

comportamento e atitudes dos atletas no decorrer do treino (Adelino et al., 

1999) e nas suas experiências psicológicas (Brusser & Carruthers, 2010; 

MacDonald et al., 2010; Smoll & Smith, 2002), pelo que o treinador se deve 

constituir como um bom exemplo e um bom modelo para os jovens jogadores, 

já que estes se encontram num processo de formação da sua personalidade e 

de aquisição de valores e referências determinantes para a sua vida futura, em 

particular para o seu caráter (Kowalsky et al. 2007; Pacheco, 2001). Nesta linha 
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de pensamento, Gonçalves (2004) sugere que é importante que os treinadores 

de jovens ensinem através de exemplos de correção, lealdade, dignidade e 

respeito por todos os envolvidos nas práticas desportivas infanto-juvenis. 

Para Pereira (1996) o treino de jovens é o epicentro da formação dos 

atletas  e  constitui-se  como  a  base  do  alto  rendimento.  Desta  forma  é 

importante um conhecimento profundo do processo de formação desportiva de 

modo a que se respeitem os diferentes níveis de prática, e as suas 

caraterísticas próprias (Mesquita, 1997). Assim, para que a formação do atleta 

seja bem-sucedida é necessária a existência de alicerces bem sustentados, 

adquiridos durante o seu período de formação, tendo como base a qualidade 

do processo de treino e da intervenção das pessoas que orientam a formação, 

nomeadamente do seu treinador (Mesquita, 1997). A habilidade para treinar 

bem e contribuir para o desenvolvimento positivo dos jovens são competências 

fundamentais do treinador de jovens (Gilbert & Trudel, 2001). 

Segundo Lemyre et al. (2007) existe uma tendência para se considerar 

as práticas dos treinadores de elite como as mais profícuas, privilegiando-se a 

sua  utilização  generalizada,  inclusivamente  por  parte  dos  treinadores  de 

jovens. Buceta (2001) refere mesmo que o ensino e o treino dirigidos às 

crianças e jovens foram moldados nas práticas seguidas na preparação 

desportiva dos adultos, efetivamente submetida aos interesses competitivos 

dos treinadores. Segundo Côté et al. (1995) esta replicação das práticas dos 

treinadores de elite tem por base o facto de se considerar que o conhecimento 

dos treinadores expertos é fundamental no processo de desenvolvimento do 

treinador, tornando-o mais competente na educação das crianças e jovens. No 

entanto, e apesar da importância do conhecimento acerca do comportamento 

dos treinadores profissionais (Côte et al., 1993), para Lyle (2002) esta 

perspetiva tem vindo a alterar-se devido à necessidade de especialização do 

treinador  em  cada  um  dos  níveis,  de  acordo  com  as  necessidades  dos 

mesmos. Assim, o treinador de jovens parece ter uma tarefa especializada 

onde as expetativas e os objetivos são únicos para os atletas e treinadores, em 

termos de contingência e apropriação da informação dada (Liukkonen et al., 

1996).  Para  estes  autores,  o  papel  do  treinador  de  jovens  assume  uma 
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importância relevante, na medida em que afeta as atitudes, autoestima e o 

desenvolvimento psicossocial dos jovens atletas. 

Dada esta relevância, é importante que o treinador domine um conjunto 

de conhecimentos que lhe permitam um bom desempenho prático. Segundo 

Lemyre et al. (2007) e MacDonald et al. (2010) o desenvolvimento do 

conhecimento dos treinadores de jovens é um processo progressivo e 

influenciado por contactos e interações com outros treinadores. Aliás, para 

estes autores o treino formal não é a única forma de aprendizagem dos 

treinadores, sendo importante a experiência como treinador adjunto, devido ao 

conhecimento específico que proporciona e na facilitação da socialização com 

o grupo, opinião que é partilhada por Mielke (2007). MacDonald et al. (2010) 

verificaram ainda no seu estudo que os treinadores que investem no seu treino 

possibilitam aos seus atletas melhores níveis de competências sociais e 

pessoais. 

Desta forma, a instrução apresenta-se como um dos comportamentos 

mais utilizados pelos treinadores dos jovens atletas (Gallimore & Tharpe, 2004, 

citados por Smith & Cushion, 2006). Cushion e Jones (2001), no seu estudo 

com treinadores de jovens futebolistas, concluíram que, no processo de 

instrução, os treinadores devem privilegiar a comunicação positiva, a utilização 

frequente de feedbacks e a proximidade em relação ao comportamento prático 

dos atletas, antes de realizarem qualquer intervenção. 

Tendo em conta que se trata de um processo contínuo, é importante 

também entender de que forma se comporta o treinador, não só ao nível do 

treino como na competição, dado tratar-se também de um momento de 

transferência de informação. Aliás, Cushion e Jones (2001) consideram que a 

obtenção de uma elevada performance dos jovens está dependente da ação do 

treinador, pelo que é fundamental o conhecimento acerca da forma como o 

treinador facilita a sua aprendizagem. Assim, Smith e Cushion (2006), num 

estudo com treinadores de jovens futebolistas de alto nível, verificaram a 

prevalência de alguns comportamentos como uma monitorização silenciosa, 

intercalada com uma instrução com base no apoio e encorajamento. Os 

mesmos autores consideram existir três aspetos fundamentais na base desta 
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atuação: o conhecimento do jogo; o suporte e encorajamento; e a influência do 

papel do treinador. 

Pese embora a dificuldade em determinar um treinador-modelo devido à 

sua singularidade (Cushion, 2007), para Gilbert e Trudel (2004) o treinador de 

jovens deve, acima de tudo, fomentar a disciplina, igualdade, diversão, bom 

ambiente, crescimento/ desenvolvimento dos atletas e espírito de vitória, sem 

que esta comprometa os restantes papéis. Por sua vez, Nanfraechem-Raway 

(2005)   refere   que   o   treinador   de   jovens   deve   possuir   as   seguintes 

caraterísticas: ser líder responsável, mas não diretivo, com consciência de si 

mesmo, e das consequências dos seus comportamentos; ter bom equilíbrio 

emocional; saber compreender dos desportistas, ouvindo as suas inquietações; 

e um conhecimento adequado da psicologia coletiva. 

Neste sentido, e mais especificamente Adelino et al. (1999) referem que 

as funções do treinador de crianças e jovens ultrapassam substancialmente o 

ensino dos aspetos técnico-táticos e o desenvolvimento da condição física, 

englobando outras áreas com impacto relevante no plano pessoal e da 

cidadania. Estes autores destacam como principais objetivos dos treinadores: 

contribuir para a formação do jovem em todas as suas facetas, criar condições 

para a obtenção de um nível ótimo de desenvolvimento, desenvolver o gosto e 

hábito pela prática desportiva regular, desenvolver uma atitude positiva de 

participação e persistência, e uma orientação correta das expetativas dos 

jovens. Gonçalves (1997) partilha desta opinião, referindo que os treinadores 

necessitam  de  se  preocupar  menos  com  os  aspetos  técnicos  e  táticos, 

devendo  preocupar-se  mais  com  os  processos  de  desenvolvimento  das 

crianças e jovens, devido ao impacto que a sua atuação tem no 

desenvolvimento psicológico dos jovens atletas (Petitpas et al., 2005). Mesmo 

assim, Harwood (2008), num recente estudo com futebolistas jovens, concluiu 

que   os   treinadores   continuam   a   dar   pouca   importância   aos   aspetos 

psicológicos do atleta, pelo que se justifica uma análise mais aprofundada da 

realidade atual. 

Por sua vez, Horn (1992) refere que os treinadores através das suas 

palavras e atos influenciam, não só o desempenho dos atletas, mas também o 
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seu bem-estar social e emocional. A relação positiva entre o bem-estar e a 

participação positiva dos jovens está relacionada, em parte, com o clima 

motivacional criado pelo treinador (Duda & Balaguer, 2007; Torregrossa et al., 

2011). Lavoi (2007) considera mesmo que a relação próxima entre treinador e 

atletas influencia o desenvolvimento psicossocial da criança, em especial a sua 

motivação para a prática desportiva. Pese embora a atividade desportiva de 

jovens potencie muitas competências, como é o caso da liderança e 

cooperação, também pode trazer resultados negativos (Fraser-Thomas et al., 

2005).  Castillo  et  al.  (2011)  referem  que,  em  termos  motivacionais,  a 

valorização do esforço dos jogadores por parte do treinador cria um ambiente 

de cooperação, estimulando a implicação na tarefa. Por outro lado, quando o 

treinador enfatiza o erro e a baixa capacidade dos atletas, promove a rivalidade 

entre eles, criando um clima de implicação do seu ego. No seu trabalho estes 

autores concluíram que será sempre mais benéfica uma orientação dos atletas 

para a tarefa, pois proporciona mais bem-estar à equipa e a eles 

individualmente, ao direcioná-los para objetivos de aproximação e mestria, que 

por sua vez facilita a adaptação dos atletas. Assim, devem evitar uma 

implicação no ego, uma vez que terá um efeito negativo na autoestima dos 

atletas. 

Neste contexto, Castilla e Ramos (2012), num estudo com jovens 

futebolistas, verificaram que o estilo de liderança mais utilizado pelos 

treinadores é o democrático, sendo este também o que é preferencialmente do 

agrado dos jogadores. No entanto, Vella et al. (2010) no seu estudo concluíram 

que a liderança transformacional parece ser um estilo de liderança de jovens 

bastante efetivo. Neste contexto, salienta-se a opinião de Duarte (2004) 

referindo que os líderes que obtêm melhores resultados ao nível da satisfação 

e rendimento dos atletas utilizam mais do que um estilo de liderança, muitas 

vezes no mesmo dia, ou na mesma semana, em função das necessidades do 

grupo ou da situação. 

Desta forma, parece evidente a necessidade, por parte do treinador de 

jovens, de complementar todo o conhecimento específico que possui com um 

estilo de liderança adequado de forma a garantir o cumprimento dos objetivos 
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das suas equipas, sem nunca descurar o desenvolvimento psicossocial e motor 

dos seus atletas, assim como o seu bem-estar. 
 
 

2.1.4. A Relação Treinador-Atleta 
 

Para Vella et al. (2010) a qualidade da relação treinador-atleta é 

determinante no desenvolvimento da prática desportiva. Tendo em conta que o 

desporto envolve a presença constante de vários intervenientes, pode dizer-se 

que implica necessariamente interações e processos sociais que, ao nível da 

competição, assumem um caráter intergrupal e interpessoal (Cruz & Antunes, 

1996). Pode mesmo dizer-se que a relação treinador-atleta se assume como 

determinante no sucesso desportivo do treinador, já que os laços e relações 

existentes no grupo condicionam todas as ações em que estão envolvidos. No 

Modelo do Treinador de Excelência de Becker (2012), a relação treinador-atleta 

é entendida como uma componente central de um treinador de excelência, 

baseado no desenvolvimento e manutenção de uma relação pessoal e 

profissional efetiva com os seus atletas. Para Rhind et al. (2012) a manutenção 

da qualidade da relação treinador-atleta é crucial no desenvolvimento do 

processo de treino, e depende de algumas estratégias-chave a ter em 

consideração pelo treinador, tais como a gestão de conflitos, a abertura, a 

positividade, a motivação, o aconselhamento, o apoio e as redes sociais. Aliás, 

Lavoi (2007) refere mesmo que o sucesso na relação com os jogadores se 

traduz na capacidade para criar uma boa conexão e afetar positivamente o seu 

bem-estar. Em contrapartida, Lafrenière et al. (2008) referem que a qualidade 

da  relação  treinador-atleta  é  um  forte  preditor  do  bem-estar  do  treinador. 

Assim,   aspetos   como   a   confiança,   o   respeito   mútuo   e   o   apoio   são 

fundamentais na satisfação dos dois intervenientes e no sucesso da relação 

(Jowet, 2007). Neste contexto, Jowet (2007) define a relação treinador-atleta 

como uma situação em que os sentimentos, pensamentos e comportamentos 

do treinador estão altamente interconetados. 

Aliás, Mumford e Gergley (2005) referem mesmo que treinar consiste, 

acima de tudo, em influenciar e aproximar as pessoas num clima de relações 

interpessoais. Montiel (1997) reforça essa ideia, referindo que o treinador é um 
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gestor de recursos humanos, não podendo por isso desvalorizar as relações 

humanas e o ambiente em que trabalha o seu grupo de jogadores. Assim, 

Janssen e Dale (2002) referem que é necessário apoiar os atletas não só no 

campo, mas também na sua vida, motivando-os. Aliás, para estes autores, o 

sucesso do treinador é avaliado não só pelas suas vitórias, mas também pela 

qualidade das relações com os atletas, sendo importante fazer sentir-lhes que 

são prioritários, evitando ser o alvo das atenções. Mageau e Vallerand (2003) 

referem mesmo que a qualidade da relação treinador-atleta é pivotal na 

satisfação, motivação e desempenho dos atletas, e Jowet et al. (2012) 

acrescentam a estes aspetos a eficácia coletiva evidenciada pela equipa. 

Uma equipa caracteriza-se por um processo de relações interpessoais, 

onde se procura formar um todo no sentido de uma elevada performance 

desportiva  e  consequentemente,  do  sucesso  (Chappuis  &  Thomas,  1989). 

Estes autores consideram que uma equipa desportiva propicia um ambiente 

favorável ao desenvolvimento de relações afetivas intensas com a 

correspondente formação de subgrupos de afinidade. Por sua vez, Srebro 

(2002) refere que, numa equipa desportiva, os jogadores devem depender e 

influenciar-se  mutuamente,  sendo  necessária  uma  inter-relação  forte  entre 

eles. Neste sentido, Jowet et al. (2012) salientam que, no âmbito da equipa, a 

relação treinador-atleta liga cada um dos atletas à figura central do processo, 

ou seja, o treinador. 

Pode, então, dizer-se que no seio da equipa a relação treinador-atletas 

se desenvolve com base nas caraterísticas pessoais dos dois, bem como na 

situação  desportiva  e no  contexto  social e  cultural envolvente, propiciando 

deste modo um clima que necessariamente condiciona ambos (Birkinshaw & 

Crainer, 2005; Frischknecht, 1990; Serpa, 2003) levando a que, geralmente, o 

comportamento de um destes intervenientes seja influenciado pelas ações do 

outro (Duarte, 2004). 

Desta forma, facilmente se verifica que a relação treinador-atleta afeta a 

sua participação desportiva (Smoll & Smith, 1984, citados por Cruz & Gomes, 

1996), podendo ainda assim dizer-se que a influência do treinador sobre o 

atleta  ultrapassa  claramente  o  contexto  desportivo.  Smoll  e  Smith  (2002) 
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referem que no domínio desportivo a relação treinador-atleta é fundamental no 

desenvolvimento físico do atleta, na aprendizagem de novas competências, no 

crescimento psicossocial e no desenvolvimento da autoestima. Jowet (2007) 

concebe  a  qualidade  da  relação  treinador-atleta  num  modelo  concetual 

baseado em 3 domínios: proximidade, compromisso e complementareidade. 

Segundo este modelo, a proximidade representa os sentimentos afetivos de 

confiança e respeito, o compromisso reflete a conexão e estabilidade da 

relação, enquanto a complementareidade se refere à cooperação, afiliação e 

compreensão dos atos de interação (Jowet, 2007). 

Um  dos  aspetos  mais  importantes  para  a  otimização  da  relação 

treinador-atleta é mesmo o conhecimento da perceção que os jogadores têm 

de si, nomeadamente no que respeita às caraterísticas de personalidade ou 

comportamentos que os jogadores mais valorizam (Rosado et al., 2007). Neste 

contexto, é de salientar que a perceção dos jogadores pode ser afetada por 

alguns fatores, nomeadamente o sexo, o tipo de desporto e a idade dos 

jogadores  (Elmore,  1987;  Rosado  et.  al.,  2007).  Stewart  e  Owens  (2011) 

referem que, de acordo com o estudo de Stewart (1993), o treinador favorito 

dos jogadores é aquele que promove um alto nível de apoio, não critica os 

atletas, e é criativo e entusiasta quando trabalha com os jogadores 

individualmente ou em equipa. 

No caso específico do Futebol, é de salientar a investigação de Cunha et 

al. (2000), que entrevistaram jogadores de futebol com o intuito de identificar a 

imagem associada ao treinador e a perceção das caraterísticas de um bom 

treinador. Assim, e de acordo com o estudo, tanto os jogadores jovens como 

séniores têm uma imagem do treinador semelhante, baseada em caraterísticas 

do seu foro pessoal, como ser uma pessoa responsável, honesta, amiga, 

trabalhadora, critica, aberta, altruísta e estudiosa. Como caraterísticas de um 

bom treinador foi referida uma relação adequada com os jogadores, aplicação 

de metodologias adequadas, planificação, transmissão de conhecimentos e 

entendimento acerca das caraterísticas dos atletas. Por sua vez, no estudo de 

Rosado et al. (2007) os jogadores valorizaram mais caraterísticas associadas 

às   qualidades   pessoais   do   treinador,   tendo   atribuído   menos   valor   às 
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caraterísticas associadas ao fator liderança. 
 

No entanto, Chappuis e Thomas (1989) referem que, em muitos casos, 

se desenvolve uma dependência entre o treinador e o atleta que é negativa 

para este último, na medida em que condiciona a sua responsabilidade e 

liberdade de expressão. Os mesmos autores defendem assim a estimulação de 

um clima democrático, com uma adesão ao espírito do grupo e da ação, que 

potencie um vínculo afetivo forte entre todos, traduzindo-se em eficácia 

operativa. Por sua vez, Chelladurai (1991) considera que a melhoria da relação 

treinador-atletas está dependente do entendimento por parte dos atletas 

relativamente ao seu papel, nomeadamente em termos de responsabilidades e 

funções. 

Convém também salientar que, segundo Montiel (1997), os treinadores 

ex-jogadores de futebol, pela experiência acumulada bem como pelo prestígio 

e fama que gozam, apresentam, à partida, maior facilidade na relação com os 

atletas. No entanto, não devem descurar a sua formação complementar, 

especialmente ao nível técnico. Por outro lado, os treinadores que não foram 

atletas de alto nível devem procurar suprimir estas lacunas de relacionamento 

e identificação, através do estudo das determinantes da relação treinador- 

jogador (Montiel, 1997). 

No caso especial dos atletas jovens, Lavoi (2007) refere que a relação 

próxima entre treinadores e atletas influencia o desenvolvimento psicossocial 

da criança, em especial a sua motivação. Para este autor, os jovens apreciam 

aspetos como a sua valorização, a autenticidade do treinador e a transmissão 

de força. Neste contexto, é de salientar também a relação treinador-pai que se 

assume como importante, de forma a facilitar o desenvolvimento harmonioso 

do jovem atleta. A este respeito Fraser-Thomas et al. (2005) referem que o 

treinador eficaz valoriza a regularidade e a qualidade das relações entre 

treinador-atleta, mas também com os pais, dada a sua proximidade no 

processo. Ainda assim, e para Gilbert e Hamel (2011), os pais não devem 

interferir negativamente no desenvolvimento do jovem desportista, devendo 

ajustar o seu papel às diferentes fases do seu desenvolvimento. 

Desta forma, torna-se importante o entendimento acerca da forma como 



Revisão da Literatura 

27 

 

 

 
 
 

as  relações  entre  os  vários  intervenientes  do  processo  desportivo  podem 

influenciar o desempenho desportivo dos atletas. 
 
 

2.1.5. As Relações Interpessoais como fator condicionador do rendimento 
Dada a importância que a relação treinador-atleta  tem  na equipa, é 

inequívoco o impacto que produz no rendimento desportivo do grupo. Para Lent 

e Lopez (2002) a eficácia da relação treinador-atleta baseia-se numa relação 

próxima entre os dois e no estabelecimento de uma parceria positiva. Para 

estes autores, a interação entre treinador e atletas proporciona o 

desenvolvimento de um conjunto de perceções de eficácia, que compreende a 

confiança  individual  nas  suas  capacidades  (autoeficácia),  a  confiança  nas 

capacidades dos outros (eficácia dos outros) e uma estimativa da confiança 

que os outros têm em si (autoeficácia inferida). Mais especificamente, Jackson 

et al. (2009), no seu estudo com treinadores de elite, verificaram que uma 

relação treinador-atleta efetiva está relacionada com a eficácia do treinador, 

com a eficácia do jogador e também com a eficácia da própria relação. No 

entanto, segundo Cruz e Antunes (1996), as interações/ comunicações que se 

estabelecem, tanto estão na  origem, como na resolução de conflitos e de 

problemas interpessoais no grupo. Estes conflitos entre treinador-atleta iniciam- 

se, normalmente, no processo de seleção dos jogadores para a competição, 

podendo  também  ser  originados  pela  fraca  identificação  com  o  estilo  de 

liderança adotado pelo treinador (autoritário, democrático, entre outros), e o 

tipo de comunicação utilizada, que muitas vezes peca por se revelar fraca ou 

excessiva (Yambor, 1988, citado por Thompson et al., 1998). Para o mesmo 

autor,  também  a  frieza  e  a  distância  na  relação  treinador–atleta  provoca 

clivagens e conflitos nesta díade relacional. 
 

Naturalmente, estes conflitos vão ter consequências quer na eficiência 

do treinador, deixando-o ansioso, defensivo, irritado, e fatigado, quer na 

performance do atleta, provocando-lhe depressão, ressentimento e fúria 

(Yambor, 1988, citado por Thompson et al., 1998). Segundo a mesma 

referência, em ambos os casos pode registar-se uma diminuição na motivação 

para a prática, podendo o conflito afetar a vida pessoal e social dos dois, 
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levando mesmo à síndrome de burnout. 
 

Aliás, para Duarte (2004) pode mesmo dizer-se que a insatisfação do 

atleta pelo líder leva-o muitas vezes, e em particular nos jovens, a abandonar a 

equipa, em virtude de um estado emocional condicionado, que deriva do facto 

das ações do treinador influenciarem a satisfação dos atletas e 

consequentemente o seu desempenho desportivo. Desta forma, é evidente que 

os conflitos afetam decisivamente o rendimento individual, com naturais 

implicações no desempenho coletivo (Cruz & Antunes, 1996), sendo por isso 

fundamental manter os jogadores satisfeitos. Neste contexto Rosado et al. 

(2007) referem-se, no seu estudo, a resultados de outras investigações 

(Curtner-Smith et al., 1999; Riemer & Chlleladurai, 1995) que indicam que a 

satisfação dos atletas é maior quando existe uma congruência entre as 

perceções e preferências dos dois em particular na dimensão do apoio social. 

Ao nível do apoio social, Rees et al. (2012) referem que a perceção do apoio 

do treinador por parte dos atletas está mais relacionada com as componentes 

relacionais que incluem as caraterísticas de ambos, do que propriamente com 

os papéis de cada um. 

No entanto, e segundo MacGregor (1988), uma das estratégias 

fundamentais para resolver os conflitos entre treinador e jogadores, passa por 

um conhecimento das expetativas de ambos. Aliás, a este respeito Lyle (2002) 

refere que o treinador deve procurar adaptar-se às expetativas diárias dos 

jogadores, tanto no treino como na competição. Para Horn (2008), as atitudes 

dos atletas, a sua autoperceção e desempenho são influenciados e mediados 

pelas expetativas que têm do treinador. Assim, para este autor o conhecimento 

acerca da forma como os atletas criam impressões e expetativas poderá 

possibilitar ao treinador a utilização dos seus comportamentos como uma 

ferramenta benéfica no desenvolvimento do processo de treino. No entanto, as 

expetativas de sucesso criadas pelos jogadores devem ser realistas na medida 

em que influenciam a eficácia coletiva e a coesão do grupo (Marcos et al., 

2012). Aliás, estes autores num estudo com futebolistas concluiram que os 

atletas, cujas expetativas do resultado final não se concretizem, irão apresentar 

uma diminuição dos seus níveis de eficácia e coesão. De salientar ainda que 
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Manley et al. (2010), na sua investigação, verificaram que a reputação do 

treinador é um dos fatores que mais influencia as expetativas dos jogadores, 

sendo que atribuem maior competência aos treinadores de sucesso. Para estes 

autores, estes resultados apresentam implicações no desenvolvimento de uma 

relação treinador-atleta efetiva. 

Por outro lado, também as expetativas que os treinadores têm acerca 

dos  jogadores  influenciam  a  relação  treinador-atleta  (Wilson  &  Stephens, 

2007). Assim, estes autores, no seu estudo, concluiram que os jogadores de 

quem  o   treinador  tem   maiores   expetativas   recebem   menos   feedbacks 

negativos, assim como lhes é atribuído mais trabalho e responsabilidade no 

decorrer do processo, comparativamente com os jogadores em quem o 

treinador deposita menos expetativas. De certa forma, estes resultados podem 

estar relacionados com a profecia de autorealização, que se define pela 

influência das expetativas do treinador na cognição/interpretação dos atletas, e 

consequentemente no seu comportamento. A este respeito é ainda de salientar 

que Solomon et al. (1996), no seu estudo, verificaram que normalmente existe 

congruência  entre  a  peceção  que  os  atletas  têm  das  expetativas  que  o 

treinador tem de si, e os comportamentos que este adota na prática. Desta 

forma, segundo Wilson e Stephens, (2007), a utilização do modelo de 

confirmação  das  expetativas  de  Darley  e  Fazio's  (1980)  vai  permitir  a 

verificação da congruência das expetativas com os comportamentos do 

treinador, podendo assim constatar-se que a relação treinador-atleta apresenta 

um duplo sentido, em que um interage e influencia os comportamentos do 

outro. Assim, é evidente que as expetativas que o treinador tem do jogador 

influenciam de forma direta a relação com este, podendo condicionar o 

rendimento dos jogadores, individualmente e da equipa. 

Segundo Serpa (1996), dada a sua maior experiência, formação e 

maturidade, cabe ao treinador iniciar o processo de heteroconhecimento do 

grupo, não descurando o importante processo de autoconhecimento. Neste 

sentido, é importante saber que a influência exercida pelo treinador sobre os 

seus atletas é potenciada pela identificação que estes têm em relação a si, 

nomeadamente  no  que  diz  respeito  à  compreensão  dos  sentimentos  e 
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emoções que a competição despoleta (Serpa, 1996). Logo, um dos fatores 

importantes na relação treinador-atleta passa pela tomada de decisões no seio 

da equipa, sendo fundamental ter em atenção alguns requisitos-chave como 

(Birkinshaw & Crainer, 2005): procura do consenso; empatia; franqueza; 

honestidade e informalidade. 

Dada a sua relevância é notório que o comportamento interpessoal do 

treinador pode ser potencialmente indutor de um reportório de efeitos negativos 

e positivos no atleta (Lyle, 2002). Neste contexto, Brian Robson, numa 

entrevista concedida a King e Kelly (1997), considera que é fundamental que o 

treinador conheça como é que todos os jogadores respondem em diferentes 

situações, sendo igualmente importante nunca pôr em causa a confiança dos 

mesmos. 

Posto isto, podem citar-se três tendências ao nível da relação treinador- 

atleta (Crevoisier, 1985, citado por Serpa, 1996), com as seguintes 

caraterísticas: 1) intensa, profunda e orientada não só para a componente 

profissional, mas fundamentalmente para as relações humanas; 2) distante e 

limitada, prevalecendo a orientação para a tarefa; 3) próxima, com contactos 

frequentes, sempre com base nas caraterísticas dos atletas com quem se 

trabalha. 

Logicamente que a adoção de cada uma destas tendências está muito 

relacionada com a personalidade e experiência de cada um dos treinadores. 

No entanto, o nosso entendimento aponta para uma flexibilidade na sua 

utilização, sempre de acordo com a situação e contexto envolvente. Parece 

assim evidente que a relação treinador-atleta se assume como um círculo 

emocional em que os comportamentos se influenciam mutuamente, sendo o 

rendimento afetado por essas interações. 
 
 

2.2.    Competências do treinador 
 

Independentemente do enquadramento do treinador, no alto rendimento 

ou no treino de jovens, pode dizer-se que a sua principal missão é preparar 

convenientemente os seus atletas para a competição, promovendo a 

aprendizagem  de  habilidades  e  o  desenvolvimento  das  suas  capacidades. 
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Assim, a preparação dos jogadores assume-se como um processo complexo, 

que exige o domínio de um leque alargado de competências por parte do 

treinador (Pacheco, 2005). Abraham et al. (2006) referem mesmo que a 

aquisição  de  conhecimentos  e  o  desenvolvimento  de  competências 

profissionais são a base da formação de um treinador competente, e Santos et 

al. (2010) consideram que devem ser meticulosamente entendidos no sentido 

de aumentar a efetividade do treinador. 

Estas competências que orientam a intervenção do treinador, 

influenciando o rendimento dos jogadores e das equipas, manifestam-se na 

condução do processo de treino, na organização da competição e na gestão da 

equipa (Cotê et al., 1993; Mesquita, 1997). Assim, Pacheco (2005) considera 

que a maximização das competências dos jogadores está dependente da 

qualidade demonstrada pelo treinador no desempenho das suas funções e 

Buceta (1996) corrobora da mesma opinião, referindo que o rendimento do 

treinador influencia o desempenho dos jogadores. 

A definição de competência é dificultada pelo facto de se tratar de um 

termo que é utilizado com vários sentidos e em diversos contextos. Assim, é 

importante entendê-lo de forma específica e contextual, nomeadamente no que 

respeita à ação do treinador. O termo competência é definido, genericamente, 

como a interação efetiva que o indivíduo assume com o meio ambiente que o 

envolve (Butt, 1987). Segundo este autor, trata-se de um conceito muito 

subjetivo, sendo consideradas cinco categorias para a competência: 1) física; 

2) intelectual; 3) emocional; 4) social e espiritual; 5) existencial. No plano 

desportivo, Butt (1987) acrescenta que a competência deve ser a razão mais 

construtiva para a participação desportiva, enfatizando a necessidade de se 

encorajar a procura da mesma. Mais específicamente Kirschner et al. (1997) 

concetualizam competência como um conjunto de conhecimentos e habilidades 

que são utilizados pelo indivíduo de forma estratégica e eficaz. Neste sentido 

Westera (2001, citado por Barros et al., 2010), considera a competência como 

um fator determinante na tomada de decisão na ação profissional, traduzindo- 

se no domínio de conhecimentos e na sua utilização adequada em situações 

imprevisíveis e contextualizadas. 
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No caso específico do treinador, Houllier e Crevoisier (1993) referem que 

este deverá apresentar competências no plano técnico-tático, funcional e 

psicológico, demonstrando simultaneamente uma grande capacidade de 

liderança para gerir as suas equipas e conflitos, e uma boa capacidade para se 

relacionar com todos os agentes desportivos que envolvem o futebol, entre 

atletas, dirigentes e mesmo a comunicação social. Não deve ainda descurar o 

conhecimento do conteúdo da modalidade, pois o seu correto domínio permite 

instruções de maior qualidade, definição adequada de objetivos a atingir, 

adoção de formas variadas e apropriadas de representação do conteúdo em 

exercícios, e participação empenhada e ativa dos jogadores (Graça, 1997). 

O conhecimento destas competências revela-se fundamental não só ao 

nível do desempenho do treinador no desenvolvimento da sua ação, mas 

também no que respeita à formação de treinadores. Neste contexto salienta-se 

que a autoperceção da competência, por parte do treinador, é uma ferramenta 

fundamental na determinação das competências mais importantes do treinador 

(Barros et al., 2010), constituindo-se como um dos objetivos do nosso trabalho. 

No entanto, temos que recorrer à literatura existente acerca desta temática de 

forma a enquadrar o leque de competências que o treinador deve dominar. 

Vários autores consideram que o treinador deve dominar um rol de 

competências técnicas e psicológicas no desempenho das suas funções 

(Birkinshaw & Crainer, 2005; Borrie, 1996; Whitmore, 1994), que serão 

apresentadas de seguida tendo em consideração a relevância que lhes é 

atribuída pela literatura. 
 
 

2.2.1. Competências Técnicas 
 

Para Ramirez (2002), o sucesso de um treinador não passa apenas pela 

existência de um conjunto de atributos da sua personalidade, carecendo 

também da adoção de um modelo de treino /trabalho eficaz. A este respeito, 

também Birkinshaw e Crainer (2005) e Borrie (1996) referem a necessidade de 

se combinar as competências interpessoais com as competências técnicas. 

Desta forma, é evidente a importância do domínio de competências 

técnicas  por  parte  do  treinador  que  lhe  permitam  potenciar  a  relação 
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interpessoal com os atletas, tendo em vista o desenvolvimento de um processo 

de treino harmonioso e eficaz, que o conduza ao sucesso desportivo. Assim, 

são três os domínios onde decorre a aplicação das competências técnicas: a 

competição, o treino, e a avaliação. 

Segundo Araújo (1997), o treinador deve preparar bem a competição, 

dotando a equipa de mecanismos válidos para reagirem a todo o tipo de 

situações, no sentido da consecução dos seus objetivos. A este nível, a 

caraterização do jogo é um dos fatores fundamentais nas tarefas técnicas do 

treinador, sendo importante desenvolver a capacidade de dirigir a sua 

observação para o que é realmente importante (Launder & Piltz, 2000). Para 

estes autores o treinador deve reconhecer e utilizar todas as oportunidades que 

surjam para influenciar o comportamento dos jogadores, não esquecendo que 

também deverá adotar posturas e comportamentos que possibilitem o sucesso 

da equipa. 

Desta forma, o treinador fica mais apto para, durante o jogo, tomar 

decisões táticas acertadas, fundamentalmente quando está sobre grande 

pressão. A este respeito, Cook (2001) refere mesmo que a capacidade em 

resistir à pressão provocada pelos adeptos, classificação da equipa, jogadores 

e meios de comunicação social, se assume como fundamental para a eficácia 

do treinador. 

Ainda no âmbito da competição, Launder e Piltz (2000) referem que os 

treinadores devem ter em consideração alguns aspetos, nomeadamente: 

observar o jogo das duas equipas, de forma a prever os comportamentos do 

adversário; não pressionar em demasia os atletas; valorizar e acreditar no 

treino que dirigiram, tendo em vista a competição; corrigir corretamente os 

erros da equipa e dos jogadores individualmente; ter objetivos a longo prazo e 

não se cingir apenas a um jogo; aceitar a responsabilidade das suas decisões 

e assumir as consequências das suas ações. 

Neste sentido, e segundo Garganta (1997), a análise do jogo vai permitir 

os seguintes aspetos: interpretar a organização e as ações que concorrem para 

a qualidade do jogo; planificar e organizar o treino, tornando mais específicos 

os  seus  conteúdos;  estabelecer  planos  táticos  adequados  em  função  do 
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adversário a defrontar, regular a aprendizagem e o treino. Pacheco (2005) 

acrescenta ainda que a observação e análise dos comportamentos das equipas 

e dos jogadores no jogo se reveste de grande importância na rentabilização do 

processo de treino, uma vez que permite identificar os problemas existentes na 

equipa,  resolvendo-os  durante  o  treino,  e  verificando  posteriormente  se  já 

foram resolvidos. Assim, facilmente se depreende que todas as ações de 

planeamento  e  organização  no  decorrer  do  processo  de  treino  surgem, 

portanto, como resultado da observação da própria equipa e do adversário, em 

competição. 

Por sua vez, o treino caracteriza-se por ser um processo  planeado, 

sério, progressivo, multivariável e integrado, implicando que o treinador domine 

um conjunto de competências técnicas específicas, organizadas em três fases 

de desenvolvimento (Lyle, 2002): 1) Planeamento, que envolve competências 

como a programação estratégica, definição de datas, definição de objetivos e 

programação da competição; 2) Gestão, ou seja, competências de 

administração, gestão de informação, gestão financeira e gestão de recursos; 

3) Entrega, que contempla competências de implementação e de regulação. 
 

Mais especificamente, Buceta (1998) considera que ao nível do treino o 

treinador é responsável pelas seguintes componentes: planificação do treino; 

adesão às sessões de treino e outras medidas complementares; ensino/ 

aprendizagem/ ensaio repetitivo de habilidades e condutas relevantes; 

exposição e treino em condições idênticas às da competição; preparação 

específica das competições e avaliação do treino. No entanto, e dada a 

multiplicidade de responsabilidades do treinador, este terá necessariamente de 

recorrer a uma equipa técnica da sua confiança, com quem as possa partilhar. 

Nesse sentido, Birkinshaw e Crainer (2005) referem as seguintes qualidades 

necessárias para uma boa parceria: capacidades complementares; partilha dos 

mesmos valores e princípios; aceitação da existência de um líder de equipa; e 

um feedback honesto por parte dos seus colaboradores. 

Neste contexto, e relativamente à elaboração do plano estratégico-tático 

(plano semanal de treino), Castelo (2000) considera os seguintes meios: 

conhecimento dos fatores de treino subjacentes à otimização do rendimento 
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desportivo; conhecimento e apreciação objetiva das possibilidades e 

particularidades dos jogadores e da própria equipa; conhecimento profundo das 

particularidades da equipa adversária (pontos fortes e pontos fracos); previsão 

de possíveis cenários ou alterações do adversário com o decorrer do jogo; e 

previsão das condições climatéricas e do campo. 

Ao  nível  do  treino  propriamente  dito,  é  necessário  que  o  treinador 

procure maximizar as capacidades da sua equipa, adoptando uma metodologia 

e um conjunto de estratégias atualizadas, embora não descurando o ensino e o 

reforço dos seus atletas (Mumford & Gergley, 2005). Aliás, MacGown (1991) 

considera que a utilização permanente no treino de exercícios competitivos, 

com o correspondente feedback, permite elevar os níveis de motivação dos 

atletas, conduzindo-os ao sucesso no treino e no jogo. Por sua vez, Riera 

(2001) salienta que o papel prático do treinador se inicia no ensino das 

competências específicas da modalidade aos seus atletas, sendo importante 

ter em conta as seguintes recomendações: dar prioridade ao ensino da tática 

com integração da técnica específica para a sua execução; praticarem um 

conjunto de situações semelhantes às da competição; treinar diversas 

alternativas táticas em situações de oposição; fomentar a capacidade de 

iniciativa do atleta, de forma a encontrar caminhos para superar os oponentes; 

desmontar os conteúdos táticos mais complexos. Para além destes aspetos, e 

segundo Birkinshaw e Crainer (2005), gerir o talento da equipa e dos jogadores 

é também uma componente importante nas tarefas de um treinador de futebol, 

sendo importante que o treinador respeite o indivíduo, ganhando a sua 

confiança, não interferindo em demasia. 

Com base na utilização deste tipo de métodos e formas de atuação, 

Krantz e Dartnell (2001) referem que a qualidade e efetividade do trabalho 

realizado proporcionam a elevação dos níveis de confiança dos desportistas, 

apresentando-se por isso como a base de uma boa preparação mental. Estes 

autores referem ainda que é fundamental o conhecimento por parte dos atletas 

das caraterísticas e objetivos dos métodos de trabalho utilizados, pois só assim 

se sentirão parte integrante do processo. 

Desta  forma,  é  importante  que  os  treinadores  transmitam  aos  seus 
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atletas os conceitos do seu plano estratégico, sendo fundamental, segundo 

Buceta (1998), que os dominem bem de forma a não produzir dúvidas ou 

ambiguidades. No entanto, este autor relembra que o ensino dos atletas não 

passa apenas pelas habilidades técnicas, mas também pelas habilidades 

psicológicas e pelos comportamentos táticos, devendo o treinador estimular, 

acima de tudo, a sua capacidade de decisão. 

Outro dos domínios das competências técnicas é a avaliação, que 

decorre ao nível do jogo e do treino, permitindo verificar se os objetivos do 

treinador foram alcançados (Ferreira, 1999). Este tipo de observação, com uma 

natureza qualitativa, deve ser entendido como uma avaliação diagnóstica que 

permite identificar problemas na prestação dos atletas, funcionando como uma 

ferramenta fundamental para o treinador melhorar o processo de ensino das 

tarefas motoras (Ferreira, 1999). Para Hargreaves (1990) o treinador deve 

estar apto a diagnosticar as necessidades da equipa, selecionando o tipo de 

intervenção mais adequado. Neste sentido Oliveira (1998) refere que a 

avaliação diagnóstica pode ter um caráter retrospetivo ou prospetivo. 

Assim,  a  avaliação  diagnóstica   retrospetiva   baseia-se  na  análise 

posterior ao jogo através de vídeo, avaliando o desempenho dos jogadores e 

da equipa, no sentido do desenvolvimento de estratégias para a melhoria ou 

manutenção dos comportamentos, caso estes se revelem adequados (Launder 

& Piltz, 2000). Por outro lado, a avaliação diagnóstica prospetiva visa 

essencialmente a preparação do jogo, e consubstancia-se na observação do 

adversário, ou scouting, procurando recolher o maior número de informações 

possíveis. Aliás, Carvalho (1998) considera mesmo que o treinador/ gestor de 

excelência se distingue do normal, pela qualidade e timing das suas decisões, 

com base na informação que possui. 

Embora muitos treinadores optem por dar ênfase apenas à forma de 

jogar da sua equipa, pode dizer-se que a rentabilização das capacidades da 

própria   equipa   passa   pelo   conhecimento   das   caraterísticas   da   equipa 

adversária de forma a evitar ser surpreendido (Pacheco, 2005). Castelo (2000) 

considera que na preparação da equipa para a competição é necessário 

conhecer  as  potencialidades  ou  pontos  fortes  do  adversário,  procurando 
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minimizá-los, e as suas vulnerabilidades (pontos fracos), de forma a explorá- 

los. Aliás, a análise do adversário procura transmitir a ideia que está tudo 

controlado e estudado até ao mínimo detalhe, gerando uma grande confiança e 

segurança nos jogadores (Araújo, 2000; Comas, 1991). Ainda assim considera- 

se que a utilização de todas as componentes da observação deve ser flexível e 

adaptada à situação e ao momento da equipa, de modo a que não se cometam 

imprecisões que possam inibir ou condicionar o desempenho dos jogadores e 

da equipa. 

De referir também que é praticamente impossível ao observador a 

memorização de todas as informações relativamente à sua equipa e ao 

adversário. Daí que seja fundamental o recurso a vários meios de observação 

que, segundo Malveiro (1983), podem ser registos gráficos, acústicos, óticos e 

computorizados. Neste contexto, Pacheco (2005) refere que a evolução a este 

nível é de tal forma grande que, hoje, é vulgar a utilização de câmaras de vídeo 

e até mesmo de programas informáticos específicos para esse efeito. 
 
 

2.2.2. Competências Psicológicas 
 

O domínio de competências psicológicas é fundamental no 

desenvolvimento das funções do treinador, com positivas implicações no 

domínio das competências técnicas. Curado (1991) alerta para uma 

necessidade cada vez maior do treinador dominar competências psicológicas 

uma vez que a preparação psicológica dos atletas, associada e integrada com 

os fatores técnico-táticos e físicos, se assume como fundamental na obtenção 

do sucesso desportivo. 

Neste sentido e segundo Buceta (1998), um aprofundado conhecimento 

dos fundamentos da psicologia do desporto permite aos treinadores os aspetos 

que seguidamente se enunciam: compreender melhor as necessidades do 

desporto e dos seus atletas; melhorar os procedimentos de avaliação e 

planificação;   otimizar   o   comprometimento   com   o   processo   de   treino; 

aperfeiçoar as suas estratégias para correções técnicas e táticas; obter um 

maior aproveitamento do tempo de treino (prático); potenciar a capacidade 

competitiva  dos  seus  atletas;  preparar  melhor  a  atuação  em  competições; 
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organizar e dirigir melhor as suas equipas; atuar com maior eficácia em 

situações críticas durante a competição, entre muitos outros aspetos. 

Recentemente Harwood (2008), num estudo com treinadores de futebol, 

desenhou um programa de eficácia baseado em cinco competências 

psicológicas  desejáveis  ao  nível  do  treino  (5C)  e  que  requerem 

comportamentos específicos do treinador, tais como: 1) compromisso, que 

requer níveis elevados de apoio; 2) comunicação, que implica que o treinador 

faça perguntas específicas da sua função; 3) concentração, potenciando a 

atenção em relação às instruções; 4) controlo, através da manutenção de uma 

linguagem corporal positiva; 5) confiança, que requer do treinador uma postura 

que demonstre o seu conhecimento. Este autor considera que se trata de 

competências fundamentais para o desenvolvimento do atleta, embora não 

existam ainda estudos que suportem a sua importância no treino de jovens. 

Assim, de uma forma geral, considera-se que ao nível das competências 

psicológicas, a atuação do treinador deve assumir duas orientações 

designadamente, por um lado, estimular as habilidades interpessoais que 

influenciam favoravelmente a condição psicológica dos atletas e, por outro, 

contemplar outras competências que permitam autorregular o seu próprio 

estado psicológico, potenciando ao máximo o desempenho das suas funções 

como treinador. Desta forma, de acordo com a importância atribuída pela 

literatura serão apresentadas as competências interpessoais e intrapessoais 

que mais influenciam o comportamento do treinador. 
 
 

2.2.2.1.    Competências Interpessoais 
 

Segundo Lyle (2002) a relação interpessoal inerente ao processo de 

treino, bem como os comportamentos daí provenientes provocam um conjunto 

de efeitos positivos e negativos nos atletas. Para este autor, o tempo de 

interação entre treinador e atleta é elevado, devendo o treinador ter em 

consideração os seus comportamentos, essencialmente ao nível da 

comunicação, relações sociais, tipo de intervenção, tomada de decisão, 

definição de objetivos e liderança. 

Assim, para Gluch (1997) no sentido da excelência, o treinador deve 
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procurar, ao nível interpessoal, potenciar ao máximo as capacidades dos seus 

atletas, aumentando os níveis de autoconfiança na eficácia das suas ações, e 

encorajando a autoanálise destes. São ainda destacados por este autor alguns 

fatores importantes para o treinador na conquista do sucesso nomeadamente, 

a autoestima elevada, capacidade de comunicação, capacidade de motivar os 

atletas, adoção de um estilo de liderança adequado às circunstâncias e a 

capacidade para potenciar a coesão de grupo. Por sua vez, Cruz (1996) 

acrescenta à motivação outros fatores sobre os quais o treinador deve intervir 

na relação interpessoal com os atletas: controlo da ansiedade, concentração e 

preparação mental. 

Dosil (2004) considera que a motivação é o motor que possibilita aos 

atletas o desenvolvimento de qualquer atividade. Alves et al. (1996) referem 

mesmo que a eficácia do treinador está dependente do conhecimento e 

compreensão acerca do que motiva os seus atletas. Araújo (1997) também 

confirma a importância da motivação, ao considerar que o êxito não é possível 

sem ações que motivem a participação empenhada dos atletas. Assim, é 

necessário conhecer as verdadeiras necessidades dos jogadores de forma a 

satisfazê-las (Martens, 1999), providenciando-lhe as melhores condições 

possíveis para que atinjam o seu potencial (Bunker, 1985). 

O treinador é responsável pela criação de um clima motivacional no seio 

da sua equipa que pode ser mais direcionado para a tarefa ou para o ego, 

dependendo de fatores como a orientação motivacional, a ansiedade, ou o 

compromisso do próprio treinador (Torregrosa et al. 2011). Segundo Cook 

(2001) é importante ter em atenção que a manutenção dos níveis de motivação 

de uma equipa, ao longo da época, é bastante difícil, uma vez que o ânimo, a 

coesão  e  as  atitudes  da  equipa  variam  em  função  das  oscilações  do 

rendimento  e  dos  resultados  desportivos.  Assim,  é  necessário  considerar 

alguns aspetos que podem condicionar o nível de motivação do grupo, 

nomeadamente o fornecimento de feedback positivo, o apoio social e a 

preocupação  com  o  bem-estar  do  praticante  (Chelladurai,  1991).  Neste 

contexto de salientar que o estabelecimento de objetivos se apresenta como 

uma  das  competências  chave  quer  para  o  atleta,  como  para  o  treinador 
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(Maitland & Gervis, 2010). Também a variedade de exercícios, a criação de 

novos  desafios  e  a  exploração  de  novas  situações  ao  nível  do  treino, 

aumentam o interesse dos atletas e, consequentemente, a sua motivação 

(Green-Demers et al., 1998). 

A autoconfiança é outra competência importante para a eficácia e 

sucesso do treinador, estando intimamente associada à autoeficácia, confiança 

desportiva e no caso concreto do futebol à confiança coletiva. Dosil (2004) 

define a autoconfiança como o grau de certeza, com base em experiências 

passadas, em relação à habilidade para concretizar determinada tarefa. No 

entanto, em função das variáveis e influências a que a confiança está sujeita, 

Martens (1987) concetualizou a confiança num continuum entre a falta de 

confiança e a confiança excessiva. Neste contexto, e em competição, é 

fundamental que o treinador, mesmo apresentando-se nervoso, procure 

transmitir as ideias de forma  clara, eficaz, positiva  e  concisa, potenciando 

assim os níveis de confiança da equipa, sem perturbar os jogadores e a equipa 

(Houlier & Crevoisier, 1993). 

Tendo em conta o vasto e complexo sistema de relações em que está 

envolvido, desde os adeptos e comunicação social, até aos dirigentes, e 

principalmente os atletas, com quem priva diariamente (Araújo 1997), o 

treinador deve dominar algumas estratégias no âmbito da comunicação (Lima, 

1999). Segundo Pacheco (2005), uma comunicação efetiva parece estar 

positivamente associada à prestação dos jogadores e da equipa, devendo ser 

norteada sempre pelos mesmos princípios. Segundo Martens (1999), na 

comunicação o treinador deve ter em consideração três aspetos fundamentais: 

o facto de uma boa comunicação implicar também que se saiba ouvir e receber 

mensagens; a necessidade de se recorrer à comunicação verbal e não verbal; 

e a forma da comunicação no que diz respeito ao conteúdo (transmitido 

verbalmente) e à emoção (transmitido não verbalmente). A comunicação está 

sempre presente no decorrer de todo o processo, devendo os treinadores, de 

um modo geral, falar de forma clara e objetiva, fornecendo instruções curtas e 

precisas, que estimulem a confiança da equipa, em detrimento de perturbá-la 

(Pacheco, 2005). Mesquita (1997) e Hotz (1999) acrescentam que o treinador 
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deve utilizar uma locução forte, ajustar as ideias ao plano estratégico-tático, dar 

informações sobre os adversários, informações sobre os objetivos e ideais do 

clube  e  ajudar  os  atletas  a  atingir  um  nível  psicológico  ideal.  Houlier  e 

Crevoisier (1993) referem também ser necessário cada vez mais apelar-se à 

inteligência, reflexão e responsabilidade dos jogadores, através da transmissão 

de informações que ajudem a resolver as ações do jogo. Por sua vez, Moreno 

(2001) considera que a comunicação deve ser coletiva, devendo emitir 

informação  em  menor  quantidade  para  os  atletas  mais  relevantes.  Para 

Beswick (2001) treinar é um ato permanente de comunicação, pelo que é 

fundamental   que   os   treinadores   consigam   explicar   exatamente   o   que 

pretendem dos atletas, de forma a comprometê-los, e torná-los mais capazes 

de realizarem o que é pretendido. 

Intimamente associada à comunicação, a liderança apresenta-se como 

uma das competências mais importantes para um desempenho de sucesso do 

treinador, sendo considerada como uma das principais variáveis do rendimento 

(Fonseca, 2004; Martin, 1985). Neste contexto Chelladurai (1991) considera 

mesmo que a capacidade de liderança de um treinador é um dos elementos 

que mais contribui para vencer as barreiras psicológicas que os atletas 

encontram no caminho para o sucesso. Murray (1985) define liderança como 

um processo comportamental que consiste em influenciar as atividades de um 

grupo organizado na obtenção dos seus objetivos específicos. Hogan e Kaiser 

(2005) consideram que a personalidade prediz a capacidade de liderança de 

um indivíduo, enquanto que Judge et al. (2004) referem que a liderança parece 

estar positivamente associada à inteligência, nomeadamente percetiva, sendo 

esta relação moderada pelo stress evidenciado pelo líder, bem como pela sua 

diretividade. Assim, para Buceta (2009) e Horn (1992), a liderança relaciona-se 

com várias dimensões do comportamento do treinador, o seu processo de 

tomada de decisão, o tipo e a frequência com que fornece o estímulo aos seus 

atletas, o seu desempenho, as técnicas de motivação utilizadas e a forma de 

relação que estabelece com os seus atletas. A liderança pode assumir duas 

orientações diferentes, para a tarefa ou para a relação (Fiedler, 1967, citado 

por Cruz & Gomes, 1996), sendo notória, segundo Martens (1987), na forma 



Revisão da Literatura 

42 

 

 

 
 
 

como o treinador conduz o processo de treino. Assim, pode centrar a sua 

atuação no atleta, enfatizando a relação com as pessoas que são treinadas, ou 

focar-se na vitória, que valoriza apenas o resultado da competição e a 

produtividade  da  equipa.  Para  Birkinshaw  e  Crainer  (2005)  a  liderança 

orientada para os relacionamentos apresenta enormes benefícios, 

nomeadamente na sensibilidade para identificar informação não verbal, 

relativamente ao ambiente em que a equipa vive. 

Nas   modalidades   coletivas,   têm   sido   identificados   dois   tipos   de 

liderança, a autocrática e a democrática, não sendo dada relevância ao estilo 

laissez-faire (Beswick, 2001; Chappuis & Thomas, 1989; Murray, 1986). Ainda 

assim um novo estilo parece emergir no plano desportivo, a liderança 

transformacional,  caracterizando-se  pelo  facto  do  treinador  assumir  uma 

postura de autosacrifício, que leva os seus subordinados a acreditar e admirar 

o líder, transcendendo-se no desempenho das suas tarefas. Desta forma, de 

acordo com a análise de Lourenço e Ilharco (2007), podem conseguir-se 

grandes mudanças e elevados desempenhos que necessariamente poderão 

conduzir a equipa, e o treinador, ao sucesso. Parks (2013) considera mesmo 

que o entendimento do efeito da inteligência emocional e da eficácia do 

treinador na liderança transformacional dos treinadores, pode influenciar 

positivamente a performance individual e coletiva. Pode dizer-se que um 

treinador deve ter bem definido qual o seu estilo de liderança percebendo, no 

entanto, que este deverá ser flexível e adaptado a cada grupo de jogadores e a 

cada   jogador   individualmente,   bem   como   aos   diferentes   momentos   e 

realidades (Anshel, 2003; Billick, 2001; Weinberg & Gould, 1995). 

Independentemente do estilo de liderança adoptado é necessário que a 

autoridade  do  treinador  esteja  sempre  presente,  embora  possa  ser 

condicionada pelo apoio que a própria equipa lhe presta (Feezell & Cliford, 

1997). Acima de tudo convém que a liderança seja carismática, 

independentemente do estilo adoptado, transmitindo uma ideia de sucesso 

(Brito, 2001). Para Birkinshaw e Crainer (2005), parece também importante 

delegar responsabilidades, distribuindo-as por outros líderes, nomeadamente 

alguns  jogadores,  dando  espaço  para  a  sua  intervenção.  De  tudo  isto  se 
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depreende que a eficácia de um estilo de liderança, e consequente sucesso de 

uma equipa, depende fundamentalmente da situação e das caraterísticas dos 

membros do grupo que se lidera (Cruz & Gomes, 1996; Duarte, 2004). 

Para Birkinshaw e Crainer (2005), impõe-se também hoje ao líder uma 

perspetiva global, mantendo uma atenção permanente, estando também 

preparado para a mudança. Segundo estes autores esta ideia normalmente 

implica um desafio próprio da essência de qualquer líder, que servirá para 

melhorar as suas próprias capacidades (Birkinshaw & Crainer, 2005). Neste 

contexto, e para Beswick (2001), o treinador moderno de futebol caracteriza-se 

pela liberdade que propicia aos jogadores, criando um ambiente em que estes 

são responsáveis pelo seu rendimento, sabendo também que receberão todo o 

apoio e suporte quando não são bem-sucedidos. 

De salientar que Konter (2012) recentemente desenvolveu um estudo 

com treinadores e jogadores de futebol, concluindo que a perceção da força da 

liderança dos treinadores e dos atletas é também afetada pelo seu nível de 

escolaridade, especialmente no que respeita ao poder coercivo (nos atletas) e 

ao poder legítimo (no caso dos treinadores). 
 
 

2.2.2.2. Competências Intrapessoais 
 

Por outro lado, também a personalidade do treinador é determinante no 

sucesso desportivo de uma equipa, já que esta afeta de forma significativa a 

filosofia do jogo, refletindo-se no seio do grupo (Ramirez, 2002). Tutko e 

Richards (1984, citados por Ramirez, 2002) referem mesmo que é necessário 

ter em consideração que o treinador apresenta caraterísticas de personalidade 

predominantes, sendo que estas podem influenciar a personalidade das 

pessoas com quem trabalha, nomeadamente os jogadores. 

Acima de tudo é necessária uma coerência e congruência em relação 

aos princípios gerais e valores morais inerentes a qualquer atividade 

profissional. Ainda assim, ao longo do tempo, foram identificados inúmeros os 

traços de personalidade importantes para o treinador, sendo evidente que 

alguns se mantêm desde há muito tempo, e outros que apareceram como 

resultado das exigências cada vez maiores a que o treinador está sujeito. Hoje, 
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vários autores consideram importantes diferentes traços de personalidade do 

treinador, embora exista sempre uma matriz comum, sendo indispensável a 

presença de algumas caraterísticas. Neste sentido Brandão e Valdés (2005), 

consideram algumas caraterísticas necessárias na personalidade do treinador 

tais como, o entusiasmo, a integridade, o sentido de propósito e direção, a 

disposição e a coragem. 

Uma  das  caraterísticas  mais  singulares,  decorrente  da  correta 

articulação das competências intrapessoais, em função de cada um dos 

contextos, é o carisma, que determina a associação do treinador a uma ideia 

de aceitação e sucesso (Brito, 2001; Dosil, 2004; Paula, 2005). A este respeito, 

o carisma é fundamental para o treinador conseguir liderar com eficácia, 

facilitando a comunicação e a motivação dos jogadores, pois estes acreditam 

em si (King & Kelly, 1997). Lourenço e Ilharco (2007) referem José Mourinho 

como um exemplo claro de carisma, provocando uma atração irracional na 

sociedade em geral. 

No entanto, o treinador deve adaptar o seu estilo de liderança às 

diferentes situações e contextos (Weinberg & Gould, 1995). Desta forma, a 

criatividade e a inteligência emocional são duas caraterísticas de personalidade 

que, embora sendo pouco referenciadas pela literatura, parecem assumir um 

papel relevante na adaptação do treinador aos diferentes contextos. 

Assim, segundo Ramirez (2002) a criatividade define-se como uma 

capacidade que o indivíduo tem de produzir ideias novas e originais, 

descobertas, reestruturações e mesmo invenções, aceites como valiosas. No 

plano desportivo, é uma capacidade importante para os treinadores, no sentido 

de empreenderem as mudanças necessárias ao ajuste às novas realidades em 

que decorre a sua ação (Araújo, 1997). É uma competência que pode ser 

estimulada, encontrando-se conotada com caraterísticas pessoais como a 

inteligência, sabedoria e genialidade (Ramirez, 2002). No entanto, e para 

Sternberg e Ruzgis (1994, citados por Ramirez, 2002), é necessário potenciar 

alguns atributos de personalidade para se desenvolver a criatividade, 

nomeadamente: a tolerância à ambiguidade, percebendo que num trabalho 

criativo nem sempre as coisas acontecem conforme o previsto; persistência 
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para superar obstáculos, que naturalmente surgem no seu percurso, não 

renunciando nunca; vontade de crescer, ou seja, de ir sempre mais longe; 

valentia, motivação, coragem e ânimo. Estas são algumas das caraterísticas de 

pessoas que crêem em si mesmas, sendo que as pessoas criativas têm 

necessariamente que estar motivadas intrinsecamente, pois habitualmente 

desfrutam com tudo o que fazem, transmitindo-o aos demais. 

Com base nestes pressupostos, entende-se que um dos domínios a que 

a criatividade mais se associa é o treino. Assim, Ramirez (2002) define o 

treinador criativo como aquele que elege um projeto de treino que envolve a 

sua própria personalidade, conjugando um padrão de jogo e um sistema de 

preferências que lhe permite uma constante avaliação das suas realizações. 

Segundo este autor, o treino criativo é um processo de ocorrências e seleções 

refletidas, onde se mesclam automatismos e liberdades, sendo que estimula no 

jogador os seus esquemas percetivos e a sua habilidade para utilizar a 

informação recebida, procurando o máximo de rendimento em cada situação. 

Importa salientar também outro fator fundamental na adaptação do 

treinador às diferentes situações, a inteligência emocional, que assume cada 

vez maior relevância na determinação de um desempenho profissional 

extraordinário, especialmente na condução de grupos (Araújo, 2000; Goleman, 

1999).   Para   Goleman   (1999)   a   inteligência   emocional   define-se   pela 

capacidade do indivíduo em reconhecer os próprios sentimentos e os dos 

outros, de se motivar e de gerir bem as suas emoções e as suas relações, 

permitindo o trabalho em conjunto e em sintonia com os objetivos comuns. 

Araújo (2000) reforça esta ideia, considerando que no plano desportivo a 

inteligência emocional é mesmo o motor da otimização do atleta. Segundo 

Judge et al. (2004), a inteligência apresenta-se, inclusivamente, como um dos 

fatores que predispõem uma liderança eficaz, na medida em que permite uma 

correta seleção dos comportamentos a adoptar em função das circunstâncias, 

propiciando a obtenção do sucesso por parte do treinador. 

Neste contexto, salienta-se o recente estudo de Parks (2013), que 

identificou uma relação positiva e significativa entre a eficácia, a inteligência 

emocional e a liderança do treinador. Este conhecimento pode constituir-se 
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como uma mais valia para o treinador na maximização da motivação e do 

desempenho das suas equipas, facilitando a obtenção do sucesso. 

Desta forma, depreende-se que o treinador, para além da necessária 

atenção em relação às relações interpessoais e às competências técnicas, 

deve também procurar potenciar as suas qualidades pessoais, tendo em conta 

que todo este investimento é influenciado pelos conhecimentos que adquire ao 

longo da sua formação pessoal e profissional, para além da experiência que 

reveste a sua atuação enquanto treinador. 
 
 

2.3. Os fatores de influência no desempenho do treinador 
 

A  ação  do  treinador,  nomeadamente  no  que  respeita  à  aquisição, 

domínio e aplicação de competências é naturalmente influenciada por vários 

aspetos. Assim, o contexto onde o treinador desenvolve as suas ações surge 

como um fator condicionador do seu desempenho (Gilbert, 2007), uma vez que 

implica uma adaptação permanente deste às suas mutações, colocando em 

equação a efetividade das suas práticas e consequentemente a obtenção do 

sucesso desportivo. 

Desta forma, o processo de treino é claramente influenciado pelo 

contexto sendo fundamental, segundo Cushion e Jones (2001), no estudo do 

comportamento prático do treinador, controlar variáveis como a  sua 

experiência, a sua filosofia, a natureza do grupo a treinar e a experiência que 

apresenta como jogador. 

Neste sentido, a experiência do treinador surge intimamente associada 

ao seu conhecimento, assumindo-se como dois pressupostos importantes na 

eficácia das suas ações (Araújo, 1997; Gilbert et al., 2009; Lemyre et al., 2007; 

Mielke, 2007; Salmela & Moraes, 2003; Werthner & Trudel, 2006). 
 
 

2.3.1. O conhecimento e experiência do treinador 
 

O treino desportivo é uma atividade profissional que requer do treinador 

o domínio de conhecimentos específicos, ou a associação de conhecimentos 

formais e informais, dos quais os programas de formação não podem prescindir 

(Lessard-Hébert et al., 1990). Inclusivamente, para Petiptas (2007), o sucesso 
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do treinador parece dever-se muito ao poder que este demonstra, que advém 

não só do cargo que ocupa (poder posicional), mas também da confiança e do 

conhecimento que possui (poder pessoal). Desta forma o conhecimento do 

treinador pode ser obtido não só pela via formal, ou seja, os cursos de 

formação, mas também, segundo Gilbert e Trudel (2001), através da 

experiência do treinador, devidamente suportada num processo contínuo de 

reflexão, que permita resolver as situações quotidianas de índole interpessoal. 

Neste sentido, Werthner e Trudel (2006) referem que o treinador de 

sucesso procura ativamente três formas de aquisição do conhecimento: a 

mediada, através de seminários e cursos; a não mediada, através da 

observação de outros treinadores; e a interna, fruto da reflexão acerca da sua 

experiência. No entanto, convém salientar que a base concetual do 

conhecimento do treinador deverá ser holística, priveligiando a interação entre 

vários tipos de situações de aprendizagem (Cushion et al., 2010).   Assim, 

torna-se fácil entender que não se trata de uma profissão fácil, devido à 

complexidade inata do desporto praticado e ainda pelo conhecimento 

especializado e abrangente requerido para ser bom treinador (Côté et al., 1995; 

Martens, 2002). 

O facto de se viver em intensa competição é, para Mumford e Gergley 

(2005), a grande dificuldade no desempenho das funções do treinador, 

implicando, por isso, uma atualização constante e permanente do seu 

conhecimento, e um interesse relevante pela inovação científica, pedagógica e 

cultural (Araújo, 1997). Neste sentido, Salmela e Moraes (2003) consideram 

que a conquista de um desempenho superior por parte dos atletas está 

absolutamente dependente da presença de um treinador com conhecimento 

superior. O entendimento desse conhecimento, para Jones et al. (2003), está 

também relacionado com os objetivos, prioridades e racionalização dos 

comportamentos do treinador, tanto no plano desportivo, como no social. 

Para Santos et al. (2010), o conhecimento do treinador baseia-se em 

dois domínios, o conhecimento dos conteúdos específicos da modalidade e os 

conhecimentos acerca da formação e da gestão de outros treinadores. Na sua 

investigação, estes autores verificaram que os treinadores mais experientes, e 
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com maior grau académico, valorizam mais o conhecimento específico da 

modalidade, em comparação com treinadores menos experientes e com menos 

formação. Neste contexto, Gilbert e Trudel (2004) consideram que, 

independemente   do   nível   de   prática,   é   esperado   que   os   treinadores 

apresentem um conhecimento específico substancial, de forma a serem 

eficientes na realização das suas tarefas. Esta premissa é também defendida 

por Jones et al. (2003), que consideram que o conhecimento específico do 

treinador é fundamental na valorização e no desenvolvimento do atleta. 

Segundo o modelo de Kreber e Cranton (1997, citados por Nash & 

Collins, 2006), o conhecimento específico do treinador baseia-se em três 

dimensões  fundamentais:  1)  conhecimentos  sobre  pedagogia;  2) 

conhecimentos específicos acerca dos métodos e técnicas de treino; 3) e 

conhecimento sobre ciências do treino (psicologia, fisiologia, sociologia, entre 

outras). 

Ainda assim, Gilbert et al. (2009), numa revisão de estudos acerca do 

conhecimento do treinador, concluíram que, de uma forma geral, os treinadores 

valorizam mais atividades como o treino, competição e tarefas administrativas, 

ou seja, a sua experiência prática, investindo pouco tempo no processo de 

educação específica do treinador. Desta forma, acumulam centenas de horas 

de  treino,  várias  temporadas  e  informação  acerca  da  sua  modalidade  e 

também de outras, em detrimento da frequência de cursos específicos das 

suas modalidades. Por sua vez, Mesquita et al. (2010), num estudo com 

treinadores portugueses, verificaram que, ao nível das fontes de conhecimento, 

os treinadores consideram mais importante aspetos como o acompanhamento 

de treinadores expertos, a aprendizagem pela prática, a interação com outros 

treinadores   e   a   frequência   informal   em   seminários   e   clinics,   do   que 

propriamente a formação específica, proveniente dos cursos formais de 

treinadores. De salientar ainda que, de acordo com os resultados deste estudo, 

os treinadores com formação académica superior valorizam mais as fontes de 

conhecimento informais e não formais, do que os treinadores sem formação 

académica. Neste contexto, de salientar ainda os resultados do estudo de Nash 

e Sproule (2009) com treinadores expertos, considerando que o seu progresso 
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está relacionado, acima de tudo, com a interação com outros treinadores e com 

a qualidade dos mentores no início da formação de treinadores. Desta forma, é 

evidente que, ao nível do conhecimento, a maioria dos treinadores valoriza 

predominantemente a experiência decorrente da sua atividade prática, e do 

contato com pessoas de um nível superior de conhecimento e experiência na 

àrea. 
 

Assim, a experiência tem também um papel importante no conhecimento 

do treinador e naturalmente no seu sucesso, sendo importante perceber a 

forma como se transforma em competência (Gilbert & Trudel, 2001). Neste 

sentido, para Cushion (2007), o conhecimento do treinador de alto nível está 

muito relacionado com a sua experiência do passado e com a proximidade e 

infuência de outros treinadores, que lhe possibilitam desenvolver as 

competências técnicas, os seus valores e crenças e também a melhor forma de 

se relacionar com os vários intervenientes do processo desportivo. Para este 

autor é, sobretudo, a experiência do treinador, ou seja, a aprendizagem não 

formal, que molda o seu sucesso. Nash e Collins (2006) partilham da mesma 

opinião, considerando que os treinadores devem aprender com o conhecimento 

de treinadores mais experimentados, para além da educação formal e 

específica a que devem ter acesso. 

Segundo Mielke (2007), os anos como treinador principal, a experiência 

como treinador adjunto e a experiência como jogador são fundamentais para 

um bom desempenho no alto nível, especialmente no futebol. James (2007) 

considera mesmo que é fundamental a experiência como adjunto, no caso dos 

treinadores sem experiência como jogadores. De salientar que Gilbert et al. 

(2009) referem que a combinação da experiência como jogador e a preparação 

formal do treinador parece tender a aumentar a sua eficácia. Por sua vez, Kim 

(2009) concluiu no seu estudo que a experiência no treino se relaciona de 

forma próxima com a autoeficácia do treinador de jovens. De acordo com os 

resultados de Vergeer e Lyle (2009), a experiência do treinador influencia um 

dos aspetos mais relevantes do treino, o processo de tomada de decisão. No 

seu estudo, estes autores verificaram que os treinadores mais experientes 

apresentam uma maior complexidade cognitiva na tomada de decisão, tendo 
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mais argumentos  para  as  suas  decisões e  uma noção mais  concreta  das 

consequências das mesmas. 

Um dos aspetos que deve estar intimamente associado à experiência é 

a reflexão do treinador, quer individual quer com os seus pares. De acordo com 

King (1990), citado por Nash e Sproule (2009), a construção de um novo 

conhecimento, ou transformação de um já existente, está dependente da 

reflexão promovida pela interação com os pares. Neste sentido, e para Cushion 

e  Jones  (2001),  um  dos  aspetos  importantes  na  prática  do  treinador  é  a 

inclusão de um processo de mentorização que influencie positivamente o 

treinador, através de um processo de ensino realizado a partir das ações 

exteriores, para a atividade interior do treinador. 

Mesmo assim, são recorrentes opiniões que desvalorizam a experiência 

como treinador, atribuindo apenas importância ao seu desempenho enquanto 

jogador (Nash & Collins, 2006). A este respeito, Werthner e Trudel (2006) 

referem que a experiência como jogador de alto nível se apresenta como uma 

valiosa fonte de conhecimento sendo, segundo Hanin (2007), fundamental para 

o treinador na compreensão do stress competitivo e das emoções da 

competição. No entanto para Araújo (1994) é igualmente importante o 

conhecimento da lógica do jogo, decorrente da experiência do treinador 

enquanto atleta, mas também o domínio da lógica pedagógica do ensino. Daí 

que, hoje em dia, se conheçam treinadores que chegaram ao alto nível nesta 

posição, mesmo sem o ter feito como jogadores, como é o caso de José 

Mourinho (Carter & Bloom, 2009). Para estes autores, o conhecimento superior 

do treinador pode ter a mesma dimensão tendo sido, ou não, atleta de alto 

nível, podendo ser adquirido de diferentes formas. No seu estudo concluiram 

ainda que, com base na forma como adquire e valoriza o conhecimento, é 

possível  a  qualquer  treinador  ultrapassar  as  suas  realizações  enquanto 

jogador. 

Neste contexto, é de salientar os resultados de um estudo com 

treinadores de futebol de Barros et al. (2010) que indica que a perceção de 

competência dos treinadores é influenciada pela sua experiência e pelo 

conhecimento adquirido através da formação académica em Educação Física e 



Revisão da Literatura 

51 

 

 

 
 
 

Desporto. Assim, os treinadores com formação nesta área apresentaram níveis 

superiores de competência percebida em atividades ligadas diretamente ao 

treino, nomeadamente a planificação anual e plurianual, a direção e formação 

de treinadores principiantes e as competências didáticas e pedagógicas. Por 

outro  lado,  os  treinadores  com  mais experiência  percebem-se mais 

competentes na planificação, avaliação e condução dos treinos e na direção e 

formação, não só dos treinadores, mas também dos desportistas. Estes 

resultados confirmam descobertas anteriores que indiciavam que a experiência 

e a formação académica de base têm uma grande influência no conhecimento 

e na perceção de competência e de eficácia (Gilbert & Trudel, 2001; Jones et 

al., 2003). 

Assim, parece evidente, mais uma vez, que deverá existir um equilíbrio 

entre as experiências provenientes da prática desportiva enquanto praticante e 

uma formação pedagógica e académica adequada à função. No entanto, é 

notório que, muitas vezes, os treinadores operam no treino e em competição de 

forma instintiva, sem que se consiga entender o papel do conhecimento e 

experiência no processo de tomada de decisão ou na estruturação dos 

feedbacks (Nash & Collins, 2006). Esta circunstância reflete um tipo de 

conhecimento específico designado como conhecimento tácito, caracterizado 

por ser abstrato e desarticulado (Sternberg & Horvath, 1999, citados por Nash 

& Collins, 2006). O conhecimento tácito, no domínio da excelência, é avaliado 

pela qualidade da aprendizagem e o nível de desenvolvimento do treinador, ou 

seja, é o produto dos vários conhecimentos adquiridos pelo treinador, 

resultantes da experiência em vários contextos, que lhe conferem capacidade 

para decidir corretamente. É um conhecimento associado aos treinadores 

expertos ou de excelência, relevando a importância do contexto no seu 

desempenho, na medida em que lhe permite uma rápida adaptação ao mesmo. 

Aliás, Nash e Sproule (2009) concluiram que uma das determinantes mais 

importantes na carreira de um treinador experto é a contextualização do 

conhecimento e da informação, de acordo com as situações e os individuos. 
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2.3.2. A problemática do contexto 
 

Para Haro et al. (2012) o contexto é uma das dimensões que mais 

influencia o processo de treino de futebol. Assim, a efetividade do treinador 

parece estar relacionada com o contexto onde este desempenha as suas 

funções. Para Lyle (2002) o treinador move-se num cenário com dinâmicas 

sociais muito próprias, entre os vários elementos da equipa e os seus 

colaboradores, moldados pelos parâmetros organizacionais definidos pelo 

clube. Este autor refere ainda que um dos aspetos que torna o treinador mais 

efetivo é a atenção que este demonstra às circunstâncias sociais que 

influenciam o processo de treino. Para Mallett (2007), o bom desempenho do 

treinador depende da reciprocidade entre a dinâmica do clube e a dinâmica do 

contexto social, que muitas das vezes é difícil de atingir, e está dependente de 

um   conjunto   de   relações,   tais   como:   as   tarefas   desenvolvidas   pelos 

treinadores, a relação interpessoal dos treinadores, a situação e o contexto em 

que opera o treinador. Daí que, para este autor, o processo de treino não possa 

ser generalizado para outros contextos situacionais. Ainda assim, e segundo 

Cushion (2007), a mudança permanente nas práticas de treino indica a 

necessidade do estudo do treinador se centrar mais na totalidade da prática do 

que nos episódios que vão ocorrendo. 

Desta forma, Lyle (2007) refere mesmo que as práticas dos treinadores 

são suportadas por um conjunto de expetativas culturais e subculturais acerca 

do  seu  comportamento.  Para  este  autor,  um  dos  aspetos  determinantes 

prende-se com o conhecimento das intenções dos treinadores e a sua 

modelação  em  relação  aos  vários  contextos  com  que  se  depara. 

Inclusivamente, o conhecimento e a adaptação dos treinadores à realidade 

cultural e pedagógica parece ser o pressuposto fundamental para o sucesso do 

processo de treino, mantendo as intenções do seu modelo. 

Não obstante, Gilbert (2007) refere que o contexto é um dos fatores que 

dificulta a existência de um modelo consistente na determinação do processo 

de treino, uma vez que é a base do seu desenvolvimento. Este autor realça 

desta forma a necessidade de se criar uma base de dados, através de estudos 

consistentes, com a inclusão de contextos específicos, de forma a melhor se 
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perceber o processo de treino. Simultaneamente, Gilbert (2007) adverte para a 

necessidade de se incluir o treinador como um colaborador ativo das pesquisas 

nesta área, através dos seus depoimentos, pois só desta forma será possível 

entender e modelar a sua atuação, nos diferentes contextos por onde vai 

passando. 

Neste sentido, Horn (2008) considera que os comportamentos do 

treinador não ocorrem num vacuum, sendo influenciados por fatores 

contextuais. Segundo o modelo deste autor, a efetividade do treinador é 

influenciada pelos três pressupostos seguintes: 1) os fatores antecedentes, ou 

seja, o contexto sóciocultural, o clima organizacional e as caraterísticas do 

treinador; 2) a influência do comportamento do treinador; 3) os fatores 

situacionais e as diferenças individuais dos atletas. Gilbert e Rangeon (2011) 

reforçam esta ideia, uma vez que os comportamentos do treinador devem ser 

adaptados  de  forma  a  corresponderem  às  necessidades  específicas  dos 

atletas, em contextos específicos. 

Assim, e de acordo com Sullivan et al. (2012), as diferenças na atuação 

dos treinadores estão sempre associadas aos diferentes contextos onde estão 

inseridos. Horn (2008) refere que os diferentes cenários apresentam um efeito 

significativo na eficácia da relação de liderança. O mesmo autor considera 

mesmo que o contexto sóciocultural tem um efeito direto nos valores, crenças, 

expetativas e objetivos dos treinadores, apresentando um efeito indireto no seu 

comportamento. Desta forma, pode considerar-se que aspetos como a eficácia 

do treinador e os seus comportamentos podem variar em diferentes domínios 

sócioculturais. 

No âmbito do estudo dos treinadores expertos, Hatano et al. (1986, 

citados por Saiz & Calvo, 2010) referem que a perícia de um treinador está 

associada a um contexto determinado que permite distinguir dois tipos de 

treinadores expertos, o experto rotineiro e o experto adaptativo. Segundo estes 

autores, o experto rotineiro revela um conhecimento substantivo num domínio 

inicial, enquanto que o adaptativo revela capacidade para evoluir para além do 

domínio  inicial,  mostrando  maior  flexibilidade  para  transferir  o  seu 

conhecimento a novas situações. 
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Para Schwartz et al. (2005), o experto adaptativo revela um elevado 

nível  de  inovação  e  eficiência,  preocupando-se  com  o  entendimento  da 

natureza do seu domínio e as suas caraterísticas. Para estes autores a 

eficiência  do  treinador  está  positivamente  relacionada  com  a  sua 

adaptabilidade, que depende em grande parte da sua capacidade de inovação. 

Saiz e Calvo (2010) revelam ainda que é necessário possuir bastante 

experiência em vários cenários, pois só dessa forma se consegue uma 

representação global, passível de ser utilizada em vários domínios. 

Por sua vez, Jones et al. (2003) consideram que a perícia adaptativa é 

fundamental no contexto desportivo, em particular no trabalho dos treinadores 

na  medida  em  que  se  trata  de  um  processo  social,  multifatorial, 

constantemente em mudança, onde o treinador tem que decidir perante uma 

grande variedade de situações, sendo influenciado por variados fatores. 

Segundo Côté et al. (1995), é requerido por diversas vezes aos treinadores que 

façam uma avaliação rápida das circunstâncias que não encaixam com o seu 

modelo de treino e com as suas expetativas, realizando as mudanças que 

consideram pertinentes. Para estes autores, a postura do treinador deve ser 

flexível e em constante adaptação, pois é fundamental para uma eficiente 

atuação ao nível prático. 

Para Saiz e Calvo (2010), o treino apresenta elementos previsíveis, mas 

muitos deles não o são, daí a sua complexidade e a necessidade de uma 

elevada capacidade de adaptação e intuição do treinador na tomada de 

decisões ao longo de todo o processo. Estes autores referem que a 

adaptabilidade dos treinadores consiste em interpretar as suas experiências de 

uma forma inovadora e eficiente em função da situação. Para isso é 

fundamental que os programas de formação de treinadores tenham 

consideração por esta premissa, proporcionando e fomentando experiências 

variadas de forma a estimular a flexibilidade e criatividade dos treinadores na 

adaptação dos seus modelos de treino em função dos contextos em que estão 

inseridos. 

A este respeito Lyle (2002) considera mesmo que é fundamental a 

introdução de mais conhecimentos sociológicos nos programas de treino, de 
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forma a potenciar o entendimento acerca das relações existentes na equipa, 

para o desenvolvimento de uma prática reflexiva, para a estimulação do 

desenvolvimento pessoal e para a melhoria da consciência acerca do domínio 

social onde estão inseridos. 
 
 

2.4.    O Estudo do treinador 
 

A globalização do desporto veio aumentar o interesse pela temática do 

treino desportivo, que resultou num aumento exponencial de investigações 

nesta área (Gilbert e Trudel, 2004). Neste contexto, são de salientar os 

resultados do estudo de Williams e Kendall (2007) acerca da perceção dos 

treinadores   de   elite   e   de   investigadores   sobre   as   necessidades   de 

investigação. Neste estudo verificou-se uma congruência de ambos os grupos 

relativamente à importância do estudo do treinador, sendo que o grupo de 

treinadores considera mesmo que existe a necessidade de se desenvolver 

mais pesquisa em áreas como a psicologia do desporto, sendo igualmente 

importante a dissiminação dos resultados dos estudos realizados. Desta forma, 

segundo Ramirez (2002), a valorização da ciência do treino está dependente 

do entendimento da tarefa do treino, ou seja, o trabalho do treinador. A 

crescente  importância  do  papel  do  treinador  no  contexto  desportivo  veio 

também relevar o interesse pelo seu estudo e avaliação. 

Ainda assim Cushion et al. (2006) e Jones (2006) advertem para a 

necessidade dos estudos se debruçarem sobre a complexidade da ação do 

treinador,  de  forma  a  não  tornar  o  conhecimento  acerca  do  treinador 

meramente especulativo e impreciso. Inclusivamente, para Cushion (2007), é 

necessário iniciar a concetualização da prática do treinador, utilizando o 

processo como um instrumento e não como um objeto de estudo. Para este 

autor, o entendimento da prática e do processo de treino deverá ter em 

consideração algumas caraterísticas fundamentais, nomeadamente: o facto do 

processo de treino não ser necessariamente cíclico, mas contínuo e 

interdependente; o processo ser continuamente constrangido pelos objetivos 

do clube, treinador e atletas; o processo basear-se numa permanente dinâmica 

de relações interpessoais, intra e intergrupo, sujeitas a elevadas pressões; o 
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processo de treino ser fortemente influenciado por pressões externas, sendo 

apenas algumas controláveis; a existência de uma dimensão cultural que 

naturalmente condiciona o processo de treino, ao influenciar o treinador, os 

atletas e a sua interação. Desta forma, é de salientar que os treinadores 

atribuem mais importância e valor ao conhecimento prático, e de preferência 

produzido por investigadores com trabalho realizado na modalidade, pelo que 

se torna fundamental o desenvolvimento de mais estudos deste cariz (Williams 

& Kendall, 2007). 
 

Um dos aspetos que mais interesse releva por parte dos investigadores 

é o entendimento acerca da “fórmula” do sucesso dos treinadores de elite 

(Wang & Straub, 2012). Neste sentido, têm sido desenvolvidos vários estudos 

que visam o conhecimento das caraterísticas das práticas mais efetivas 

utilizadas pelos treinadores. Wang e Straub (2012) referem mesmo que o treino 

se deve basear cada vez mais no conhecimento e entendimento das práticas 

dos treinadores de sucesso, e a correspondente criação de um modelo de 

trabalho que possa ser utilizado na formação de treinadores. 

Existe um consenso generalizado relativamente à função do treinador 

como responsável pela maximização do desempenho dos atletas, na busca de 

resultados com êxito (Ramirez, 2002). Segundo Lyle (2002), a responsabilidade 

que assume no desenvolvimento do processo de treino, coloca a perícia do 

treinador na condução da equipa debaixo de um apertado escrutínio. 

Paralelamente tem-se assistido a um aumento do interesse académico por 

todos os aspetos do processo de treino, em particular pelo treinador (Lyle, 

2002). A este respeito Lyle (2002) considera existir um quadro conceptual 

relativamente à atividade do treinador que parece apresentar um interesse 

relevante de investigação. Assim, o quadro é constituído pelos seguintes 

parâmetros: a prática de treino, que se relaciona com as atividades pessoais e 

profissionais do treinador e a sua experiência, que sugere a aplicação de 

diferentes competências em diferentes contextos; a educação do treinador, 

implicando que o treinador possua um reportório de conhecimentos e 

competências, e a necessidade do treinador se apresentar como um experto 

que percebe e identifica as necessidades dos jogadores; o desenvolvimento 
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profissional, uma vez que é importante para o treinador gerir aspetos como os 

objetivos da organização e as expetativas sociais e culturais, sendo igualmente 

relevante uma consonância entre o comportamento do treinador, a sua 

educação, o nível profissional e as aspirações do atleta; a efetividade do 

treinador, de acordo com a necessidade de encontrar medidas de avaliação do 

seu trabalho, já que se apresentam como fundamentais para a autoestima, 

evolução e seleção dos treinadores. 

De todos estes aspetos, Gilbert e Rangeon (2011) destacam o 

desenvolvimento profissional e a efetividade do treinador, que se apresentam 

como dois temas prementes e dominantes na investigação acerca do treinador, 

na medida em que apresentam uma relação muito próxima com a sua eficácia, 

existindo também poucos dados a respeito deste construto. 
 
 

2.4.1. A efetividade e eficácia do treinador 
 

Segundo Lyle (2002), a efetividade do treinador define-se como uma 

medida que permite perceber a constância com que o treinador adota 

comportamentos acertados ou eficazes, em função dos recursos disponíveis. O 

mesmo autor considera também que o treinador experto apresenta 

necessariamente um alto nível de efetividade. Por sua vez, Horn (2002) e 

Kavussanu et al. (2008) definem efetividade como o período de tempo em que 

os treinadores conseguem implementar o seu conhecimento e as suas 

habilidades, no sentido de influenciar positivamente a performance e 

aprendizagem dos seus jogadores. Horn (2002) refere que a efetividade do 

treinador possibilita aos atletas maior satisfação, autoestima e perceção da 

realidade. 

Já Côté e Gilbert (2009) apresentam uma definição mais complexa para 

a efetividade do treinador, relacionando-a com a definição de treinador experto. 

Assim, para estes autores a efetividade do treinador consiste na aplicação 

integrada do conhecimento profissional, intrapessoal e interpessoal no sentido 

da melhoria da competência, confiança, ligação e caráter dos atletas, em 

contextos de treino específicos. Por sua vez, e de acordo com Nash e Sproule 

(2009), a literatura descreve o treinador experto como sendo um indivíduo com 
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as seguintes caraterísticas: um grande conhecimento num determinado 

domínio; organização do seu conhecimento de forma a tornar a informação 

mais acessivel; perceção da informação do contexto de forma mais rápida e 

com menor esforço; uso de estratégias mais complexas e capacidade de criar 

mais  alternativas;  e  eficiente  utilização  de  competências  metacognitivas. 

Assim, parece que esta definição integrada da efetividade e do treinador 

experto, em conjunto com o modelo de estudo de Horn (2008) acerca da 

efetividade, são elementos fundamentais no desenho e interpretação da 

investigação acerca deste tema (Gilbert & Rangeon, 2011). 

Segundo  Lyle  (2002),  existem  duas  orientações  concetuais 

relativamente à efetividade do treinador. A este propósito, o autor refere vários 

estudos (Crisfield et al., 1996; Douge, 1987; Howe, 1990; Jones et al., 1997), 

considerando que a efetividade pode ser entendida como uma boa prática do 

treinador, com a adoção de comportamentos apropriados, podendo assumir 

uma perspetiva mais redutora, ou seja apenas como uma das variáveis na 

prática do treinador, avaliada na maior parte das vezes pela opinião do atleta. 

A  efetividade  é  um  construto  que  está  relacionado  com  o  treinador 

efetivo e a sua competência, embora sejam conceitos que importem distinguir. 

Assim, para Lyle (2002), o treinador efetivo consegue manter uma efetividade 

ao longo do tempo e em diferentes circunstâncias. O mesmo autor considera 

que o treinador efetivo é certamente competente, podendo ser considerado 

como experto e, em circunstâncias apropriadas, pode ser um treinador de 

sucesso. Por sua vez, para Kavussanu et al. (2008), a efetividade preocupa-se 

com os resultados produzidos pelo treinador, enquanto a competência está 

relacionada com as habilidades do mesmo. Também para estes autores o 

treinador efetivo é naturalmente um treinador competente, sendo fundamental a 

existência de um conjunto de habilidades específicas. 

Ainda assim, a ligação da efetividade com o sucesso do treinador requer 

algum cuidado uma vez que este construto apresenta duas conotações (Lyle, 

2002): uma com a concretização de um objectivo específico; e outra com a 

realização pessoal, em que o sucesso é avaliado pelo reconhecimento público. 

Neste  contexto,  o  sucesso  do  treinador  só  deve  ser  considerado  ser  for 
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repetido, na medida em que poderá indiciar uma prática efetiva do treinador, 

principalmente se a conquista dos objetivos for conseguida em contextos 

diferentes. A este respeito LeUnes (2007) refere que o sucesso pode mesmo 

ser considerado como uma medida intangível, na medida em que muitos 

treinadores apresentam sucesso, independentemente das práticas 

desenvolvidas. Para este autor existem mesmo treinadores de sucesso que 

não conseguem descrever o seu próprio estilo, tornando difícil a sua 

interpretação, à luz de qualquer teoria. 

Segundo Larsson (2000, citado por Vella, et al., 2010), o contexto 

desportivo provoca no jovem uma combinação única e favorável de motivação, 

atenção e desafio, que não se encontra em qualquer outro tipo de atividades. 

Para Vella et al. (2010), estes são componentes indispensáveis na avaliação 

da efetividade do treinador de jovens. Aliás, na prática desportiva com crianças 

e jovens, o resultado parece ainda mais insuficiente para medir o sucesso do 

treinador. Segundo Adelino et al. (1999), é necessário ter em consideração o 

progresso dos atletas, individualmente, e da equipa, bem como o seu grau de 

satisfação pela participação em várias atividades. Por sua vez, para Jones e 

Wallace (2005, citados por Vella et al., 2010), continua a ser comum que os 

treinadores de jovens avaliem a sua efetividade através do seu sucesso, pelo 

que se torna indispensável o entendimento deste construto. 

Douge e Hastie (1993) analisaram também a efetividade do treinador de 

jovens tendo concluído que os mais efetivos são os que se enquadram nos 

seguintes cenários: utilizam feedbacks, solicitando frequentemente os atletas; 

promovem altos níveis de correção e reinstrução; utilizam perguntas; 

preocupam-se em dar instruções; controlam o ambiente de treino. No entanto é 

importante também entender os processos cognitivos inerentes à adoção de 

um determinado tipo de comportamentos, existindo reduzida investigação 

acerca desta matéria (Côté et al., 1995; Gilbert & Trudel, 2004). 

A  eficácia  apresenta-se  também  como  um  fator  determinante  na 

definição da efetividade do treinador. Aliás, vários estudos provam que a 

efetividade é influenciada pela autoeficácia do treinador para treinar (Feltz et 

al.,  2009;  Myers  et  al.,  2005).  Inclusivamente,  surgiu  um  novo  modelo  de 
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avaliação da efetividade do treinador, desenvolvido por Horn (2002), que já 

pressupõe a eficácia como uma das determinantes da sua efetividade. 

Bandura (1977) foi um dos percursores do estudo da autoeficácia, 

desenvolvendo a teoria cognitiva social que se baseia na avaliação da 

convicção que uma pessoa tem na sua capacidade para ter sucesso numa 

determinada tarefa ou comportamento. No entanto, também a perceção dos 

atletas acerca da competência dos seus treinadores influencia 

significativamente a autoeficácia do treinador, pelo que é um fator que deve ser 

considerado (Bandura, 1997; Myers et al., 2005). 

O entendimento do conceito de autoeficácia parece assumir uma 

orientação diferenciada de acordo com alguns autores. Assim, para Betz (2004) 

a autoeficácia está relacionada com a autocompetência demonstrada numa 

situação  específica,  enquanto  para  Schwarzer  (1992)  se  assume  como  a 

crença  na  sua  competência,  independentemente  da  situação.  Dada  esta 

ligação, Barros et al. (2010) referem mesmo que as competências percebidas 

pelos treinadores se baseiam na crença dos indivíduos em relação às suas 

capacidades de organização e mobilização de recursos e no desenvolvimento 

da sua ação, tendo em vista os resultados pretendidos. Por sua vez, Bandura 

(2006) adverte que o sistema de autoeficácia não é global, representando um 

conjunto de crenças associadas a diferentes contextos. 

Neste domínio e para Bandura (1986), o percursor do estudo desta 

determinante, são consideradas seis fontes primárias de autoeficácia: 

experiências de mestria, experiências vicariantes, experiências imaginárias, 

persuasão verbal, estado emocional e fisiológico. Por sua vez, a autoeficácia 

vai influenciar comportamentos como o sucesso, o apoio, a persistência, assim 

como a definição de objetivos e atribuições (Bandura, 1997). Segundo Bandura 

(1997), as experiências de mestria elevam a noção de realização do 

desempenho, assumindo-se como a principal fonte de autoeficácia, uma vez 

que a visualização repetida dessas experiências com sucesso vai potenciar a 

autoeficácia do treinador. As experiências passadas também influenciam a 

autoeficácia, dependendo da dificuldade das mesmas, do empenho assumido, 

do  sucesso  ou  insucesso  das mesmas,  e  da  conceção  da  sua  habilidade 
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particular (Bandura, 1986). Para além disso, também a comparação com os 

outros, através de experiências vicariantes, apresenta-se como um fator 

importante na determinação da auto-eficácia. Assim, os treinadores menos 

experientes tendem a depender da opinião dos outros para julgar as suas 

próprias competências (Feltz & Lirgg, 2001). Por sua vez, a persuasão também 

influencia a autoeficácia das pessoas, dependendo de fatores como o prestígio, 

credibilidade, grau de mestria e confiança do persuasor (Feltz & Lirgg, 2001). 

Os estados emocional e fisiológico são também boas fontes de informação na 

criação de perceções de eficácia. Segundo Feltz e Lirgg (2001), o estado 

fisiológico é mais importante em tarefas físicas e reduz o medo e as dúvidas, 

enquanto para Maddux e Meier (1995) um estado emocional positivo, com 

sentimentos de alegria, excitação e tranquilidade beneficiam a autoeficácia do 

indivíduo. Por fim, a antecipação de situações de performance, através de 

experiências imaginárias apresenta-se, segundo Maddux e Meier (1995), como 

uma fonte de informação separada das restantes. Para Feltz e Lirgg (2001), a 

autoeficácia pode ser gerada através da imaginação do sucesso ou insucesso 

em determinadas situações, o que Bandura (1997) considera ser uma 

automodelação cognitiva. 

De referir que as categorias apresentadas não são exclusivas na 

informação que providenciam para a autoeficácia do treinador, embora a sua 

influência possa assumir diferentes pesos (Bandura, 1997). O mesmo autor 

considera que uma elevada crença na sua autoeficácia não garante uma 

elevada performance, pois depende também dos incentivos a que o treinador 

está sujeito e das circunstâncias que vai encontrar. Ainda assim, outros autores 

consideram diferentes fontes de eficácia. Desta forma, para Gilbert e Rangeon 

(2011) existem outras fontes que devem ser consideradas, nomeadamente a 

experiência e educação do treinador, o sucesso anterior, a perceção das 

habilidades dos atletas e o apoio social. Feltz et al. (1999) acrescentam a estes 

fatores o sucesso presente e a satisfação dos atletas. 

Assim, segundo Ede et al. (2011) da teoria da autoeficácia decorrem 

outros conceitos como a eficácia coletiva e a eficácia do treinador. A eficácia 

coletiva é definida por Bandura (1997) como o julgamento da equipa acerca 
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das suas capacidades para executar as ações requeridas para produzir níveis 

específicos de desempenho. Nesta linha de pensamento, Jowet et al. (2012) 

definem a eficácia coletiva como a confiança de uma equipa no sucesso do seu 

desempenho. Na prática, uma equipa que se apresenta confiante no seu 

desempenho contra o seu oponenete é uma equipa com elevado nível de 

eficácia  coletiva  (Bandura,  1997).  No  seu  estudo,  Jowet  et  al.  (2012) 

verificaram que algumas dimensões da eficácia coletiva se assumem como 

mediadores entre a qualidade da relação treinador-atleta, a coesão da equipa e 

a satisfação dos atletas. 

Por sua vez a perceção da eficácia do treinador pode ser definida como 

a perceção da confiança que o treinador tem acerca da sua capacidade para 

influenciar o processo de aprendizagem e rendimento dos seus atletas, no 

sentido do sucesso (Feltz et al., 1999). Para estes autores, os treinadores mais 

eficazes são os que aplicam mais feedbacks efetivos de motivação e correção, 

nos aspetos técnico-táticos, demonstram mais caráter e compromisso, 

conduzindo os atletas a performances elevadas, e os que satisfazem e 

proporcionam maiores índices de performance e de motivação nos atletas. Por 

outras palavras, Feltz et al. (2008) consideram que elevados níveis de eficácia 

parecem levar a uma elevada efetividade no desenvolvimento do processo de 

treino. Já Vieira e Palmer (2012) consideram que a autoeficácia do treinador é 

a confiança que este apresenta no estabelecimento de relações de confiança e 

na habilidade para comunicar efetivamente, de forma a facilitar o seu potencial 

pessoal e profissional. Estes autores acrescentam que a auto-eficácia é um 

mediador crítico da ação, pois afeta a qualidade da performance da pessoa. 

Por sua vez, Bandura (2006) refere que a autoeficácia do treinador representa 

a confiança deste em relação à efetividade da sua influência perante os atletas, 

incluindo aspetos importantes como a regulação da automotivação, os 

processos do pensamento, os estados emocionais e o controlo das mudanças 

do contexto. 

Aliás, o efeito que a perceção de eficácia tem nos jogadores parece ser 

uma tendência na investigação acerca do treinador, partindo dos resultados de 
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Feltz et al. (1999) que indicam que a eficácia do treinador tem uma forte 

influência na eficácia dos jogadores, na sua performance e satisfação. 

Neste sentido, Afkhamy et al. (2011) referem que um dos aspetos mais 

importantes a considerar na eficácia do treinador é a inteligência emocional, na 

medida em que não só é fundamental o controlo das suas emoções, mas 

também é importante a transmissão desse conhecimento aos seus jogadores. 

Assim, para estes autores, é importante estabelecer uma boa relação com os 

atletas, sendo a qualidade das relações sociais um pré-requisito fundamental 

para atingir os seus objetivos, relacionando-se desta forma com a inteligência 

emocional. 

Deste modo, tendo em conta a importância da eficácia e da efetividade 

do treinador na obtenção do sucesso desportivo, torna-se relevante o seu 

estudo,  através  de  modelos  consistentes  que  permitam  validar  as 

determinantes destes conceitos. 
 
 

2.4.2. Os modelos de estudo da efetividade e da eficácia do treinador 
 

Ao longo dos tempos foram delineados vários modelos de estudo do 

treinador que permitissem explicar os pressupostos inerentes à sua prática. No 

entanto Lyle (2002), após uma revisão acerca dos modelos existentes, concluiu 

que muitos dos modelos não são consensuais, como os de Abraham e Collins 

(1998), Potrac et al. (2000) e Sherman et al. (1997). Também verificou que 

grande parte dos modelos criados não é útil na formação de treinadores, não 

sendo evidentes grandes diferenças entre os modelos genéricos e os modelos 

específicos. 

A este respeito Lyle (2007) refere mesmo que os modelos de uma forma 

geral não conseguem representar toda a complexidade do processo de treino, 

pelo que é necessário recorrer a mais do que um para conseguir uma 

interpretação consistente. Para este autor, um dos problemas mais prementes 

na criação de modelos de estudo dos treinadores é o facto de se tratarem de 

processos pouco controláveis. A este respeito, Abraham et al. (2006) referem 

que  é  importante  criar  um  modelo  ou  esquema  transferível  a  múltiplas 

situações   e   contextos,   que   providencie   assim   um   conhecimento   mais 
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sustentável. Cushion (2007) adverte para o facto dos métodos utilizados para 

investigar e modelar o trabalho do treinador serem pouco específicos para 

avaliarem um processo tão complexo como é o treino, embora recentemente se 

tenham dado alguns avanços, fundamentalmente ao nível de métodos 

qualitativos. No entanto, Lyle (2007) contraria esta tese assumindo que é 

possível controlar e avaliar o processo de treino uma vez que o mesmo não é 

caótico, nem desorganizado. Para este autor, os treinadores utilizam 

competências de uma forma regular, não sendo imperioso que os modelos 

contemplem todas as práticas adotadas pelos treinadores. Brewer (2007) é da 

mesma  opinião  referindo  que  os  modelos  refletem  as  regularidades  do 

processo de treino. 

A importância que a efetividade e a eficácia do treinador assumem no 

desenvolvimento do processo de treino de uma equipa relevam o seu estudo e 

o entendimento das variáveis que podem condicionar estes conceitos. 

No sentido do entendimento destes fatores, Lyle (2002) refere que um 

dos modelos que reviu que se distingue pelo rigor científico é o Modelo Mental 

de  Côté,  et  al.  (1995).  A  este  respeito  Gilbert  e  Rangeon  (2011)  referem 

mesmo que é neste momento um dos modelos mais influentes e citados, no 

âmbito do estudo do treinador. Trata-se de um modelo inicialmente concebido 

com o objetivo de entender a forma como os treinadores de ginastas de elite 

organizam o seu trabalho e o seu conhecimento (Gilbert & Rangeon, 2011). É 

um modelo que apresenta como objetivo principal o desenvolvimento e a 

evolução dos atletas, com base no desenvolvimento do seu potencial mental, 

através do domínio e conhecimento de três fatores fundamentais, o treino, a 

organização e a competição, tendo em consideração os fatores contextuais, as 

caraterísticas pessoais do treinador, as caraterísticas pessoais dos atletas e o 

seu nível de desenvolvimento (Côté et al., 1995). De referir ainda que se trata 

de um modelo já validado em desportos de equipa de elite (Gilbert & Trudel, 

2001). Segundo Lyle (2002), este é um modelo que apresenta alguns aspetos 

positivos no entendimento do papel do treinador, nomeadamente o facto de 

derivar de dados empíricos, e apresentar um grande potencial na explicação da 

prática do treinador. Por outro lado, e para o mesmo autor, o modelo apresenta 
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algumas fraquezas nomeadamente: a sua matriz concetual não permitir uma 

aplicação prática imediata; são apenas descritos os fatores e não as suas 

relações; é difícil através do modelo obter uma análise prática; não é óbvio que 

se trata de um modelo processual, uma vez que a dinâmica do processo de 

treino é pouco explorada. Parece acima de tudo que se trata de um modelo que 

dá ênfase à estrutura do conhecimento, mas não representa toda a 

complexidade do processo de treino, principalmente em termos de progressão 

e regulação. 

Para além do modelo de Côté et al. (1995), Gilbert e Rangeon (2011) 

numa recente revisão de estudos consideram que outros modelos devem ser 

também considerados no estudo da efetividade do treinador, nomeadamente o 

modelo multidimensional de liderança (Chelladurai, 2007; Chelladurai & Saleh, 

1980) e o modelo mediacional dos comportamentos dos treinadores (Smith & 

Smoll,  2007).  De  acordo  com  o  modelo  multidimensional  de  Liderança, 

baseado no seu trabalho com treinadores de elite, os comportamentos do líder 

estão relacionados com os seus próprios atributos (Chelladurai & Saleh, 1980). 

Este modelo destaca acima de tudo o comportamento atual do líder 

considerando, no entanto, os comportamentos requeridos e preferidos pelo 

líder. Baseia-se ainda na premissa em que a eficácia da liderança é específica 

do contexto, ou seja, os comportamentos dos atletas variam em função das 

circunstâncias a que estão sujeitos (Chelladurai, 1999). Desta forma, 

Chelladurai e Saleh (1980) criaram uma definição operacional de liderança 

para o desporto, a Escala de Liderança no Desporto. Esta escala identificou 

cinco  dimensões  do  comportamento  do  líder  (treino  e  instrução, 

comportamento democrático, autocrático, suporte social e feedback positivo), 

especialmente relevantes para o treinador, possibilitando o estabelecimento de 

categorias do comportamento do treinador. 

Salienta-se também o sistema de avaliação do comportamento do 

treinador, de Smith et al. (1977), que se aproxima em termos concetuais do 

modelo mediacional dos comportamentos dos treinadores, e que visa a 

avaliação da influência do comportamento do treinador, especialmente nos 

jovens. Trata-se de um instrumento que se baseia numa medida observacional 
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a utilizar durante os treinos e jogos, que inclui doze categorias de 

comportamentos dos treinadores, divididos em comportamentos reativos e 

espontâneos. Ainda assim este modelo, muito direcionado para os treinadores 

de crianças e jovens, revelou-se incapaz de considerar a complexidade e o 

contexto dos comportamentos dos treinadores, devido à sua natureza 

unidimensional, proporcionando o aparecimento de medidas multidimensionais 

(Gilbert & Rangeon, 2011). O modelo mediacional simplifica e reduz as 

interações complexas entre treinadores e atletas a duas dimensões e, segundo 

Brewer (2007), apresenta algumas lacunas ao incorporar as ações dos 

treinadores num contexto demasiado amplo. 

De salientar que os dois últimos modelos referidos se baseiam em 

evidências, e foram testados no sentido de determinar os preditores das 

relações e das direções acerca de determinados construtos, assim como o 

potencial das variáveis mediacionais e a sua utilidade em situações específicas 

(Voigth, 2007). A este respeito de salientar que foram realizados estudos que 

indiciam relações consistentes entre determinados construtos, como os 

comportamentos de liderança percebidos e preferidos dos atletas, e as suas 

consequências   nas   relações   afetivas   com   os   treinadores,   e   na   sua 

performance. 

Desta forma, tratam-se de três modelos fundamentais no estudo do 

treinador, em particular na análise da sua efetividade que, segundo Gilbert e 

Rangeon  (2011),  inclusivamente  apresentam  um  conjunto  de  temas 

transversais a todos, nomeadamente: a) a focalização no desenvolvimento do 

atleta como objectivo primário ou resultado da efetividade do treinador; b) a 

efetividade do treinador sendo demonstrada pelos seus comportamentos, que 

são diretamente influenciados por um conjunto de antecedentes como os seus 

valores e crenças; c) a efetividade como dependente do contexto, ou seja, os 

comportamentos  devem  ser  adaptados  às  necessidades  específicas  dos 

atletas em contextos específicos. 

Com base nos três modelos apresentados surgiu o modelo de Horn 

(2008) que procurou trazer coerência ao estudo da efetividade do treinador, de 

acordo  com  a  literatura  existente.  Assim,  este  modelo,  designado  como  o 
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modelo de trabalho da efetividade do treinador, considera a existência de dez 

áreas de pesquisa que permitem um entendimento acerca deste conceito. Para 

Horn (2008), o elemento central do modelo é o comportamento do treinador 

devido  ao  facto  de  apresentar  um  efeito  significativo  na  performance  dos 

atletas, assim como no seu bem-estar, psicológico e emocional. Este autor 

considera ainda alguns antecedentes primários do comportamento dos 

treinadores, nomeadamente as suas expetativas, valores, crenças e objetivos. 

De salientar que os modelos de estudo da efetividade do treinador tendem a 

centrar-se nas perceções dos jogadores acerca do comportamento dos seus 

treinadores, realçando a importância que os comportamentos adoptados 

assumem na avaliação deste domínio (Horn, 2002). 

A este respeito Smoll e Smith (1996), no seu estudo, procuraram 

relacionar as perceções dos atletas acerca do seu treinador com a sua 

efetividade, tendo concluído que o impacto psicológico da participação 

desportiva dos atletas estava muito relacionado com a memória e perceção do 

comportamento dos seus treinadores, o que enfatiza a importância que as 

perceções apresentam nesta análise. 

O comportamento dos treinadores, segundo Gilbert e Trudel (2004), 

apresenta-se como um dos tópicos mais estudados no domínio do treino 

desportivo, embora a maioria dos estudos se centre no treinador de jovens 

(Gilbert & Rangeon, 2011). O comportamento do treinador tem um papel 

fundamental quer na performance, quer nas experiências psicológicas dos 

atletas, que derivam da participação desportiva (Vallerand & Loisier, 1999). 

Becker (2012), numa revisão de literatura acerca dos comportamentos do 

treinador, encontrou em vários artigos uma repetição de qualidades associadas 

ao treinador efetivo, nomeadamente: positivo, apoiante, individualizado, justo, 

honesto, apropriado e consistente. A este respeito Horn (2002) considera que a 

adopção por parte do treinador de comportamentos efetivos resulta numa 

performance de sucesso, particularmente ao nível psicológico, como por 

exemplo uma elevada habilidade de perceção, auto-estima e diversão. Gilbert e 

Rangeon (2011) referem que, de acordo com a literatura revista, o interesse 
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genuíno nos atletas e a criação de conexões interpessoais com significado 

parecem ser a chave para um comportamento efetivo do treinador. 

Salienta-se a opinião de Gilbert e Rangeon (2011), realçando que 

qualquer estudo acerca dos comportamentos do treinador deve ser interpretado 

de acordo com o contexto analisado. Assim, para estes autores a tendência 

atual no estudo do comportamento dos treinadores foca-se no entendimento da 

dinâmica entre treinador-atleta, num contexto específico, demarcando-se da 

perspetiva estática do resumo dos comportamentos do treinador, o que tem 

levado  à  utilização  predominante  de  sistemas  de  observação 

multidimensionais,   capazes   de   capturar   a   complexidade   e   a   natureza 

contextual  dos  comportamentos  dos  treinadores,  em  detrimento  dos 

tradicionais métodos unidimensionais (Gilbert & Rangeon, 2011). No domínio 

dos métodos Bartholomew et al. (2010) de acordo com a literatura revista 

referem  a  utilização  preferencial  da   Leadership  for  Sport  Scale   (LSS; 

Chelladurai & Saleh, 1980), a Coach Behaviors Assessment System (CBAS; 

Smith et al., 1977), e a Coaching Behavior Scale for Sport (CBS-S; Côté et al., 

1999). Neste contexto, Gilbert e Rangeon (2011) destacam ainda um método 

relativamente recente e inovador, criado com o intuito de observar o 

comportamento dos treinadores numa perspectiva dinâmica. Trata-se do State 

Space Grid (SSG´s: Lewis et al., 1999) que, para os autores supracitados, 

parece apropriado no estudo da efetividade do treinador, embora os resultados 

preliminares obtidos pareçam requerer a realização de mais alguns estudos no 

sentido de suportar melhor a validade deste método. 

Neste sentido, um dos fatores que mais influencia os comportamentos 

do treinador é a eficácia do mesmo, o que tem levado alguns investigadores a 

debruçarem-se sobre o seu estudo. Assim, embora se relacionando, importa 

diferenciar o entendimento acerca da avaliação da eficácia e da efetividade. 

Segundo Boardley et al. (2008), a avaliação da efetividade está relacionada 

com as medidas relativas à habilidade demonstrada pelo treinador para 

implementar o seu conhecimento e competências, enquanto que a eficácia se 

refere à confiança que os treinadores revelam relativamente à sua capacidade 

para utilizar as competências. 
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Segundo Feltz et al. (1999), a eficácia constitui-se como uma variável 

poderosa na efetividade do treinador, ainda pouco explorada, tendo em 

consideração  a  influência  que  apresenta  na  experiência  desportiva  das 

crianças e jovens. Feltz et al. (1999) definem a eficácia como a extensão em 

que os treinadores acreditam serem capazes de afetar a aprendizagem e 

performance dos atletas, sendo esta definição influenciada por inúmeras 

variáveis. Desta forma estes autores concluíram que a utilização de modelos 

de efetividade na liderança é inadequada na avaliação da eficácia do treinador, 

uma vez que se debruçam mais sobre os estilos de liderança mais efetivos 

para uma performance de sucesso e para a satisfação do atleta (Horn, 1992). 

Para a avaliação da eficácia, os modelos devem estar mais orientados para os 

efeitos da autoeficácia na tomada de decisão e na formulação da estratégia, do 

que para as fontes de eficácia na liderança de gestão (Wood et al., 1990). 

Segundo  Beauchamp  (2007),  existem  vários  tipos  de  eficácia  no 

contexto desportivo, nomeadamente a eficácia percebida pelo treinador, a 

eficácia percebida pelos jogadores em relação aos colegas de equipa, a 

autoeficácia  e  a  eficácia  coletiva.  Para  Bandura  (1997),  a  autoeficácia  é 

definida como uma crença individual na sua capacidade para organizar e 

desenvolver com sucesso uma tarefa, enquanto que a eficácia coletiva  se 

refere à crença do grupo na sua capacidade para organizar e desenvolver 

ações requeridas para atingir determinados objetivos. A eficácia percebida pelo 

treinador apresenta-se como a avaliação das capacidades e competências dos 

atletas no desenvolvimento das ações pretendidas (Chase et al., 1997), e a 

eficácia dos colegas é a crença dos jogadores nas capacidades dos seus 

colegas na adequação das suas ações (Lent & Lopez, 2002). Neste contexto, o 

estudo da autoeficácia do treinador permite um melhor entendimento acerca 

dos fatores onde os treinadores revelam maior competência, e os que 

necessitam de melhor preparação. 

Todos os tipos de eficácia são importantes no estudo deste construto, no 

entanto foi com base no estudo da autoeficácia que foi criado e validado um 

modelo para o estudo da eficácia, baseado em teorias psicológicas e na 

literatura específica acerca da educação e do treino. 
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2.4.3. O modelo de eficácia de Feltz et al. (1999) e a Coaching Efficacy 
 

Scale (CES) 
 

Com base no trabalho preliminar de Park (1992), que se propôs a avaliar 

a confiança do treinador, no modelo multidimensional da eficácia do professor, 

de Denham e Michael´s (1981), e na concetualização da autoeficácia de 

Bandura (1977; 1986), Feltz et al. (1999) criaram um modelo de estudo da 

eficácia  do  treinador  que  considera  um  conjunto  de  fontes  de  informação 

acerca da eficácia, assim como os efeitos do resultado da eficácia do treinador. 

Este modelo foi inicialmente suportado em resultados obtidos num estudo com 

treinadores de jovens de basquetebol, desenvolvido por Feltz e seus 

colaboradores (1999). 

A revisão preliminar de Feltz et al. (1999) permitiu encontrar uma ênfase 

repetida em aspetos como a competência do treinador no ensino, disciplina, 

táticas e estratégias, motivação, desenvolvimento do caráter, treino, condição 

física e comunicação. No entanto, e após uma discussão realizada num 

seminário de treinadores com diferentes níveis de experiência, e estudantes de 

psicologia desportiva, Feltz et al. (1999) decidiram reduzir os resultados 

encontrados a quatro dimensões chave no estudo da eficácia, que 

seguidamente se discriminam: ensino da técnica (que inclui a disciplina, o 

treino e condição física, e a organização efetiva das práticas); estratégia de 

jogo; motivação (que inclui a comunicação e as competências relacionais) e a 

construção do caráter. 

Assim,   a   “motivação”   refere-se   à   capacidade   do   treinador   para 

influenciar as competências e estados psicológicos do atleta e a “estratégia” 

representa a confiança do treinador na promoção de uma performance de 

sucesso na sua equipa, durante a competição (Feltz et al., 1999). Por sua vez, 

a “técnica” traduz a confiança do treinador nas suas competências de 

diagnóstico  e  instrução  no  processo  de  treino,  enquanto  a  construção  do 

caráter se direcciona para a crença do treinador na sua capacidade para 

influenciar o desenvolvimento pessoal e uma atitude positiva do atleta perante 

o desporto (Feltz et al., 1999). De salientar que também Myers et al. (2005) 
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confirmaram, na sua investigação, a necessidade de se utilizar um modelo 

multifatorial na avaliação da eficácia. 

Neste modelo multidimensional, Feltz et al. (1999) consideram que as 

dimensões referidas são influenciadas pelas seguintes fontes de informação: a 

experiência passada e a performance (consideram-se aspetos como a 

experiência do treinador, a relação entre as vitórias e derrotas e a sua 

preparação); a perceção da competência e do talento dos atletas; a perceção 

do apoio social (que envolve a escola, a comunidade e o apoio dos pais). Por 

sua vez, considera-se que a eficácia influencia o comportamento do treinador, 

a satisfação dos jogadores e o sucesso presente. 

Com base no modelo de eficácia concebido por Feltz et al. (1999) várias 

investigações têm sido desenvolvidas de forma a enriquecer o conhecimento e 

as  relações  da  eficácia.  Assim,  Sullivan  e  Kent  (2003)  verificaram  no  seu 

estudo que a eficácia do treinador prediz o compromisso dos atletas, enquanto 

que Chase et al. (1997) concluíram que quanto maior é a eficácia percebida do 

treinador, maior é a sua capacidade de controlo dos jogadores. Também Feltz 

et al. (2008) assumem que elevados níveis de eficácia levam a uma elevada 

efetividade no ensino de várias competências, na motivação dos atletas, na 

utilização apropriada de feedbacks, e traduz-se também num elevado 

compromisso para treinar. 

Por sua vez Thelwell et al. (2008) identificaram uma relação positiva 

entre a inteligência emocional e a eficácia do treinador. Mais especificamente 

verificaram que a “motivação” está relacionada com a regulação de emoções e 

de competências sociais, enquanto o “caráter” apresenta uma relação próxima 

com o otimismo. Por outro lado a “técnica” parece estar associada à gestão das 

próprias emoções. 

Já Boardley et al. (2008), num estudo sobre a perceção dos atletas 

relativamente à efetividade do treinador, concluíram que para os atletas a 

eficácia na “motivação” potencia o seu reforço, compromisso e prazer. 

Verificaram ainda que a eficácia na dimensão “técnica” prediz a autoeficácia 

dos jogadores, enquanto a eficácia no “caráter” se apresenta como um forte 

preditor do  comportamento  psicossocial. Por sua  vez,  Campbell  e  Sullivan 
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(2005) e Kowalsky et al. (2007) concluiram, nos seus estudos, que a aplicação 

de programas de treino em treinadores novatos permite um aumento 

significativo da sua perceção em relação aos quatro fatores de eficácia. 

Um dos construtos mais importantes na determinação da eficácia é a 

eficácia percebida, sendo recorrente a sua avaliação com base na opinião dos 

treinadores e jogadores, tal como sugerem os estudos revistos (Alzate et al., 

1997; Bandura, 1997; Chase et al., 1997; Lent & Lopez, 2002). 
 

Com base no modelo multidimensional de eficácia, Feltz et al. (1999), 

elaboraram um instrumento fiável e consistente que permitisse avaliar a 

natureza da eficácia do treinador. Assim, Feltz et al. (1999) criaram inicialmente 

uma  escala  com  quarenta  e  um  itens,  que  designaram  por  Coaching 

Confidence Questionnaire. De acordo com a análise fatorial exploratória, estes 

autores eliminaram alguns itens, reduzindo o instrumento a vinte e quatro itens, 

o qual designaram por Coaching Efficacy Scale (CES), que ainda hoje são 

utilizados nos mais diversos estudos acerca desta matéria. Todos os itens do 

questionário  original  apresentam  a  mesma  questão  inicial:  “Qual  a  sua 

confiança  na  habilidade  para  …”;  apresentando  afirmações  diferentes  em 

função do fator em análise tais como: “..motivar os seus atletas”, da dimensão 

da “motivação”; “identificar os pontos fortes da equipa adversária durante a 

competição”, da dimensão de “estratégia de jogo”; “..detetar erros individuais 

e/ou coletivos”, da dimensão “técnica”; e “… desenvolver o desportivismo.”, da 

dimensão “caráter”.  De salientar que todos os itens do instrumento original são 

pontuados de uma escala de 0 (nada confiante) a 9 (extremamente confiante). 

Ainda assim, parecem subsistir algumas dúvidas relativamente à 

definição de uma escala de classificação única e ideal, dificultando a 

comparação dos resultados entre os vários estudos, no que respeita à eficácia 

do treinador em cada um dos fatores. Myers et al. (2005) apontam para a 

utilização genérica de uma escala de Likert com cinco categorias, embora 

considerem que no caso de treinadores de jovens deva ser utilizada uma 

escala de quatro categorias, devido à sua propensão para optarem por valores 

mais baixos da escala. Também Feltz et al. (2009) partilham desta ideia, tendo 

inclusivamente reduzido no seu estudo com jovens a escala de classificação 
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para quatro categorias, realçando a necessidade de incluir na análise de alguns 

fatores, as técnicas de modelação de Rasch, já referenciadas por Myers et al. 

(2005), que permitem avaliar a capacidade dos treinadores em atingir o 

sucesso, com base na facilidade que admitem ter na concretização de cada um 

dos itens. 

De salientar que foram desenvolvidos alguns estudos posteriores, cujos 

resultados validaram a utilização de uma escala multifatorial na avaliação da 

eficácia do treinador, garantido uma maior fiabilidade na utilização deste 

instrumento (Boardley et al., 2008; Feltz et al., 2009; Fung, 2003; Myers et al., 

2005; Tsorbatzudis et al., 2003). Ainda assim, a investigação de Sullivan e Kent 

(2003), à semelhança do que já se havia registado no estudo de Feltz et al. 

(1999), revela resultados satisfatórios com a utilização de apenas um fator, a 

eficácia total, pelo que deve ser um aspeto a ter em consideração na avaliação 

da eficácia. 

A utilização da CES tem sido predominante em países anglo-saxónicos 
 

(Boardley et al., 2008; Campbell & Sullivan, 2005; Feltz et al., 1999; Feltz et al., 
 

2009; Fung, 2003; Malete & Feltz, 2000; Myers et al., 2005; Kavussanu et al., 
 

2008; Sulivan & Kent, 2003; Thelwell et al., 2008). Destes a maioria reporta-se 

ao estudo do treinador de jovens e adultos em modalidades coletivas (Boardley 

et al., 2008; Feltz et al., 1999; Feltz et al., 2009; Kavussanu et al., 2008). 

Destaca-se um estudo na modalidade de futebol, desenvolvido por Kowalsky et 

al. (2007), que procurou relacionar a eficácia do treinador com um conjunto de 

variáveis independentes como o género, a idade, a experiência anterior como 

treinador e jogador e a certificação do treinador. Neste estudo verificou-se que 

a combinação das cinco variáveis não prediz a eficácia do treinador, embora se 

tenha verificado que os treinadores que procuram certificação, tendem a ser 

jovens e com experiência anterior. De salientar que se trata de um instrumento 

desenhado para desportos de equipa, não existindo por isso um corpo de 

conhecimento consistente acerca da eficácia do treinador nos desportos 

individuais (Gilbert & Rangeon, 2011). 

Desta forma é evidente a importância do modelo concetual de Feltz et al. 

(1999), bem como do instrumento por si criado, a CES, no estudo da eficácia 
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do treinador em diferentes contextos. Parece assim justificar-se a sua utilização 

no estudo das determinantes da eficácia, em particular na modalidade do 

futebol, onde a eficácia do treinador é constantemente colocada em causa por 

todos os intervenientes e muitas vezes exposta publicamente devido ao 

mediatismo que apresenta e naturalmente por o futebol se tratar da modalidade 

com maior impacto a nível mundial. 
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3. ESTUDOS 
3.1. Estudo 1 – Propriedades psicométricas e estrutura fatorial da versão 
portuguesa da Coaching Efficacy Scale (CESp) 

 
PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS E ESTRUTURA FATORIAL DA VERSÃO 
PORTUGUESA DA COACHING EFFICACY SCALE (CESP). 
(Duarte, D.F., Garganta, J. M. e Fonseca, A. M., 2012, Adaptação transcultural e avaliação das 

propriedades psicométricas e estrutura fatorial da versão portuguesa da Coaching Efficacy 

Scale (CESp). Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, 3, 12-31) 
 

Resumo 
 

Da análise da literatura da especialidade, resulta que a Coaching Efficacy Scale (CES) 

se tem constituído como o principal instrumento utilizado pelos investigadores para 

avaliar a eficácia dos treinadores desportivos. Assim, o objetivo deste estudo consistiu 

em proceder à sua tradução e adaptação transcultural para a realidade portuguesa, 

bem como à avaliação da qualidade das propriedades psicométricas e da estrutura 

fatorial da versão resultante (i.e., da CESp). Participaram 244 futebolistas seniores 

masculinos de clubes da Primeira e da Segunda Liga Portuguesa de Futebol 

Profissional, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos de idade. De uma 

forma geral, a análise dos resultados relativos às matrizes de correlações inter-item, 

item-total e inter-fator e aos valores dos alfas de Cronbach evidenciou a fiabilidade da 

CESp. Adicionalmente, as AFC revelaram que os modelos de medida unidimensional 

e  multidimensional  (constituído  por  quatro  fatores  idênticos  aos  propostos  pelos 

autores da versão original e reforçados em vários estudos posteriores) apresentaram 

um ajustamento aceitável à matriz de covariância dos dados empíricos recolhidos, 

sugerindo, portanto, que pode ser usada com confiança, tanto como uma medida 

global para a avaliação da eficácia dos treinadores como para avaliar individualmente 

cada uma das quatro facetas nela representadas. Nesse sentido, recomenda-se a sua 

utilização por parte dos investigadores nacionais interessados nesta área do 

conhecimento. 
 
 

Palavras-Chave: TREINADORES; EFICÁCIA; INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO; 

ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL; PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS. 
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Introdução 
 

O treinador apresenta-se como um dos principais intervenientes do 

processo desportivo, existindo um consenso relativo à importância da sua 

função enquanto potenciador dos níveis de rendimento ou performance dos 

atletas (Buceta, 1996; Lyle, 2002; Ramirez, 2002), bem como à necessidade de 

desenvolver um vasto reportório de competências técnicas e psicológicas que 

lhe permita desempenhar as suas funções com o sucesso desejado (Borrie, 

1996; Houllier & Crevoisier, 1993; Withmore, 1994). 
 

Porém, a obtenção e a avaliação do sucesso desportivo do treinador 

constituem-se como tarefas difíceis, envolvendo vários critérios e variáveis de 

natureza subjetiva, de entre as quais se poderão destacar as relativas à sua 

eficácia, seja esta considerada de forma mais objetiva ou subjetiva, 

designadamente no plano das expetativas. 

Na linha de Bandura (1977), as expetativas de autoeficácia do treinador 

podem ser entendidas como os julgamentos produzidos por ele sobre a sua 

capacidade para influenciar o processo de aprendizagem e o rendimento dos 

seus atletas. Sendo determinadas essencialmente pelas suas realizações 

anteriores, experiências vicariantes, persuasão verbal e os estados fisiológicos, 

as expetativas dos treinadores determinam em grande medida o tipo de 

comportamentos que adotam, bem como a sua intensidade e persistência, 

constituindo-se, portanto, como preditoras do seu sucesso e, 

consequentemente, do sucesso dos respetivos atletas e equipas. 

Na verdade, de acordo com o modelo proposto por Horn (2002) sobre a 

efetividade do treinador, os comportamentos dos treinadores são influenciados 

pelos seus objetivos, crenças e expetativas, os quais são por sua vez 

influenciados por outras variáveis relacionadas, por exemplo, com as 

caraterísticas dos próprios treinadores, mas também dos seus atletas e dos 

contextos em que se desenrola o processo desportivo. Do mesmo modo, 

também a efetividade dos treinadores é condicionada por fatores que lhes são 

intrínsecos, mas também por outros de natureza situacional. 

Sendo a efetividade entendida como o período de tempo em que os 

treinadores conseguem aplicar o seu conhecimento e competências no sentido 
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de influenciar positivamente a performance e aprendizagem dos seus atletas, 

relacionando-se  com  uma  maior  satisfação,  autoestima  e  perceção  da 

realidade, por parte destes (Horn, 2002), parece ser evidente que uma das 

suas determinantes é a eficácia do treinador (Feltz et al., 2009; Myers et al. 

2005). 
 

A eficácia do treinador constitui-se assim como um fator determinante na 

constância com que o treinador adota os comportamentos mais ajustados aos 

recursos disponíveis e consegue contribuir para a obtenção dos mais elevados 

rendimentos possíveis (Lyle, 2002). 

No que se refere à avaliação da eficácia do treinador, a análise da 

literatura disponível neste domínio destaca inequivocamente o relevo assumido 

pela Coaching Efficacy Scale (CES) (Feltz et al., 1999), referida mesmo como 

sendo o único instrumento publicado para este efeito (Myers et al. 2005; Myers 

et al. 2008). 

Baseando-se no trabalho preliminar de Park (1992) acerca da confiança 

do treinador, no conceito de autoeficácia de Bandura (1977) e no modelo 

multidimensional de ensino eficaz de Denham e Michael (1981), Feltz e 

colaboradores (1999) desenvolveram a CES com o objetivo de criar um 

instrumento que permitisse avaliar a eficácia do treinador, considerando-a em 

função do seu nível de confiança no desempenho bem sucedido de várias 

tarefas específicas da sua atividade profissional; de sublinhar que, na linha do 

anteriormente referido por Feltz e Chase (1998) e Myers et al. (2008) sobre a 

possibilidade da autoeficácia poder ser entendida como a autoconfiança face a 

uma situação específica, os termos eficácia e confiança são utilizados de forma 

similar ao longo deste artigo. 

A versão final da CES é constituída por 24 itens correspondentes cada 

um deles a um indicador de eficácia específica do treinador, os quais se 

agrupam   em   quatro   dimensões   mais   abrangentes:   i)   “motivação”   (i.e., 

confiança na capacidade para influenciar as competências e estados 

psicológicos dos seus atletas e equipas); ii) “estratégia de jogo” (i.e., confiança 

na capacidade para promover uma performance de sucesso dos seus atletas e 

equipas durante a competição); iii) “técnica” (i.e., confiança na capacidade para 
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diagnosticar  e  desenvolver  as  competências  dos  seus  atletas  e  equipas 

durante o processo de treino); e iv) “construção do caráter” (i.e., confiança na 

capacidade para influenciar o desenvolvimento pessoal e uma atitude positiva 

dos seus atletas e equipas perante o desporto). 

Desde a sua publicação, a CES tem vindo a ser escolhida por um 

conjunto alargado de investigadores (e.g., Chase et al., 1997; Feltz et al., 1999; 

Malete & Feltz, 2000; Sullivan & Kent, 2003; Vargas-Tonsing et al., 2003) para 

analisar o modo como os treinadores avaliam a sua eficácia, suas fontes e 

consequências, ou ainda o padrão de relações estabelecido com outras 

variáveis. Adicionalmente, vários estudos em que foram analisadas as 

propriedades psicométricas da CES também têm demonstrado a sua qualidade 

e utilidade (e.g., Boardley et al., 2008; Fung, 2003; Myers et al., 2005; Sullivan 

& Kent, 2003; Tsourbatzoudis et al., 2003), justificando-se, portanto, a sua 

tradução e adaptação transcultural para contextos distintos da realidade 

norteamericana, procurando assim contribuir para a promoção da investigação 

e do aumento do conhecimento nesta área. 

Na realidade, a CES tem sido utilizada predominantemente em estudos 

realizados em países anglo-saxónicos (Boardley et al., 2008; Campbell & 

Sullivan, 2005; Feltz et al., 1999; Feltz et al., 2009; Fung, 2003; Kavussanu et 

al., 2008; Kent & Sullivan, 2003; Malete & Feltz, 2000; Myers et al., 2005; 

Thelwell  et  al.,  2008)  sendo  extremamente  escassa  a  investigação 

desenvolvida noutros países, designadamente em Portugal e nos restantes 

países lusófonos. 

Para além disso, em grande medida relacionada com a questão anterior, 

não pode deixar de se estranhar que seja praticamente inexistente a 

investigação realizada no contexto do futebol, sendo este um dos desportos 

mais praticados a nível mundial e em que os treinadores desempenham um 

papel tão importante e decisivo. Com efeito, nesta área, apenas é possível 

identificar  na  literatura  um  estudo  exclusivamente  desenvolvido  com 

treinadores de futebol (Kent & Sullivan, 2003), ao qual se poderá acrescentar 

alguma informação proveniente de um escasso número de outros estudos em 

que  também  participaram  treinadores  de  futebol,  mas  juntamente  com 
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treinadores de outras modalidades coletivas (e.g., Boardley et al., 2008; Feltz et 

al., 1999; Feltz et al., 2009;  Kavussanu et al., 2008), justificando-se portanto o 

aprofundamento do conhecimento atualmente disponível neste domínio. 

Procurando  igualmente  contribuir  para  o  aumento  do  conhecimento 

nesta área, recentemente, Myers et al. (2006) decidiram utilizar a CES para 

avaliar as perceções de um conjunto de atletas de equipas masculinas e 

femininas de hóquei no gelo e de futebol relativamente aos seus treinadores 

através da modificação das instruções iniciais: em lugar de pedirem aos 

treinadores para avaliarem a sua eficácia (recorrendo à questão inicial: “Que 

confiança sente na sua capacidade para...”, complementada depois pelos 24 

itens que integram a CES, cada um deles relativo a um comportamento 

específico do treinador), foi pedido aos atletas para avaliarem a competência 

demonstrada pelos seus treinadores (recorrendo à questão inicial “Qual é a 

competência do teu treinador para...”, complementada depois pelos mesmos 24 

itens que integram a CES). 

Não sendo inédito o procedimento de utilizar um mesmo elenco de itens 

para avaliar construtos relativamente distintos, modificando para o efeito as 

instruções iniciais (e.g., Chelladurai & Saleh, 1980; Fonseca & Rocha, 1995) 

este estudo, ao fornecer evidências no sentido da validade desta versão 

modificada da CES (que os autores optaram por designar como Coaching 

Competence Scale), veio demonstrar a viabilidade da adoção desse 

procedimento para a CES e suscitar a sua expansão a outras possibilidades. 

Por exemplo, conforme destaca Hedstrom (2006), apesar de ser 

conhecido o impacto que perspetivas divergentes poderão assumir no clima e 

no rendimento das respetivas equipas, a investigação produzida sobre as 

semelhanças e diferenças existentes entre o modo como treinadores e atletas 

percebem a eficácia dos comportamentos dos primeiros é reduzida, razão pela 

qual  importa  incrementá-la.  E,  na  mesma  linha,  parece  ser  igualmente 

relevante perceber em que medida convergem, ou não, treinadores e atletas na 

valorização do contributo de determinados comportamentos para a obtenção 

dos mais elevados índices de sucesso, portanto, se existirem diferenças 

significativas  a  este  nível  e  sabendo-se  do  modo  como  a  adoção  de 
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determinados comportamentos é condicionada pelas crenças relativamente às 

vantagens que daí decorrerão para os próprios, será naturalmente necessário 

intervir nesse sentido. 

Uma outra questão que tem reclamado atenção por parte dos 

investigadores é a que se refere à estrutura fatorial da CES, porquanto Feltz e 

colaboradores (1999), apesar de a terem desenvolvido com o objetivo de testar 

a  multidimensionalidade  da  eficácia  do  treinador  proposta  no  seu  modelo 

teórico e de terem fornecido evidências no sentido da validade da estrutura 

com os quatros fatores anteriormente referidos, sublinharam igualmente que os 

seus resultados proporcionaram suporte marginal para a existência de apenas 

um fator único de eficácia. 

Posteriormente, os resultados de um estudo realizado por Myers e 

colaboradores (2005) evidenciaram novamente as boas propriedades 

psicométricas da CES e forneceram apoio para o entendimento da eficácia 

desportiva  como  um  construto  multidimensional  (constituído  pelos  quatro 

fatores propostos: motivação, estratégia de jogo, técnica e construção do 

caráter), mas não para a existência de um fator unidimensional mais 

abrangente. No mesmo sentido, também Tsorbatzudis et al. (2003), ao 

avaliarem a versão grega da CES, encontraram suporte para a utilização da 

escala multifatorial. Ainda assim, a dúvida anteriormente colocada parece 

permanecer, pois outros autores (e.g., Sullivan & Kent, 2003), 

independentemente de sublinharem a existência de apoio para a estrutura com 

quatro fatores, têm reportado igualmente resultados satisfatórios com a 

utilização de apenas um fator de eficácia total. 

Em conformidade com o anteriormente exposto, constituiu-se como 

principal objetivo deste trabalho proceder à tradução e adaptação da CES para 

a realidade portuguesa e à verificação das suas propriedades psicométricas e 

da estrutura fatorial mais adequada, quando aplicada no contexto do futebol, 

designadamente com atletas. Pretendeu-se assim disponibilizar aos 

investigadores nacionais um instrumento de reconhecida qualidade que permita 

desenvolver a investigação neste domínio em Portugal, mas também contribuir 

para a testagem do modelo concetual que a suporta, proposto por Feltz e 
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colaboradores  (1999),  ao  expandir  a  investigação  a  contextos  e  culturas 

distintos daqueles em que tem vindo a ser aplicado. 
 
 

Material e Métodos 
 

Amostra 
 

Considerando os propósitos do estudo (que implicavam que os 

respondentes possuíssem um conhecimento suficientemente substantivo e 

sustentado sobre as questões em análise; i.e., sobre a importância de 

determinados comportamentos dos treinadores para a obtenção de elevados 

índices de rendimento desportivo no futebol), entendeu-se recorrer a uma 

amostra constituída apenas por atletas, com experiência de um elevado nível 

competitivo. 

Assim, a amostra foi composta por 244 futebolistas seniores masculinos 

de  clubes  participantes  nos  campeonatos  nacionais  da  Primeira  Liga  e 

Segunda Liga Portuguesas de Futebol Profissional, com idades compreendidas 

entre os 18 e os 35 anos de idade. 
 
 

Instrumento 
 

Conforme referido anteriormente, a CES foi desenvolvida por Feltz e 

colaboradores  (1999)  e  é  constituída  por  24  itens  distribuídos  por  quatro 

fatores: i) “motivação”; ii) “estratégia de jogo”; iii) “técnica”; e iv) “construção do 

caráter”, relativamente aos quais respondem através de uma escala de Likert. 

Embora no estudo original tenha sido proposta uma escala de resposta de 10 

pontos (de 0= nada confiante a 10=extremamente confiante), na maior parte 

dos estudos que se seguiram tem vindo a ser utilizada uma escala de apenas 5 

pontos (Myers et al., 2005). Nesse sentido, e porque um número elevado de 

opções de resposta pode levar a uma maior dificuldade em distinguir entre elas 

e diminuir a validade dos dados recolhidos (Clark & Watson, 1995), neste 

estudo optou-se igualmente pela escala de resposta com 5 pontos. 
 
 

Procedimentos 
 

Os propósitos do estudo foram previamente comunicados aos atletas, 
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aos quais foi igualmente garantida a confidencialidade das respostas e 

esclarecido que não se pretendia proceder a qualquer tipo de avaliação dos 

seus treinadores, mas sim conhecer o modo como consideravam que cada um 

dos comportamentos dos treinadores indicados na CES contribui, ou não, para 

a obtenção dos mais elevados níveis de rendimento, não existindo por isso 

mesmo respostas ‘certas’ ou ‘erradas’. 

A recolha de dados, que se processou em 10-15 minutos, foi conduzida 

pelo  primeiro  autor  deste  trabalho,  maioritariamente,  nas  instalações  dos 

clubes  dos  atletas  inquiridos;  nos  casos  em  que  isso  não  foi  possível, 

porquanto as respetivas equipas se encontravam em estágio, a recolha dos 

dados processou-se nos locais dos estágios. 
 
 

Análise dos dados 
 

A versão original da CES foi traduzida da língua inglesa para a língua 

portuguesa por dois especialistas bilingues, tendo a versão resultante 

(designada de CESp) sido posteriormente submetida à apreciação de um júri, 

constituído por 5 elementos com domínio de ambas as línguas e conhecimento 

aprofundado na área da psicologia do desporto, que comparou ambas as 

versões e concluiu no sentido da existência de equivalência em termos de 

semântica e de conteúdo. 

Posteriormente, foram realizadas várias sessões de reflexão falada com 

um conjunto de 10 treinadores e atletas com o objetivo de determinar a 

compreensibilidade  e  uniformidade  intercontextual  da  CESp.  No  decurso 

destas sessões foi possível identificar a existência de algumas dificuldades na 

interpretação de dois itens, bem como da questão inicial e da escala de 

resposta, pelo que se entendeu como conveniente proceder a ligeiras 

modificações. Mais especificamente, os itens “... demonstrar as competências 

específicas do futebol” e “... tomar decisões críticas durante a competição” 

foram reformulados para “...demonstrar as competências do futebol” e “... tomar 

decisões  importantes  durante  a  competição”,  respetivamente.  Do  mesmo 

modo, a questão inicial “ Na sua opinião, para um treinador de futebol ser bem 

sucedido,  que  eficácia  terá  que  ter  em  relação  a  cada  um  dos  seguintes 
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comportamentos...“ foi reformulada para “Na sua opinião, qual é a importância 

de cada um dos seguintes comportamentos para um treinador ser bem 

sucedido...” e a escala de resposta, em lugar de se referir a eficácia (i.e., de 

variar entre 1=nada eficaz a 5=muito eficaz) passou a referir-se a importância 

(i.e., passou a variar de 1=nada importante a 5=totalmente importante). 

A  análise  estatística  dos  dados  recolhidos  foi  efetuada  através  do 

recurso ao PASW (Predictive Analytics Software) 18.00 e ao LISREL 8.54 for 

Windows e iniciou-se pela análise exploratória dos dados obtidos, 

concretamente no que se refere ao cálculo da média, desvio-padrão, assimetria 

e achatamento de cada um dos 24 itens da CES, seguida pela avaliação da 

consistência interna de cada um dos seus quatro fatores e da escala total, 

através do cálculo dos respetivos valores de alfa de Cronbach, e pela análise 

das correlações inter-item e item-total, relativamente a cada fator e à escala 

total, e das correlações inter-fatores e fator-total. 

No que se refere à estrutura fatorial da CESp, considerando as 

indicações disponíveis na literatura a este respeito a que anteriormente nos 

referimos, decidiu-se avaliar o ajustamento da estrutura multifatorial (com os 

quatro fatores propostos pelos autores) à matriz de dados recolhidos neste 

estudo, mas também o ajustamento desta matriz a um modelo com apenas um 

fator. Para o efeito, foi utilizada a técnica da Análise Fatorial Confirmatória 

(AFC), tendo sido selecionados para o efeito os indicadores mais 

frequentemente referenciados pela literatura internacional neste domínio: χ2, 

rácio entre o χ2   e os graus de liberdade (χ2/ gl), Standardized Root Mean 

Square Residual (SRMR), Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA), 

Non-Normed Fit Index (NNFI) e Comparative Fit Index (CFI). 
 
 
 

Apresentação e Discussão dos Resultados 
 

Através  da  consulta  ao  quadro  I  é  possível  verificar  que,  no  seu 

conjunto, os atletas não utilizaram todas as possibilidades de resposta em 

relação a alguns dos comportamentos dos treinadores indicados na CESp 

(nomeadamente as mais baixas; i.e., correspondentes a uma avaliação de 
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‘nada importante’ ou ‘pouco importante’) e que os valores médios foram todos 

superiores a 4, o que é perfeitamente compreensível se se atender ao facto de 

todos os comportamentos indicados serem orientados para a procura do 

aumento  do  rendimento  e  do  sucesso  dos  respetivos  atletas  ou  equipas. 

Quanto à normalidade da distribuição dos valores das respostas foi possível 

verificar a inexistência de fenómenos de assimetria e achatamento. 
 

Quadro I – Valores mínimos, máximos, médios (M), dos desvios padrão (dp), de assimetria e 

achatamento das respostas aos itens da CESp. 
 

  

Mínimo-Máximo 
 

Média ± desvio padrão 
 

Assimetria 
 

Achatamento 
 

CESp.01 
 

3-5 
 

4.55 ± 0.60 
 

-0.99 
 

-0.02 
 

CESp.02 
 

2-5 
 

4.14 ± 0.73 
 

-0.45 
 

-0.30 
 

CESp.03 
 

2-5 
 

4.34 ± 0.67 
 

-0.66 
 

0.00 
 

CESp.04 
 

2-5 
 

4.29 ± 0.69 
 

-0.59 
 

-0.22 
 

CESp.05 
 

2-5 
 

4.33 ± 0.66 
 

-0.56 
 

-0.35 
 

CESp.06 
 

1-5 
 

4.40 ± 0.64 
 

-0.93 
 

1.77 
 

CESp.07 
 

1-5 
 

4.33 ± 0.74 
 

-0.96 
 

0.94 
 

CESp.08 
 

2-5 
 

4.40 ± 0.67 
 

-0.89 
 

0.55 
 

CESp.09 
 

2-5 
 

4.16 ± 0.72 
 

-0.53 
 

0.02 
 

CESp.10 
 

2-5 
 

4.62 ± 0.58 
 

-1.50 
 

1.38 
 

CESp.11 
 

2-5 
 

4.34 ± 0.61 
 

-0.46 
 

1.38 
 

CESp.12 
 

1-5 
 

4.38 ± 0.62 
 

-0.85 
 

1.91 
 

CESp.13 
 

2-5 
 

4.34 ± 0.78 
 

-1.00 
 

0.37 
 

CESp.14 
 

2-5 
 

4.06 ± 0.74 
 

-0.37 
 

-0.33 
 

CESp.15 
 

2-5 
 

4.40 ± 0.63 
 

-0.75 
 

0.39 
 

CESp.16 
 

2-5 
 

4.39 ± 0.62 
 

-0.60 
 

-0.09 
 

CESp.17 
 

1-5 
 

4.26 ± 0.67 
 

-0.73 
 

1.33 
 

CESp.18 
 

1-5 
 

4.28 ± 0.71 
 

-0.89 
 

1.30 
 

CESp.19 
 

2-5 
 

4.33 ± 0.72 
 

-0.65 
 

-0.57 
 

CESp.20 
 

1-5 
 

4.33 ± 0.70 
 

-0.94 
 

1.38 
 

CESp.21 
 

2-5 
 

4.34 ± 0.69 
 

-0.77 
 

0.27 
 

CESp.22 
 

3-5 
 

4.30 ± 0.66 
 

-0.42 
 

-0.74 
 

CESp.23 
 

2-5 
 

4.54 ± 0.59 
 

-0.99 
 

0.54 
 

CESp.24 
 

2-5 
 

4.43 ± 0.67 
 

-0.90 
 

0.30 
 

Quanto à consistência interna dos quatro fatores da CESp, a análise dos 

valores de alfa de Cronbach revelou que eram todos superiores a 0.70 (ver 
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quadro II), não sendo passíveis de aumento a partir da eliminação de qualquer 

dos seus itens. Quando considerado apenas um fator único, o coeficiente de 

alfa foi substancialmente superior, atingindo o valor de 0.91. 
 

Quadro II. Valores das correlações inter-item, em cada fator, item-fator e item-total e dos alfas 

de Cronbach relativos aos quatro fatores 
 

  

inter-item 
 

item-fator 
 

item-total 
 

Alfa 
 

Motivação  
 

0.10 – 0.49    

0.71 
  

CESp.01 
 

0.10 – 0.34 
 

0.36 
 

0.35  

  

CESp.03 
 

0.07 – 0.30 
 

0.29 
 

0.40  

  

CESp.06 
 

0.07 – 0.35 
 

0.39 
 

0.35  

  

CESp.10 
 

0.10 – 0.40 
 

0.42 
 

0.41  

  

CESp.12 
 

0.16 – 0.36 
 

0.39 
 

0.43  

  

CESp.15 
 

0.28 – 0.49 
 

0.59 
 

0.47  

  

CESp.23 
 

0.15 – 0.49 
 

0.55 
 

0.40  
 

Estratégia de jogo 
 

0.11 – 0.51    

0.72 
 

CESp.02 
 

0.11 – 0.51 
 

0.36 
 

0.33  
 

CESp.04 
 

0.20 – 0.40 
 

0.49 
 

0.54  
 

CESp.08 
 

0.16 – 0.40 
 

0.38 
 

0.28  
 

CESp.09 
 

0.19 – 0.51 
 

0.47 
 

0.45  
 

CESp.11 
 

0.16 – 0.37 
 

0.44 
 

0.49  
 

CESp.17 
 

0.11 – 0.36 
 

0.38 
 

0.43  
 

CESp.21 
 

0.20 – 0.40 
 

0.50 
 

0.45  
 

Técnica 
 

0.16 – 0.49    

0.73 
 

CESp.07 
 

0.16 – 0.49 
 

0.50 
 

0.54  
 

CESp.14 
 

0.16 – 0.29 
 

0.36 
 

0.48  
 

CESp.16 
 

0.26 – 0.43 
 

0.51 
 

0.57  
 

CESp.18 
 

0.18 – 0.40 
 

0.48 
 

0.55  
 

CESp.20 
 

0.18 – 0.34 
 

0.36 
 

0.43  
 

CESp.22 
 

0.28 – 0.49 
 

0.58 
 

0.62  
 

Construção do 
 

0.37 – 0.67    

0.79 

 caráter   
 

  CESp.05  0.37 – 0.45  0.48  0.52   
 

  CESp.13  0.45 – 0.65  0.71  0.60   
 

  CESp.19  0.37 – 0.67  0.63  0.55   
 

  CESp.24  0.39 – 0.54  0.57  0.53   
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Em termos gerais, estes valores convergem com os reportados noutros 

estudos realizados com a versão original (ainda que no estudo original os 

valores tenham sido relativamente superiores, variando entre 0.88 e 0.94) e 

fornecem suporte para a assunção da fiabilidade da CESp, tanto enquanto 

instrumento de avaliação multidimensional como unidimensional da eficácia do 

treinador, na linha portanto do sugerido por outros autores (e.g., Boardley et al., 

2008; Feltz et al., 1999; Feltz et al., 2009; Myers et al., 2005; Sullivan & Kent, 
 

2003; Tsourbatzoudis et al., 2003). 
 

No mesmo sentido concorreu a análise das matrizes das correlações 

inter-item e item-total relativas a cada um dos 4 fatores, verificando-se que a 

saturação dos itens no fator em que era suposto pertencerem foi, em todos os 

casos, positiva e apresentando magnitude moderada a forte. De uma forma 

geral, foi no fator “caráter” que se verificaram as correlações com magnitude 

mais elevada, tanto entre itens como entre cada item e o respetivo fator. Ao 

invés, em qualquer dos outros três fatores foi possível identificar algumas 

correlações relativamente reduzidas entre os vários itens que os constituíam, 

com valores compreendidos entre os 0.10 e os 0.20, com dois itens (itens 3 e 

6, ambos integrando o fator “motivação”) a apresentarem mesmo valores 

inferiores,  revelando  portanto  a  existência  de  reduzida  variância  partilhada 

entre eles. Em todo o caso, de uma forma geral, todas as correlações se 

situaram dentro do intervalo de 0.15 - 0.50 proposto por Clark e Watson (1995). 

Adicionalmente, todas as correlações dos itens com os respetivos fatores 

apresentaram uma magnitude igual ou superior a 0.30 (com excepção do caso 

do item 3, cujo valor ainda assim foi de 0.29), chegando, no caso do item 13 

(pertencente  ao  fator  “caráter”),  a  ser  mesmo  superior  a  0.70,  ilustrando 

portanto uma clara relação com o respetivo fator. 

No quadro III apresentam-se os resultados referentes às correlações 

entre os quatro fatores, bem como entre cada um dos fatores e o total da 

escala,  sendo  possível  verificar  que  todas  elas  foram  positivas,  com  as 

primeiras (i.e., entre os quatro fatores) a variarem entre 0.48 e 0.67 e as 

segundas (i.e., entre cada fator e a escala total), relativamente mais elevadas, 

a variarem entre 0.76 e 0.87. 
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Quadro III – Valores das correlações inter-fatores e fator-total 
 

 

Motivação 
 

Estratégia de 
 

Técnica 
 

Construção do 
 

Total 
 

  jogo  caráter   

Motivação  1.00    0.87 

Estratégia de jogo  0.59 1.00   0.84 

Técnica  0.65 0.66 1.00  0.87 

Construção 
 

caráter 

do 0.67 0.48 0.58 1.00 0.76 

Consistentemente com o que tem sido referido na literatura (Clark & 
 

Watson, 1995; Kent & Sullivan, 2003; Malete & Feltz, 2000), foi evidente a 

existência de correlações positivas entre os quatro fatores. De salientar, porém, 

que, considerando que a magnitude das correlações entre os vários fatores foi, 

em  todos  os  casos,  inferior  a  0.70,  a  sua  independência  e  validade 

discriminante não parece estar em causa, diferenciando-se bem entre si e 

permitindo assim contribuir para uma representação mais válida do construto 

da eficácia do treinador. Quanto às correlações entre os fatores e o valor total 

da escala, os valores são todos muito elevados, próximos de 1.00, refletindo 

assim uma estreita relação entre cada um dos fatores representantes de 

diferentes facetas da eficácia do treinador e a eficácia total. 

Assim sendo, os resultados deste estudo foram uma vez mais 

consistentes com os encontrados noutros estudos em que foram analisadas as 

propriedades psicométricas da versão original (e.g., Boardley et al., 2008; Feltz 

et al., 1999; Feltz et al., 2009; Tsourbatzoudis et al., 2003) (ver quadro IV), 

situando-se entre os valores mais baixos e mais altos reportados, tanto para as 

correlações inter-fator como para as fator-total, na linha do já referido para os 

coeficientes de alfa de Cronbach. 
Quadro IV. Valores de alfa de Cronbach e das correlações inter-fator e fator-total reportados 

noutros estudos com a versão original da CES. 
 

Alfa Inter-fator Item-total 
 

Feltz et al. (1999)                         0.95                        0.37-0.69                       0.68-0.86 

Tsorbatzudis et. al. 

(2003) 

 

0.82 0.42-0.62 0.72-0.85 

 

Boardley et al.(2008) 0.97 0.69-0.72 0.86-0.93 
 

 Feltz, et al. (2009)  0.95  0.40-0.76  0.68-0.83   
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Tal como anteriormente mencionado, Feltz e colaboradores (1999), 

considerando as sugestões de Bandura (1997) de que, embora os julgamentos 

de autoeficácia tenham em conta especificidades e exigências contextuais e 

das tarefas a realizar, é igualmente importante considerar a existência de uma 

noção global de eficácia em função da natureza do domínio e do tipo de 

rendimento que se pretende predizer, concetualizaram a eficácia do treinador 

de forma multidimensional, mas também unidimensional, admitindo em 

conformidade a possibilidade de a CES ter uma estrutura multidimensional ou 

unidimensional. 

Nesse sentido, no presente estudo, foram avaliados dois modelos de 

medida distintos para a CESp. O modelo multidimensional, designado de M4, 

foi definido de acordo com os resultados reportados na literatura para a versão 

original, tanto em relação ao número de fatores (i.e., 4) como aos itens que os 

constituem, assumindo a seguinte composição: i) Fator 1, designado 

“motivação” e constituído pelos itens 1, 3, 6, 10, 12, 15 e 23; ii) Fator 2, 

designado “estratégia de jogo” e constituído pelos itens 2, 4, 8, 9, 11, 17 e 21; 

iii) Fator 3, designado “técnica” e constituído pelos itens 7, 14, 16, 18, 20 e 22; 

e iv) Fator 4, designado “construção do caráter” e constituído pelos itens 5, 13, 

19 e 24. Quanto ao modelo unidimensional, designado de M1, foi naturalmente 

composto por apenas um Fator, designado de ‘eficácia total’ e constituído por 

todos os 24 itens da CESp. 

Para a realização das AFC foi utilizada a matriz de covariância dos 

dados e adoptado o método da máxima verosimilhança, considerando a 

inexistência de indícios de violação da normalidade multivariada das respostas 

e as vantagens fornecidas por este procedimento de estimação (ver Harrington, 

2009). 
 

Normalmente, o primeiro indicador de ajustamento global do modelo 

inspecionado a considerar é o χ2, ou seja a função da diferença entre a matriz 

de covariância dos dados analisados e a matriz do modelo postulado, 

correspondendo um valor elevado e estatisticamente significativo à existência 

de problemas de ajustamento do modelo (Byrne, 1998;  Joreskog & Sorbom, 

1989). 
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Todavia, é bem conhecida a sensibilidade desta estatística, por exemplo, 

à dimensão da amostra pelo que, mesmo quando o valor de χ2 é elevado e 

estatisticamente significativo, se recomenda atender aos valores de outros 

indicadores que refletem aspetos distintos do ajustamento global dos modelos 

em análise, como sejam o CFI, o NNFI, o RMSEA e a SRMR. 

Adicionalmente,  alguns  autores  recomendam  igualmente  atender  à 

razão entre o valor do χ2 e os graus de liberdade, como um indicador ad hoc 

de ajustamento do modelo, destacando valores inferiores a 3 como reflexo de 

um bom ajustamento do modelo (Joreskog, 1969). 

Em conformidade, os resultados encontrados para ambos os modelos 

examinados (ver quadro V), apesar dos já esperados valores elevados e 

estatisticamente significativos do χ2, sugerem a existência de um ajustamento 

aceitável à matriz de dados estudada, apontando no sentido da validade de 

ambas as estruturas fatoriais testadas. 
 

Quadro V. Valores dos índices de bondade do ajustamento global dos modelos M1 e M4. 
 

χ2 gl χ2/gl CFI NNFI SRMR RMSEA (90% 
 

  IC)   
 

M1  744.40 

p<0,001) 

M4 641.40 

 
252 2.95 0.92 0.91 0.07 0.09 (0.08 – 
 

0.10) 
 

246 2.61 0.93 0.93 0.07 0.08 (0.07 – 
 

  p<0.001)  0.09)   
 
 

Na verdade, em ambos os casos, os valores referentes ao CFI e ao 

NNFI, que representam as medidas das variâncias e covariâncias dos modelos 

e  variam  entre  0.00  e  1.00,  foram  superiores  ao  valor  de  corte  de  0.90, 

sugerido por vários autores (Chi & Duda, 1995; Maia, 1996) para este efeito, 

com o M4 a aproximar-se inclusivamente das sugestões mais exigentes de Hu 

e Bentler (1999), que propuseram um valor de corte de 0.95 para se classificar 

um modelo como aceitável. 

Também os valores relativos ao RMSEA como à SRMR apontaram no 

sentido da demonstração da qualidade dos modelos examinados: enquanto o 

RMSEA se situou dentro dos valores de referência sugeridos pela literatura, 
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que propõe a exclusão apenas de valores superiores a 0.10 (Browne, & 

Cudeckc, 1993; Byrne, 1998; Kline, 2005; MacCallum et al., 1996), entendendo 

os iguais ou inferiores a 0.08 como reflexo de um ajustamento aceitável, a 

SRMR foi apenas ligeiramente superior ao valor de referência de 0.05, também 

sugerido na literatura da especialidade como o valor de corte a considerar para 

este efeito (Byrne, 1998; Joreskog & Sorbom, 1989). 

Ainda assim, recorrendo às sugestões fornecidas pelo software utilizado, 

bem como à análise dos resultados anteriormente referidos, decidiu-se verificar 

se a partir da reespecificação de alguns dos seus parâmetros, designadamente 

no que se refere a permitir a existência de erros correlacionados entre alguns 

dos seus itens, seria possível melhorar os índices de ajustamento dos modelos 

examinados, o que veio efetivamente a suceder, tanto num caso como no outro 

(ver quadro VI). 
Quadro VI. Valores dos índices de bondade do ajustamento global dos modelos M1 e M4 

reespecificados. 

χ2 Gl χ2/gl CFI NNFI SRMR RMSEA (90% IC) 
 

 

M1a 
 
 
M1b 

 

679.89 

p<0.001) 

649.00 

 

251 
 
 

250 

 

2.71 
 
 

2.60 

 

0.93 
 
 

0.93 

 

0.92 
 
 

0.93 

 

0.07 
 
 

0.07 

 

0.08 (0.08 – 0.09) 
 
 

0.08 (0.07 – 0.09) 
 p<0.001)       

 
M4a 

 
 
M4b 

 
590.89 

p<0,001) 

569.91 

 
245 

 
 

244 

 
2.41 

 
 

2.33 

 
0.94 

 
 

0.95 

 
0.93 

 
 

0.94 

 
0.06 

 
 

0.06 

 
0.08 (0.07 – 0.08) 

 
 

0.07 (0.06 – 0.08) 

   p<0.001)   

Nota: M1a (erros correlacionados entre itens 2-9); M2b (erros correlacionados entre itens 2-9 e 

23-24); M4a (erros correlacionados entre itens 2-9); e M4b (erros correlacionados entre itens 2- 
 

9 e 23-24). 
 

Os pesos fatoriais e os respetivos erros padrão, os valores t e a 

magnitude da variância que cada item partilha com o respetivo fator, no caso 

do M4, estão apresentados no quadro VII. 
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Quadro VII. Estimativas do peso fatorial (erro padrão), valor t e variância que os fatores 
 

extraem dos itens da CESp, quando considerado o M4. 
 
 

 

Motivação 
 

Estratégia 
 

Técnica 
 

Construção Valor t R2
 

 

  de jogo  do caráter   

CESp.01 0.33 (0.04)    8.76 0.11 

CESp.03 0.31 (0.04)    7.08 0.10 

CESp.06 0.31 (0.04)    7.48 0.10 

CESp.10 0.33 (0.04)    9.01 0.11 

CESp.12 0.31 (0.04)    7.79 0.10 

CESp.15 0.42 (0.04)    10.88 0.18 

CESp.23 0.36 (0.04)    9.69 0.13 

CESp.02  0.27 (0.05)   5.50 0.07 

CESp.04  0.35 (0.04)   7.85 0.12 

CESp.08  0.46 (0.04)   10.97 0.21 

CESp.09  0.38 (0.05)   8.00 0.14 

CESp.11  0.35 (0.04)   8.48 0.12 

CESp.17  0.42 (0.04)   9.98 0.18 

CESp.21  0.45 (0.04)   10.58 0.20 

CESp.07   0.35 (0.05)  7.18 0.12 

CESp.14   0.40 (0.05)  8.42 0.16 

CESp.16   0.39 (0.04)  10.10 0.15 

CESp.18   0.51 (0.04)  11.97 0.26 

CESp.20   0.38 (0.04)  8.71 0.14 

CESp.22   0.43 (0.04)  10.84 0.18 

CESp.05    0.40 (0.04) 9.43 0.16 

CESp.13    0.53 (0.05) 10.70 0.28 

CESp.19    0.50 (0.04) 11.19 0.25 

CESp.24    0.44 (0.04) 10.46 0.19 
De  uma  forma  geral,  foi  evidente  que  os  valores  de  saturação  no 

 

respectivo fator não foram muito elevados, variando entre 0.30 (com exceção 

do item 2, cujo peso fatorial foi de 0.27) e 0.53, razão pela qual também foram 

relativamente reduzidos os valores da magnitude da variância atribuída ao fator 

correspondente, os quais (com a exceção do item 2, cujo valor foi de 0.07) 

variaram entre 0.10 e 0.28. Os itens 15, 8, 18 e 13 foram os itens que melhor 

descreveram os fatores 1, 2, 3 e 4, respetivamente. Quanto aos valores t, 
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foram todos relativamente elevados e estatisticamente significativos. 
 

Do mesmo modo, também em relação ao M1 (ver quadro VIII), foi 

possível verificar que os valores de saturação no fator único não foram muito 

elevados, variando entre 0.23, para o item 2, e 0.51, para o item 18, que foi o 

item que melhor descreveu o fator; em conformidade, também os valores da 

magnitude da variância atribuída ao fator foram reduzidos, variando entre 0.05 

e 0.26. Quanto aos valores t, foi evidente que foram todos relativamente 

elevados e estatisticamente significativos. 
 

Quadro VIII. Estimativas do peso fatorial (erro padrão), valor t e variância que os fatores 
 

 extraem dos itens da CESp, quando considerado o M1.   
 

  Eficácia  Valor t  R2  
 

 

CESp.01 0.32 (0.04) 8.64 0.10 
 

CESp.02 0.23 (0.05) 4.73 0.05 
 

CESp.03 0.31 (0.04) 7.13 0.10 
 

CESp.04 0.32 (0.04) 7.27 0.10 
 

CESp.05 0.37 (0.04) 8.92 0.14 
 

CESp.06 0.33 (0.04) 7.96 0.11 
 

CESp.07 0.33 (0.05) 7.07 0.11 
 

CESp.08 0.41 (0.04) 9.84 0.17 
 

CESp.09 0.32 (0.05) 6.75 0.10 
 

CESp.10 0.32 (0.04) 8.73 0.10 
 

CESp.11 0.31 (0.04) 8.04 0.10 
 

CESp.12 0.29 (0.04) 7.32 0.08 
 

CESp.13 0.43 (0.05) 8.72 0.18 
 

CESp.14 0.37 (0.05) 8.04 0.14 
 

CESp.15 0.40 (0.04) 10.55 0.16 
 

CESp.16 0.37 (0.04) 9.78 0.14 
 

CESp.17 0.40 (0.04) 9.68 0.16 
 

CESp.18 0.50 (0.04) 11.82 0.26 
 

CESp.19 0.43 (0.04) 10.01 0.18 
 

CESp.20 0.37 (0.04) 8.61 0.14 
 

CESp.21 0.40 (0.04) 9.66 0.16 
 

CESp.22 0.42 (0.04) 10.85 0.18 
 

CESp.23 0.36 (0.04) 9.91 0.13 
 

 CESp.24  0.41 (0.04)  10.05  0.17   
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Ao compararmos os resultados da AFC ao modelo de medida 

multidimensional do presente estudo com os disponíveis na literatura 

relativamente à bondade do ajustamento da mesma estrutura fatorial às 

matrizes de dados recolhidas noutros estudos através da versão original da 

CES (ver quadro IX), é possível constatar que a CESp se destaca 

positivamente. 

Quadro IX. Valores dos índices de bondade do ajustamento global da estrutura tetrafatorial da 

versão original da CES reportados noutros estudos. 
 
 

 

Estudo 
 

S-B χ2 
 

S-B χ2/gl 
 

CFI 
 

RMSEA 
 

SRMR 
 

Feltz et al. (1999) 
 

790.21 
 

3.21 
 

0.89 
 

0.08 
 

n.d. 

Sullivan & Kent (2003) n.d. n.d. 0.87 0.09 0.09 

Tsorbatzudis et. al. (2003) a 258.71 1.14 0.92 0.07 0.07 

Tsorbatzudis et. al. (2003) b 130.01 0.93 0.96 0.05 0.05 

Myers et al. (2005) b 1549.86 6.30 0.92 0.10 0.04 

Kavussanu et al. (2008) 595.32 2.42 0.90 0.07 0.07 

Boardley et al. (2008) 419.74 1.71 0.87 0.07 0.07 

Boardley et al. (2008) c 348.45 1.56 0.90 0.06 0.05 

 Feltz et al. (2009)  901.42  3.66  0.97  0.08  n.d.   
a  CES apenas com 20 itens, tendo sido removidos os itens 6, 8, 9 e 12. b CES foi utilizada para 

avaliar a competência dos treinadores e não a sua eficácia; c CES apenas com 23 itens, tendo 
sido removido o item 3; n.d.= não disponível. 

 
Na verdade, se nos concentrarmos, por exemplo, nos valores relativos 

ao CFI verificamos que, excetuando Feltz e colaboradores (1999), em todos os 

outros estudos o valor encontrado foi inferior ao do presente estudo, com ou 

sem reespecificação. E, no mesmo sentido, também os valores encontrados no 

presente estudo, para a RMSEA e a SRMR estão entre os que refletem um 

maior ajustamento do modelo de medida postulado à matriz de covariância 

examinada. 

Conforme anteriormente verificado, os indicadores de ajustamento 

encontrados para o modelo de medida unidimensional neste estudo não foram 

tão bons como os registados para o modelo multidimensional na linha, aliás, do 

referido  na  literatura  (Myers  et  al.,  2005).  Todavia,  ainda  assim,  quando 
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comparados, por exemplo, com os reportados pelos autores da versão original 

(i.e., χ2=844; NNFI=0.87; CFI=0.88; e RMSEA=0.09), ou mesmo com os 

reportados por Tsorbatzudis e colaboradores (2003) (i.e., χ2=243.25; 

NNFI=0.91; CFI=0.93; SRMR=0.06; e RMSEA=0.07; ou χ2=227; NNFI=0.92; 

CFI=0.94; e SRMR=0.06; e RMSEA=0.07, com a exclusão dos itens 6, 8, 9 e 

12)  concluímos  no  sentido  da  existência  de  um  ajustamento  aceitável  do 

modelo avaliado no presente estudo. 
 
 
 

Conclusões 
 

De uma forma geral e consistente, os resultados encontrados neste 

estudo revelam a qualidade das propriedades psicométricas e da estrutura 

fatorial  da  CESp,  suportando,  portanto,  a  recomendação  da  sua  utilização 

pelos interessados em investigar o modo como os treinadores  avaliam a sua 

eficácia na realização de um alargado conjunto de tarefas. 

Adicionalmente, não obstante a CES ter sido essencialmente desenhada 

como um instrumento multidimensional para avaliar a eficácia do treinador 

desportivo, as evidências recolhidas neste estudo apontam no sentido de ela 

poder considerar-se igualmente como um instrumento unidimensional, 

fornecendo assim um valor único de eficácia do treinador. De resto, esta 

possibilidade não só encontra eco no que tem vindo a ser efetuado por outros 

investigadores (Feltz et al., 1999) como se justifica concetualmente (Bandura, 

1997). 
 

Na realidade, importará destacar que os resultados das AFC realizadas 

à CESp expressaram que, em qualquer dos dois casos, os valores dos 

diferentes indicadores da qualidade de ajustamento dos modelos de medida 

inspecionados  forneceram  suporte  para  a  recomendação  da  sua  utilização 

pelos investigadores nacionais, os quais poderão, portanto, utilizá-la com 

confiança tanto como uma medida global para a avaliação da eficácia dos 

treinadores como para avaliar individualmente cada uma das quatro facetas 

nela representadas. 

Ainda assim, apesar de os resultados encontrados apontarem no sentido 
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da fiabilidade e validade da versão portuguesa da CES, convirá destacar a 

necessidade de serem desenvolvidos mais estudos no sentido de garantir a 

plausibilidade dos modelos de medida testados, designadamente através da 

realização de estudos que verifiquem a sua invariância configuracional quando 

aplicada com amostras de caraterísticas distintas da considerada neste estudo. 
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3.2. Estudo 2 – A Importância da eficácia na obtenção do sucesso dos 
treinadores de futebol. Uma perspetiva de treinadores e atletas de elite. 

 
 

A IMPORTÂNCIA DA EFICÁCIA NA OBTENÇÃO DO SUCESSO DOS 
TREINADORES DE FUTEBOL. UMA PERSPETIVA DE TREINADORES E 
ATLETAS DE ELITE. 

 
(Duarte, D.F., Garganta, J. M. e Fonseca, A. M., 2014, Importance of Efficacy in Achieving 

Coaches’ Success in Football. A Perspective from Elite Athletes and Coaches. International 

Journal of Sports Science, 4(1); 14-20) 
 
 
 

Resumo 
 

A relevância da ação do treinador no desenvolvimento do processo de treino realça a 
necessidade de se entender mais especificamente as determinantes da sua eficácia 
para o seu sucesso. Com o intuito de estudar a eficácia do treinador de futebol no alto 
rendimento utilizou-se uma versão adaptada da Coaching Efficacy Scale (CES), de 
Feltz et al. (1999), a CESp (Duarte et al., 2012) numa amostra de 244 jogadores e 38 
treinadores de futebol das Ligas de Futebol Profissional de Portugal. Os resultados 
permitem concluir que existe concordância entre treinadores e jogadores de elite 
relativamente à ordem de importância dos fatores, com a “motivação” a apresentar-se 
como o mais importante. Verificou-se ainda concordância entre os fatores valorizados 
pelos treinadores e os comportamentos que utilizam na prática, bem como na ordem 
de valorização dos fatores pelos atletas e a preferência dos seus treinadores favoritos. 
As conclusões emanadas do estudo podem constituir-se como uma mais valia na 
formação de treinadores e consequentemente no seu desempenho, contribuindo para 
um  melhor  entendimento  acerca  dos  fatores  de  eficácia  a  valorizar  ao  nível  do 
processo de treino. 

 
 

Palavras-Chave: FUTEBOL; TREINADOR; JOGADOR; EFICÁCIA. 
 
 

Introdução 
 

O aparecimento de uma nova vaga de treinadores portugueses (três nos 

melhores cinco em 2011), com resultados evidentes no futebol mundial, 

contribui para a necessidade de pesquisa em treinadores de alto nível, para 

que melhor se entenda o papel da eficácia no sucesso do treinador. A eficácia 
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é um dos aspetos que mais influencia a efetividade do treinador (Feltz et 

al.,1999; Feltz et al., 2008; Myers et al., 2005) e, portanto, o seu sucesso, na 

medida em que é a manutenção de uma prática efetiva do treinador que lhe 

permite, à partida, a concretização dos objetivos propostos. Acresce a esta 

importância o facto da eficácia do treinador se apresentar como um forte 

preditor da eficácia da equipa e dos jogadores (Vargas-Tonsing et al., 2003). A 

este respeito Horn (2002) refere mesmo que os comportamentos eficazes do 

treinador proporcionam um impacto psicológico positivo e, consequentemente, 

um desempenho de sucesso nos atletas. 

Segundo Kowalsky et al. (2007) um dos aspetos mais importantes na 

eficácia da ação do treinador é a perceção da confiança que tem acerca da sua 

capacidade para influenciar o processo de aprendizagem e rendimento dos 

seus atletas no sentido do sucesso, o que Feltz et al. (1999) designou por 

autoeficácia.  Por  outras  palavras,  considera-se  que  a  autoeficácia  é  a 

confiança que o treinador apresenta em desenvolver um comportamento 

competente (Fung, 2003). Assim, para Feltz et al. (1999) a eficácia do 

comportamento do treinador é condicionada pela confiança que apresenta na 

realização das suas tarefas com sucesso, sendo para isso determinante o 

domínio de competências específicas. 

Nesta linha de pensamento, Feltz et al. (1999) apresentaram um modelo 

concetual para o estudo da eficácia do treinador que deu origem ao 

desenvolvimento de uma escala de avaliação da eficácia, a Coaching Efficacy 

Scale (CES), com uma base multifatorial. Segundo os autores referidos, os 

fatores que este modelo entende como fundamentais na acção do treinador 

são a “motivação”, “estratégia de jogo”, “técnica” e “construção do caráter” 

verificando-se no mesmo estudo a existência de um conjunto de fontes de 

eficácia nomeadamente a experiência do treinador, o sucesso anterior, a 

perceção da habilidade dos atletas e o apoio da escola/comunidade. A 

“motivação” refere-se à capacidade do treinador para influenciar as 

competências e estados psicológicos do atleta e a “estratégia” representa a 

competência do treinador na promoção de um desempenho de sucesso na sua 

equipa, durante a competição. A “técnica” traduz a competência do treinador no 
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diagnóstico e instrução no decorrer do processo de treino, enquanto a 

“construção do caráter” se direciona para a crença do treinador na sua 

capacidade para influenciar o desenvolvimento pessoal e uma atitude positiva 

do atleta perante o desporto. Destes fatores, a “motivação” e a “construção do 

caráter” podem enquadrar-se no rol de competências psicológicas do treinador 

enquanto a “estratégia de jogo” e a “técnica” se relacionam com as suas 

competências técnicas. 

A assunção do entendimento da eficácia do treinador como uma medida 

multifatorial motivou vários estudos nesta área. Assim, destacam-se os 

trabalhos de Boardley et al. (2008), Campbell e Sullivan (2005), Chase et al. 

(1997), Feltz et al. (2009), Fung (2003), Kavussanu et al. (2008), Myers et al. 

(2005), Myers et al. (2006), Sullivan e Kent (2003) e Thelwell et al. (2008), 

sendo praticamente inexistentes investigações desta natureza em língua não 

inglesa. Especificamente orientado para o futebol, considera-se o estudo de 

Kowalsky et al. (2007) direcionado para treinadores de futebol de jovens nos 

Estados Unidos. Aliás, algumas das limitações no estudo da eficácia passam 

pelo facto da maioria dos estudos serem orientados para outras modalidades e 

também direcionados para treinadores de equipas jovens, em particular 

universitárias (Chase et al., 1997; Feltz et al., 2009; Malete & Feltz, 2000; 

Myers et al., 2005; Sullivan & Kent, 2003), sendo reduzidas as informações 

relativas a treinadores de alto nível. 

Neste contexto verifica-se ainda que a investigação acerca da eficácia 

está muito orientada para a validação contextual da CES (Duarte et al., 2012; 

Feltz et al., 1999; Feltz et al., 2009; Myers et al., 2005; Tsorbatzudis et al., 

2003) existindo também algumas investigações direcionadas para o 

entendimento da relação entre os fatores de eficácia, os seus preditores e a 

efetividade (Kavussanu et al., 2008; Sullivan & Kent, 2003; Vargas-Tonsing et 

al., 2003), bem como para o estudo de programas potenciadores da eficácia do 

treinador (Fung, 2003; Malete & Feltz, 2000). 

De salientar que os modelos de estudo da efetividade e da eficácia do 

treinador tendem a centrar-se nas perceções dos jogadores acerca do 

comportamento  dos  seus  treinadores,  realçando  a  sua  importância  neste 
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domínio (Horn, 2002). Neste sentido, Smoll e Smith (1996), no seu estudo 

acerca das perceções dos atletas sobre a efetividade do treinador, concluiram 

que o impacto psicológico da participação desportiva dos atletas estava muito 

relacionado com a memória e perceção do comportamento dos seus 

treinadores. Assim, considera-se que um dos construtos mais importantes na 

determinação da eficácia é a eficácia percebida, sendo recorrente a sua 

avaliação com base na opinião dos treinadores e jogadores, tal como sugerem 

vários estudos (Alzate et al., 1997; Bandura, 1977; Chase et al., 1997; Lent & 

Lopez, 2002). 

No entanto, nos estudos revistos não é dada grande relevância à 

valorização  que  é  atribuída  pelos  treinadores  a  cada  um  dos  fatores  de 

eficácia,   nem   dos   motivos   que   levam   à   utilização   predominante   de 

determinadas competências para o seu sucesso desportivo. Salienta-se que a 

autoperceção da competência por parte do treinador é uma ferramenta 

fundamental na determinação das competências mais importantes no 

desempenho do treinador (Barros et al. 2010), devendo por isso ser objeto de 

estudo. Inclusivamente, não existem registos de estudos que verifiquem a 

relação existente entre a perceção dos atletas e dos treinadores relativamente 

à  valorização  dos  fatores  de  eficácia  e  a  forma  como  os  aplicam  e 

desenvolvem na prática. Num contexto próximo, apenas encontramos a 

pesquisa de Cunha et al. (2000) acerca da imagem associada ao treinador e a 

perceção das caraterísticas de um bom treinador. Neste estudo, como 

caraterísticas de um bom treinador foram enfatizados aspetos como uma 

relação adequada com os jogadores, aplicação de metodologias apropriadas, 

planificação, transmissão de conhecimentos e entendimento acerca das 

carateristicas dos atletas. 

Neste domínio considera-se que um dos aspetos mais importantes para 

a otimização da relação treinador-atleta é mesmo o conhecimento da perceção 

que os jogadores têm do treinador, em particular no que respeita às 

caraterísticas de personalidade ou comportamentos que os jogadores mais 

valorizam (Rosado et al., 2007). Desta forma, também Feltz et al. (1999) no seu 

estudo procuraram relacionar a perceção de eficácia do treinador com o grau 
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de satisfação dos atletas, tendo sido utilizada uma escala para avaliar esse 

nível de satisfação. O estudo revelou que os treinadores com melhores índices 

de eficácia produzem níveis elevados de satisfação do atleta. Para estes 

autores a eficácia do treinador torna os atletas mais confiantes e motivados, 

propiciando ainda a obtenção de um rendimento superior e mais atitudes de 

desportivismo. Desta forma, importa o entendimento acerca dos fatores mais 

valorizados pelos treinadores, assim como os comportamentos que utilizam na 

prática em função dessa valorização. 

Tendo em conta o impacto que a motivação e a satisfação dos atletas 

podem ter no seu rendimento, é também importante conhecer a perceção dos 

atletas relativamente aos fatores que mais valorizam na ação do treinador, 

sendo útil o recurso ao conhecimento do treinador mais importante no seu 

percurso desportivo, na medida em que poderá ser aquele que produziu no 

atleta melhores índices de satisfação. Neste contexto, Stewart e Owens (2011) 

referem que o treinador favorito dos jogadores é, por norma, aquele que 

promove um alto nível de apoio, não critica os atletas e é criativo e entusiasta 

quando trabalha com os jogadores individualmente ou em equipa. Desta forma, 

a análise da perceção dos jogadores acerca do seu treinador favorito permitirá 

um entendimento mais consistente acerca dos fatores mais valorizados pelos 

jogadores, uma vez que o conhecimento das suas expetativas potencia a 

aproximação do treinador no âmbito da relação treinador-atleta, podendo 

proporcionar melhores índices de desempenho. Aliás, para Horn (2008) as 

atitudes dos atletas, a sua autoperceção e o desempenho é influenciado e 

mediado pelas expetativas que têm do treinador, pelo que o conhecimento 

acerca da forma como os atletas criam impressões e expetativas poderá 

possibilitar ao treinador a utilização dos seus comportamentos como uma 

ferramenta  benéfica  no  desenvolvimento  do  processo.  Neste  âmbito,  Lyle 

(2002) considera mesmo que o treinador deve procurar adaptar-se às 

expetativas diárias dos jogadores, tanto no treino como na competição. 

Desta forma esta investigação visa o entendimento da importância da 

eficácia no sucesso do treinador de alto rendimento, recorrendo à análise da 

perceção de atletas e treinadores de elite no que respeita à hierarquização dos 
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fatores de eficácia e à sua comparação com a aplicação no terreno por parte 

dos treinadores. Entendemos também ser importante o conhecimento das 

expetativas dos atletas através da sua perceção relativamente aos fatores mais 

valorizados pelo seu treinador favorito. 
 
 

Material e Métodos 
 

Participantes 
 

A amostra deste estudo foi constituída por 272 indivíduos do sexo 

masculino divididos em duas categorias, com 244 atletas (com idades 

compreendidas entre os 18 e os 35 anos, e uma média de experiência 

profissional de 8 anos, variando entre 1 e 17 anos) e 38 treinadores 

profissionais  (com  idades  entre  os  24  e  os  57  anos,  uma  experiência 

profissional média de 11 anos, variando entre 1 e 29 anos), ambas do escalão 

sénior da modalidade de Futebol e participantes nos campeonatos nacionais da 

Primeira Liga e Segunda Liga de Futebol profissional. Trata-se de uma amostra 

de treinadores e de atletas de elite, sendo de realçar que a Liga Portuguesa de 

Futebol se situa neste momento entre as dez melhores ligas do mundo. 
 
 

Instrumento 
 

Para a consecução da investigação foi utilizado um instrumento 

concebido através da CES, de Feltz et al. (1999), a CESp (Duarte et al. 2012). 

Trata-se de um instrumento validado para esta amostra, cuja análise 

psicométrica revelou índices de fiabilidade aceitáveis, bem como um bom 

ajustamento global ao modelo de medida examinado com os anteriormente 

referidos quatro fatores (Duarte et al. 2012). 

A CES é uma escala multifatorial em que cada dimensão é considerada 

através  de  um  conjunto  de  itens.  Assim,  a  “motivação”  inclui  itens  como 

“manter a confiança no desempenho dos seus atletas”, “preparar 

psicologicamente os atletas para a estratégia de jogo”, entre outros. O fator 

“estratégia” apresenta itens como “identificar os pontos fortes da equipa 

adversária” e “dominar estratégias a utilizar em competição”. Por sua vez, o 

fator “técnica” envolve itens como “treinar individualmente os aspetos técnicos 
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dos atletas”, “detetar erros individuais e coletivos”, entre outros. Finalmente o 

fator “caráter” considera itens como “promover uma atitude de bom caráter” e 

“promover o desportivismo”. 

Desta forma, foram elaborados instrumentos com os mesmos itens 

para os treinadores e para os atletas, diferindo apenas a questão inicial, em 

função dos objetivos do estudo. Assim, no primeiro instrumento aplicado aos 

treinadores e atletas foi colocada a questão: “Em sua opinião, qual a 

importância que cada um dos seguintes fatores tem para que um treinador 

tenha sucesso?”. No segundo instrumento, aos atletas foi colocada a seguinte 

pergunta: “Pense agora no melhor treinador com o qual trabalhou e refira a 

frequência com que ele adotava cada um dos comportamentos ou posturas 

abaixo indicados.”; e aos treinadores foi pedida a seguinte informação, “Indique 

agora a frequência com que costuma adoptar cada um dos comportamentos ou 

posturas   abaixo   indicados”.   Os   instrumentos   criados   para   analisar   as 

perceções dos treinadores e atletas foram cotados de acordo com uma escala 

de Likert de 5 categorias, tal como sugere Myers et al. (2005) em estudos desta 

natureza.  Assim,  no  primeiro  instrumento  utilizou-se  uma  escala  de 

importância, sendo que 1 é considerado “nada importante” e 5, “totalmente 

importante”. No segundo instrumento foi utilizada uma escala de frequência, 

relativamente aos comportamentos adotados pelos treinadores, em que 1 foi 

considerado como “nunca”, e 5 como “sempre”. Salienta-se que num estudo 

anterior com jogadores de futebol (Duarte et al., 2012), os alfas de Cronbach 

elevados (acima de 0,70) mostraram uma boa fiabilidade da versão Portuguesa 

da CES, utilizada neste estudo. Para além disso, a inspeção à matriz de 

correlação item-fator revelou em todos os casos correlações positivas, de 

moderadas  a  fortes,  o  que  também  suporta  a  qualidade  do  instrumento 

utilizado. 
 
 

Procedimentos 
 

Os objetivos do estudo foram previamente comunicados aos atletas e 

treinadores tendo sido garantida a confidencialidade das respostas dos 

inquiridos.  Aos  atletas  foi  ainda  esclarecido  que  não  se  pretendia  uma 
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avaliação dos seus treinadores, mas sim o seu entendimento acerca da 

valorização dos itens para um maior rendimento dos treinadores. A aplicação 

dos questionários foi efetuada em simultâneo a todos os elementos do plantel, 

sempre na presença do primeiro autor desta investigação, com uma duração 

entre 10-15 minutos. A recolha de dados foi concretizada maioritariamente nas 

instalações dos clubes em estudo, particularmente nos seus balneários, 

excetuando nas situações em que estes se encontravam em estágio sendo, 

nestes casos, realizada no local do mesmo, nos quartos dos atletas e dos 

treinadores. 
 
 

Análise dos dados 
 

Os dados foram introduzidos através de um sistema de leitura ótica, 

tendo sido tratados estatisticamente através do software SPSS, versão 20, 

recorrendo-se à análise descritiva (média e desvio padrão), inferencial (t-teste 

de medidas independentes) e correlacional (coeficiente de pearson) de todas 

as variáveis em estudo. Considerando a diferença entre as amostras de 

treinadores e jogadores, foram aplicados os testes de Mann-Withney U, que 

não evidenciaram diferenças significativas entre as distribuições das respostas 

das duas amostras, acerca das variáveis em estudo. 
 
 

Apresentação dos Resultados 
 

A comparação da importância atribuída aos fatores de eficácia entre 

treinadores e jogadores determinou que ambas as categorias os consideram 

importantes.  Regista-se  inclusivamente  que  tanto  os  treinadores  como  os 

atletas atribuem aos fatores “motivação” e “estratégia” valores médios muito 

próximos do máximo nível de importância (ver quadro I). 
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Quadro I - Valores da média (M), desvio padrão (dp) e percentagem de variação, relativos aos 

fatores mais importantes para a determinação do sucesso desportivo do treinador de futebol, 

na opinião de atletas e treinadores 
 

 

 
 
 

Fator 

 
 

Jogadores 

 
 

Treinadores 

 

 
 
 

T-test 
 

Hierarquia 
 

Média ± dp 
 

Hierarquia 
 

Média ± dp 
 

 
Motivação 

 

 
1º 

 

 
4,60 ± 0,34 

 

 
1º 

 

 
4,60 ± 0,42 

 

t=0,10; 
 

p= 0,92 
 

 
Estratégia 

 

 
2º 

 

 
4,37 ± 0,42 

 

 
2º 

 

 
4,53 ± 0,47 

 

t= -2,2; 
 

p= 0,03; 
 

 
Técnica 

 

 
3º 

 

 
4,19 ± 0,48 

 

 
3º 

 

 
4,25 ± 0,48 

 

t= - 0,72; 
 

p= 0,47; 
 

 
Caráter 

 

 
4º 

 

 
4,13 ± 0,62 

 

 
4º 

 

 
3,97 ± 0,70 

 

t= 1,5; p= 
 

0,13 
 
 

Parece também existir consenso entre treinadores e atletas na ordem de 

valorização dos fatores conducentes ao sucesso de um treinador, com a 

“motivação”  a  ser  mais  valorizada,  seguindo-se  a  “estratégia”,  a  “técnica”, 

sendo o “caráter” o menos valorizado pelos dois grupos (conforme quadro I). O 

fator “caráter” é o único que é menos valorizado pelos treinadores, quando 

comparado com os atletas. Todos os outros são mais valorizados pelos 

treinadores, sendo importante salientar que na “estratégia” essa diferença é 

significativa (p ≤ 0,05) 

Num segundo nível procurou aferir-se a relação entre a importância 

atribuída pelos treinadores aos fatores de eficácia no sucesso do treinador, 

com  os  comportamentos  que  adotam  na  prática,  sendo  evidente,  nos 

resultados apresentados no quadro II, que os treinadores têm a perceção de 

utilizarem com uma frequência elevada todos os fatores no desempenho das 

suas funções práticas. 
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Quadro II - Valores da média (M), desvio padrão (dp), coeficiente de correlação (r) e 

percentagem de variação, relativos aos fatores mais importantes para a determinação do 

sucesso desportivo do treinador de futebol, em termos de importância e comportamento dos 

treinadores 
 

 
 
 
 
 

Fator 

 
 

Importância atribuída 
Comportamentos 

adoptados 

 
 
 
 
 

T 

 
 
 
 
 

R  
 

Hierarquia 

 
 

Média ± dp 

 
 

Hierarquia 

 
 

Média ± dp 

 

 
Motivação 

 

 
1º 

 

 
4,60 ± 0,42 

 

 
1º 

 

 
4,55 ± 0,49 

 

t=1,06; p= 
 

0,30 

 

0,83; 
 

p=0,00 
 

 
Estratégia 

 

 
2º 

 

 
4,53 ± 0,47 

 

 
2º 

 

 
4,50 ± 0,44 

 

t= 0,76; p= 
 

0,45; 

 

0,84; 
 

p=0,00 
 

 
Técnica 

 

 
3º 

 

 
4,25 ± 0,48 

 

 
3º 

 

 
4,27 ± 0,50 

 

t=- 0,41; 
 

p= 0,69; 

 

0,86; 
 

p=0,00 
 

 
Caráter 

 

 
4º 

 

 
3,97 ± 0,70 

 

 
4º 

 

 
3,96 ± 0,74 

 

t= 0,12; p= 
 

0,91 

 

0,89; 
 

p=0,01 
 
 

O quadro II salienta assim que a hierarquia dos comportamentos 

adotados pelos treinadores na prática é a mesma da importância atribuida 

pelos treinadores em relação aos fatores de eficácia, com valores médios muito 

próximos. 

É visivel também que correlação entre a importância atribuída e o 

comportamento dos treinadores, em relação a cada um destes fatores, é 

positiva demonstrando assim que existe uma relação muito próxima com os 

comportamentos práticos que adotam. 

Tendo em conta que o melhor treinador dos atletas poderá ter sido o que 

lhes proporcionou melhores índices satisfação parece relevante analisar a 

relação entre a importância que estes atribuem aos fatores de eficácia do 

treinador e a frequência com que o seu melhor treinador adotou os 

comportamentos que configuram os fatores em estudo. 

Assim, no quadro III, relativo aos comportamentos do seu melhor 

treinador,  a  perceção  dos  atletas  indica  que  os  treinadores  utilizam  ou 

utilizaram   frequentemente   todos   os   comportamentos,   em   particular   os 
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relacionados com os fatores de “motivação” e de “estratégia”, nos quais 

apresentam os valores médios mais altos. 
 

Quadro III - Valores da média (M), desvio padrão (dp), coeficiente de correlação (r) e 

percentagem de variação, relativos aos fatores mais importantes para a determinação do 

sucesso desportivo do treinador de futebol, na opinião dos atletas e o desempenho prático do 

seu melhor treinador 
 

 
 
 

Fator 

Importância atribuída 

pelos jogadores 

 
Comportamentos do 

 

Melhor Treinador 

 
 
 

t 

 
 
 

R 
 

Hierarquia 
 

Média ± dp 
 

Hierarquia 
 

Média ± dp 
 

 
Motivação 

 

 
1º 

 

 
4,60 ± 0,34 

 

 
1º 

 

 
4,48 ± 0,46 

 

t= 4,33; 
 

p=0,00 

 

r= 0,44; 
 

p=0,00 
 

 
Estratégia 

 

 
2º 

 

 
4,37 ± 0,42 

 

 
2º 

 

 
4,31 ± 0,45 

 

t= 1,87; 
 

p=0,06 

 

r= 0,47; 
 

p=0,00 
 

 
Técnica 

 

 
3º 

 

 
4,19 ± 0,48 

 

 
3º 

 

 
4,15 ± 0,52 

 

t= 1,48; 
 

p=0,14 

 

r= 0,57; 
 

p=0,00 
 

 
Caráter 

 

 
4º 

 

 
4,13 ± 0,62 

 

 
4º 

 

 
4,12 ± 0,62 

 

t= 0,35; 
 

p=0,78 

 

r= 0,64; 
 

p=0,00 
 
 

O quadro III permite ainda verificar que existe uma correlação positiva 

entre a importância atribuída pelos atletas, na totalidade dos fatores descritos, 

e a importância que os seus melhores treinadores lhe atribuíram. Ainda assim, 

de referir que os jogadores atribuíram valores mais reduzidos aos 

comportamentos dos seus treinadores favoritos em todos os domínios, 

comparativamente com a sua própria perceção de eficácia. No entanto, apenas 

no fator “motivação” se regista um resultado estatisticamente significativo (p ≤ 

0,05), com uma valorização superior por parte dos jogadores em relação aos 

seus melhores treinadores. 
 
 

Discussão dos Resultados 
 

Na comparação entre treinadores e atletas identificamos opiniões 

idênticas   na   ordem   de   valorização   de   cada   uma   das   competências, 

destacando-se a prioridade para os fatores psicológicos, ou de “motivação”, 

com a “construção do caráter” a apresentar menor relevância na sua atuação. 
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A valorização superior dos aspetos psicológicos, ou “motivação”, pelos 

treinadores e atletas é concordante com a importância atribuída pela literatura 

(Alves et al., 1996; Dosil et al., 2004; Martens, 1999). Weinberg, et al. (1992) 

salientam mesmo que a eficácia do treinador deve passar acima de tudo pela 

motivação dos atletas. Neste contexto, deve ainda atender-se à opinião de 

atletas de elite do futebol português que destacam a relevância dos fatores 

psicológicos no sucesso do treinador de futebol, em obras da especialidade 

(Harris, 2006; Pacheco, 2005). 

Por outro lado, Feltz et al. (1999) no seu trabalho com treinadores de 

basquetebol identificaram uma confiança maior por parte dos treinadores no 

domínio  dos  fatores  “estratégico”  e  “técnico”,  com  a  “motivação”  e  a 

“construção do caráter” a apresentarem-se como fatores nos quais os 

treinadores não têm tanta confiança na sua aplicação. Por sua vez, Fung 

(2003) concluiu que os treinadores se sentem mais eficazes nas questões do 

“caráter” e menos na “estratégia”. Tendo em conta estes resultados parece ser 

interessante aprofundar a investigação no futebol de forma a compreender a 

influência que o conhecimento e o contexto podem ter, tanto na confiança que 

o treinador apresenta no domínio dos fatores, como na sua valorização, 

percebendo também as diferenças entre estes dois níveis. Aliás, Abraham, et 

al. (2006) referem mesmo que a aquisição de conhecimentos está relacionada 

com o desenvolvimento de competências profissionais, que se apresentam 

como a base da formação de um treinador competente. 

A congruência da perceção entre treinadores e jogadores de elite deste 

estudo evidencia a necessidade de valorização das expetativas dos jogadores, 

nomeadamente ao nível dos fatores psicológicos. Aliás, o estudo de Myers et 

al. (2006) revela mesmo que a competência do treinador na dimensão 

“motivação” tem uma relação positiva e próxima com o grau de satisfação dos 

atletas, facilitando a obtenção do sucesso. Neste contexto, o resultado das 

investigações de Curtner-Smith et al. (1999) e Riemer e Chelladurai (1995) 

indicam que a satisfação dos atletas é maior quando existe uma congruência 

entre as perceções e preferências dos dois, ao nível psicológico, em particular 

na  dimensão  do  apoio  social.  Boardley  et  al.  (2008),  num  estudo  com 
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treinadores de Rugby, acrescentaram que a eficácia no fator psicológico 

potencia o reforço positivo e o compromisso dos atletas. Com base no 

aparecimento desta nova linha de pensamento, consideramos pertinente 

entender se a ênfase nos fatores psicológicos é uma tendência ao nível do 

treino do futebol, justificando-se uma análise de treinadores de elite do futebol 

mundial de forma a enquadrar os resultados deste estudo numa perspetiva 

mais abrangente. 

Esta investigação permitiu ainda identificar uma elevada correlação entre 

os comportamentos práticos do treinador e a valorização que atribuem aos 

fatores  de  eficácia,  enfatizando  mais  uma  vez  a  necessidade  de  serem 

treinados através de programas específicos e sistemáticos. A este respeito 

Martens (2002) realça mesmo que são os conhecimentos adquiridos de uma 

modalidade que sustentam o ensino dos seus procedimentos, revelando uma 

necessária complementaridade teórico-prática. Jones et al. (2003) referem 

também  que o  conhecimento  do  treinador  está  relacionado  com a 

racionalização dos seus comportamentos tanto no plano desportivo como no 

social, complementando que o conhecimento específico do treinador é 

fundamental na valorização e desenvolvimento do atleta. Aliás, a relação entre 

o que os treinadores valorizam e a sua atividade prática releva a necessidade 

que o treinador apresenta na aquisição de um corpo de conhecimentos vasto, 

como advoga Martens (2002), mas também de aperfeiçoamento dos mesmos 

através de processos de formação específicos, apelando à criação de soluções 

inovadoras na resolução dos seus problemas, tal como aconselha Salmela e 

Moraes (2003). Também Malete e Feltz (2000) verificaram que o efeito de um 

programa de treino na eficácia do treinador é significativo, contribuindo 

positivamente no seu desempenho prático. Por sua vez, Fung (2003) aponta os 

fatores de eficácia como indicadores positivos na elaboração de um programa 

de treino para o treinador, especialmente o fator “caráter”. Desta forma, 

entendemos a necessidade da adoção de programas de formação específicos 

que possibilitem e facilitem ao treinador a transferência para a prática dos 

pressupostos  inerentes  aos  fatores  que  mais  valorizam,  sugerindo-se  um 

estudo   aprofundado   acerca   da   orientação   dos   programas   existentes, 
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procurando perceber se estão efetivamente relacionados com os fatores de 

eficácia do treinador. 

Por outro lado, face à importância que o melhor treinador dos jogadores 

poderá  ter  na  perceção  destes  em  relação  à  valorização  dos  fatores  de 

eficácia, procuramos também um melhor entendimento neste domínio. 

Constata-se que os fatores mais valorizados pelos atletas são concordantes 

com os comportamentos adotados, pelo que consideram ter sido o seu melhor 

treinador, o que poderá ser explicado pelo resultado encontrado por Vargas- 

Tonsing et al. (2003) que consideram uma relação próxima entre a eficácia do 

treinador e a eficácia do jogador, ou seja, o jogador entende como treinador 

eficaz aquele que o leva ou levou a melhores índices de eficácia. O treinador 

favorito é aquele que promove um alto nível de apoio, não critica os atletas, e é 

criativo e entusiasta quando trabalha com os mesmos individualmente ou em 

equipa (Stewart & Owens, 2011).   Por sua vez, a influência que o treinador 

exerce nos seus atletas é potenciada pela identificação que estes têm em 

relação a si, nomeadamente no que diz respeito à compreensão do treinador 

pelos sentimentos e emoções que a competição despoleta (Serpa et al., 1996). 

Aliás, esta concordância, sustentada por uma correlação positiva em todos os 

fatores analisados, permite-nos especular que os atletas consideram como os 

seus melhores treinadores/favoritos os que cumpriram e mais se aproximaram 

das suas expetativas, que são fundamentais na satisfação dos jogadores e 

dependem necessariamente da proximidade, conhecimento, adaptação e 

compreensão acerca do grupo e de cada um deles individualmente, por parte 

do treinador (Garcia Más, 2001; Martens et al., 1999). Aliás, Marcos et al. 

(2012), num estudo com futebolistas acerca das expetativas, concluiram que os 

níveis de eficácia e coesão dos atletas diminuem quando as expetativas do 

resultado final não se concretizam. 

Desta  forma,  ao  nível  do  processo  de  treino  a  proximidade  na 

valorização dos fatores de eficácia entre treinador e atletas pode constituir-se 

como uma vantagem na medida em que se desenvolve uma relação positiva 

que propicia uma participação empenhada e motivada dos atletas, potenciando 

o  seu  rendimento  no  sentido  da  consecução  dos  objetivos  da  equipa,  e 
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portanto do seu sucesso. A eficácia do treinador tem uma forte influência na 

eficácia dos jogadores, na sua performance, na sua satisfação (Feltz et al., 

1999) e na eficácia da equipa (Vargas-Tonsing et al., 2003) Neste contexto 

destaca-se  uma  maior  valorização  nos  atletas  dos  aspetos  psicológicos, 

quando comparados com a perceção do seu melhor treinador. Trata-se de um 

resultado que sugere ainda mais a necessidade de valorizar os aspetos 

psicológicos, contrariando a tendência dos treinadores atuais que, segundo 

Henschen (1998), optam por valorizar mais o fator “técnico”, principalmente em 

competição.  A  dimensão  psicológica  foi  durante  muitos  anos  um  tabu 

provocado pela interpretação da relação do treinador com os seus atletas como 

uma questão de feitio e jeito pessoal, induzindo naturalmente a sua 

desvalorização, nomeadamente ao nível da liderança (Montiel, 1997). No 

entanto, os resultados de Sullivan e Kent (2003), que aproximam o estilo de 

liderança e a eficácia, em particular ao nível da capacidade de motivação e da 

capacidade técnica do treinador, sugerem que os fatores valorizados pelos 

treinadores caraterizam, de certa forma, a liderança do treinador. 
 
 

Conclusões 
 

Os resultados sugerem que a eficácia do treinador depende da ação 

combinada de vários fatores. Entende-se também que a valorização de 

determinadas competências em relação a outras sem o conhecimento das 

expetativas do atleta pode comprometer o resultado das suas ações, e 

naturalmente o seu sucesso. Neste sentido os resultados desta investigação 

revelam que os treinadores valorizam mais o fator “motivação”, realçando a 

importância que o treinador lhe deve dar ao nível do processo de treino. 

O estudo evidencia também que existe uma correlação positiva entre a 

importância que os treinadores atribuem e ao modo como dizem atuar no 

terreno. De facto a sistematização de um corpo de conhecimentos acerca da 

aplicação e valorização das competências psicológicas e técnicas assume-se 

como um pressuposto fundamental no desempenho do treinador, 

particularmente na condução dos seus atletas. De outra forma a ritualização de 

comportamentos  e  ações  por  parte  do  treinador  poderá  em  determinados 
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contextos ser eficaz e noutros não, condicionando o seu sucesso. 
 

Verifica-se ainda concordância entre os fatores que os jogadores mais 

valorizam e a ação daquele que consideram ter sido o seu melhor treinador, ou 

treinador favorito, evidenciando uma relação próxima entre a eficácia do atleta 

e a eficácia do treinador, suportada na consideração e ajuste das expetativas 

do atleta no que respeita aos fatores que mais valoriza no desenvolvimento do 

processo de treino. 

Apesar dos resultados deste estudo apresentarem uma relevância 

significativa no que respeita à aplicação dos fatores no contexto do futebol 

português, convirá salientar que a sua transferência a outras realidades é 

limitada, devendo ser considerados os ajustes metodológicos necessários em 

função do tipo de desporto, país, sexo e nível competitivo da amostra. Importa 

também considerar que o estudo se baseia na perceção dos atletas e 

treinadores, não representando em absoluto o comportamento dos treinadores. 

Por outro lado, o facto de se tratar de uma análise num dos desportos de maior 

impacto a nível mundial e a elevada qualidade da amostra (treinadores e 

jogadores de elite do futebol português) constituem-se como dois pontos fortes 

desta investigação. 

Em suma, este estudo pretende estimular um maior interesse pelos 

fatores que contribuem para a eficácia do treinador, em particular na sua 

formação teórica e prática, sugerindo-se mais investigações neste domínio, 

especialmente na aplicação prática dos fatores. 
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3.3. Estudo 3 – A eficácia do treinador de Futebol de Jovens – Perceção 
de Jogadores e Treinadores de diferentes escalões etários do futebol 
português. 

 
 

A EFICÁCIA DO TREINADOR DE FUTEBOL DE JOVENS – PERCEÇÃO DE 
JOGADORES  E  TREINADORES  DE  DIFERENTES  ESCALÕES  ETÁRIOS 
DO FUTEBOL PORTUGUÊS 

 
(Duarte, D.F., Garganta, J. M. e Fonseca, A. M., 2014. The efficacy of Youth Football Coach - 

Perception of Players and Coaches of different age groups of Portuguese Football. Journal of 

Physical Education and Sport, 14(1); 66-73). 

Resumo 
 

Este estudo tem como objetivo o entendimento da perceção de treinadores de jovens 
e jogadores jovens do futebol português, acerca da importância dos fatores de eficácia 
no sucesso do treinador. Com base numa versão adaptada da Coaching Efficacy 
Scale (CES), de Feltz et al. (1999), a CESp (Duarte et al., 2012), foi elaborado e 
aplicado um questionário a uma amostra de 266 atletas e 22 treinadores portugueses, 
ambas as categorias dos escalões de sub 15, sub 17 e sub 19 da modalidade de 
Futebol, e participantes nos campeonatos distritais da Associação de Futebol do Porto, 
uma  das  mais  representativas  de  Portugal.  Este  instrumento  permitiu  avaliar  e 
comparar a importância atribuída por treinadores e jogadores aos quatro fatores que 
caraterizam a eficácia do treinador, a “motivação”, a “estratégia”, a “técnica” e a 
“construção do caráter”. Os resultados permitiram concluir o seguinte: 1) a “motivação” 
e  o  “caráter”  são  os  fatores  mais  valorizados  pelos  jogadores  e  treinadores  da 
amostra, que apresentam a mesma ordem de valorização; 2) existem diferenças 
significativas na importância atribuída pelos treinadores aos fatores de “motivação” e 
de “estratégia” e os comportamentos que adoptam na prática; 3) existem diferenças 
significativas na ordem de valorização dos fatores de eficácia entre os atletas de 
diferentes escalões etários; 4) existe uma relação positiva e concordante entre os 
fatores valorizados pelos atletas e pelos seus treinadores favoritos. Pretende-se que 
as conclusões deste estudo se constituam como uma mais valia na formação de 
treinadores,  particularmente  no  que  respeita  à  necessidade  de  diferenciação  dos 
fatores a valorizar pelos treinadores em função do escalão etário com que trabalham, 
procurando adaptar-se às expetativas dos atletas, que se assume como um dos 
aspetos determinantes no sucesso do treinador. 

 

Palavras-Chave: FUTEBOL; TREINADOR; JOGADOR; EFICÁCIA; JOVENS. 
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Introdução 
 

A eficácia do treinador de jovens tem sido pouco explorada, tendo em 

conta o potencial que tem na experiência desportiva de jovens e crianças, uma 

vez que está relacionada com a sua aprendizagem e desempenho (Feltz, et al., 

1999). Um dos modelos mais prementes no estudo da eficácia do treinador é o 

modelo concetual de Feltz et. al. (1999), que considera um conjunto de fontes 

de  informação  acerca  da  eficácia  assim  como  os  efeitos  do  resultado  da 

eficácia do treinador. Os fatores que este modelo entende como fundamentais 

na ação do treinador são a “motivação”, “estratégia de jogo”, “técnica” e 

“construção do caráter”, considerando ainda a experiência do treinador, o 

sucesso anterior, a perceção da habilidade dos atletas e o apoio da 

escola/comunidade como fontes da sua eficácia. A “motivação” refere-se à 

capacidade do treinador para influenciar as competências e estados 

psicológicos do atleta e a “estratégia” representa a competência do treinador na 

promoção de um desempenho de sucesso na sua equipa, durante a 

competição. A “técnica” traduz a competência do treinador no diagnóstico e 

instrução  no  decorrer  do  processo  de  treino,  enquanto  a  “construção  do 

caráter” se direciona para a crença do treinador na sua capacidade para 

influenciar o desenvolvimento pessoal e uma atitude positiva do atleta perante 

o desporto. 

De salientar que os modelos de estudo da efetividade e eficácia do 

treinador tendem a centrar-se na eficácia percebida, sendo normalmente 

avaliadas com base na opinião dos treinadores e jogadores, tal como sugerem 

os estudos revistos (Alzate et al., 1997; Bandura, 1997; Chase et al., 1997; 

Lent & Lopez, 2002). Horn (2002) realça a importância da perceção dos 

jogadores acerca do comportamento dos seus treinadores destacando a 

relevância  que assumem  na  avaliação da  eficácia.  Neste  sentido,  Smoll  e 

Smith (1996) verificaram que o impacto psicológico da participação desportiva 

dos atletas estava muito relacionado com a memória e perceção do 

comportamento dos seus treinadores. 

Decorrente do modelo de Feltz et. al. (1999) a Coaching Efficacy Scale 
 

(CES)  apresenta-se  como  o  instrumento  mais  adaptado  na  avaliação  da 



Estudos 

116 

 

 

 
 
 

eficácia do treinador, considerando a existência dos quatro fatores descritos. A 

CES tem sido predominantemente utilizada em estudos de origem anglo- 

saxónica (Boardley et al. 2008; Campbell & Sullivan, 2005; Chase et al. 1997; 

Feltz et al., 2009; Fung, 2003; Kavussanu et al., 2008; Kent, 2003; Myers, et al. 

2005; Myers et al., 2006; Sullivan & Thelwell et al., 2008), sendo praticamente 

inexistentes investigações desta natureza noutros contextos. São vários os 

estudos que se direcionam para o estudo do treinador de jovens, em particular 

de equipas universitárias, embora com ênfase em diferentes modalidades, 

praticadas em contexos anglo-saxónicos (Chase et al., 1997; Feltz et. al., 1999; 

Feltz et al., 2009; Malete & Feltz, 2000; Myers et al., 2005; Sullivan & Kent, 

2003). Embora os estudos de Feltz et al. (2009) e Kavussanu et al. (2008) 

utilizem na sua amostra treinadores de futebol, apenas se encontra uma 

investigação  no  domínio  específico  da  eficácia  do  treinador  de  futebol  de 

jovens, desenvolvido por Kowalsky et al. (2007), com uma amostra de atletas 

americanos, com idades compreendidas entre os 11 e os 14 anos. Neste 

estudo, os investigadores concluíram que existe uma tendência para os 

treinadores serem jovens e com experiência anterior, e que estes fatores se 

relacionam com a eficácia geral do treinador de jovens. Permitiu também 

entender que a idade e a educação do treinador, a experiência como jogador, o 

sexo e a experiência anterior como treinador não predizem a eficácia geral do 

treinador. 

A revisão de literatura acerca da eficácia do treinador permite-nos 

encontrar estudos em que são visiveis discrepâncias entre a perceção dos 

treinadores e dos atletas (Kavussanu et al., 2008; Kenow & Williams, 1992; 

Short & Short, 2004; Vargas-Tonsing et al. 2004). Importa pois perceber se ao 

nível da perceção da importância dos fatores de eficácia para o sucesso do 

treinador, também existem diferenças entre treinador e atletas. No caso desta 

investigação com treinadores de jovens, consideramos que a perceção dos 

atletas possa ser mais favorável uma vez que, de acordo com o estudo de 

Mcdonald et al. (2010), existe uma grande preocupação por parte dos 

treinadores, em basear a relação treinador-atleta em destrezas pedagógicas e 

de comunicação, o que naturalmente valoriza a sua imagem perante os jovens 
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atletas. De salientar que, nesta análise, parece relevante o entendimento 

relativamente à forma como atletas de diferentes idades valorizam os fatores 

de eficácia do treinador, um aspeto pouco explorado pelos estudos anteriores. 

A importância que as expetativas assumem na autoperceção e no 

desempenho dos atletas (Horn, 2008) torna relevante a análise acerca do que 

os jovens atletas mais valorizam no treinador. O treinador de jovens assume 

uma tarefa especializada onde as expetativas são preponderantes na 

aprendizagem dos atletas (Liukkonen et al. 1996), devendo por isso adaptar-se 

às expetativas diárias dos atletas, tanto no treino como na competição (Lyle, 

2002), estimulando também uma correta orientação das mesmas (Adelino et 

al., 1999). Desta forma, o treinador favorito dos atletas apresenta-se como o 

que mais se aproximou das suas expetativas, pelo que a análise das perceções 

que têm acerca desta figura possibilitará um melhor entendimento acerca dos 

fatores mais valorizados pelos jovens atletas no sentido da sua satisfação e, 

consequentemente, do seu desempenho. 

De forma a suportar melhor as perceções dos treinadores, é também 

necessário  conhecer  os  seus  comportamentos  na  prática,  pelo  que 

entendemos  incluir  essa  análise  nesta  investigação.  Para  Martens  (2002) 

deverá  existir  uma  complementariedade  teórico-prática  sendo  os 

conhecimentos do treinador, assumidos nas suas perceções, que vão suportar 

as suas ações, tal como é preconizado por Jones et al. (2003). Lyle (2002) 

considera mesmo que a prática de treino se constitui como um parâmetro 

fundamental do quadro concetual do treinador, com um interesse relevante de 

investigação, sendo importante nesta análise ter em consideração aspetos 

como a filosofia do treinador, a natureza do grupo a treinar e a experiência, 

como jogador e treinador (Cushion & Jones, 2001). 
 
 

Material e Métodos 
 

Amostra 
 

A amostra total em estudo foi constituída por 288 indivíduos do sexo 

masculino divididos em duas categorias, com 266 atletas e 22 treinadores, dos 

escalões de sub 15, sub 17 e sub 19 da modalidade de Futebol, e participantes 
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nos campeonatos distritais da Associação de Futebol do Porto, uma das mais 

representativas  de  Portugal.  Trata-se  de  uma  amostra  da  população  em 

estudo, nomeadamente de treinadores de jovens e de atletas jovens sendo de 

salientar que os treinadores analisados apresentam idades compreendidas 

entre os 18 e os 39 anos de idade, e com uma experiência profissional que 

varia entre 1 e os 8 anos, com uma média de 4 anos. Por sua vez, a idade dos 

atletas estudados situa-se entre os 14 e os 19 anos de idade. Os atletas sub 15 

apresentam 14 e 15 anos, os sub 17, 16 e 17 anos e finalmente o escalão de 

sub 19, compreende idades entre os 18 e os 19 anos. 
 
 

Instrumento 
 

O instrumento utilizado nesta investigação foi a CESp (Duarte et al., 
 

2012) que decorre da adaptação da CES (Feltz et al., 1999) à população 

portuguesa. Trata-se de um instrumento validado no contexto específico do 

futebol, que apresentou bons índices de fiabilidade e um bom ajustamento 

global ao modelo original com os quatro fatores de eficácia (Duarte et al., 

2012). Com base nesta escala, foram elaborados questionários diferenciados 

para avaliar a perceção de treinadores e atletas. Assim, aos treinadores foi 

perguntado inicialmente “Em sua opinião, qual a importância que cada um dos 

seguintes fatores tem para que um treinador tenha sucesso?”; tendo no 

segundo questionário sido colocada a seguinte questão para analisar os seus 

comportamentos  práticos:  “Indique  agora  a  frequência  com  que  costuma 

adoptar cada um dos comportamentos ou posturas abaixo indicados”. No caso 

dos atletas a introdução do primeiro questionário foi igual à dos treinadores, 

diferenciando-se no segundo questionário onde lhes foi pedido para analisarem 

os seus treinadores favoritos, com base na seguinte questão: “Pense agora no 

melhor treinador com o qual trabalhou e refira a frequência com que ele 

adoptava cada um dos comportamentos ou posturas abaixo indicados.” 

Segundo o modelo original de Feltz et al. (1999), cada afirmação do 

questionário refere-se a um fator de eficácia específico do treinador, sendo 

consideradas as seguintes dimensões: motivação, estratégia de jogo, técnica e 

construção do caráter. Os 24 itens da escala dividem-se pelos quatro fatores 
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da eficácia do treinador que se pretende avaliar, sendo que cada fator 

apresenta um número diferente de itens associado. A “motivação” agrupa itens 

como “desenvolver a autoestima dos seus atletas”, “desenvolver a coesão da 

equipa”, entre outros. Já o fator “estratégia” apresenta itens como “maximizar 

os pontos fortes da sua equipa durante a competição” e “ajustar a estratégia de 

jogo às potencialidades da sua equipa”. A “técnica” envolve itens como 

“demonstrar competências do futebol”, “treinar individualmente os aspetos 

técnicos dos seus atletas”, entre outros, e o fator “caráter” é identificado por 

itens como “promover atitudes de fair-play nos seus atletas” e “promover uma 

atitude de respeito pelos outros”. 

De referir também que foi utilizada uma escala de importância de Likert 

de 5 categorias, de acordo com a sugestão de Myers et al. (2005) que apontam 

para utilização de uma escala desta natureza. Assim, no primeiro questionário, 

para treinadores e atletas, foi considerada uma ordem de importância dos 

fatores em que um (1) é considerado “nada importante” e cinco (5) “totalmente 

importante”.  No  segundo  questionário  foi  apresentada  aos  inquiridos  uma 

ordem de frequência de utilização dos comportamentos em que um (1) é 

entendido como “nunca” e cinco (5) como “sempre”. 
 
 

Procedimentos 
 

A aplicação dos questionários foi efetuada em simultâneo a todos os 

elementos do plantel, nas instalações dos clubes em estudo, e sempre na 

presença do primeiro investigador. Aos inquiridos foi garantida a 

confidencialidade das respostas e explicados os objetivos em estudo, tendo 

sido realçado aos jovens atletas que o estudo se destinava a avaliar os fatores 

que mais valorizam num treinador, com o intuito de potenciar o seu rendimento, 

e não de avaliar os seus atuais treinadores. 

Os questionários foram analisados através de um sistema de leitura 

óptica,  tendo  sido  tratados  estatisticamente  através  da  análise  descritiva 

(média e desvio padrão), inferencial (t-teste de medidas independentes) e 

correlacional (coeficiente de pearson) das variáveis em estudo, em função dos 

objetivos  determinados.  Foi  ainda  utilizada  a  ANOVA  na  comparação  das 
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perceções dos atletes dos três escalões etários compreendidos na amostra. 
 
 
 

Apresentação dos Resultados 
 

O quadro I apresenta a comparação da importância atribuída pelos 

treinadores e jogadores jovens aos fatores de eficácia no sucesso do treinador, 

evidenciando que todos foram considerados importantes, por ambas as 

categorias, destacando-se a “motivação”, para os treinadores e atletas, e o 

“caráter”, somente para os treinadores, com valores bastante elevados. 
Quadro I - Valores da média (M), desvio padrão (dp) e percentagem de variação, relativos aos 

fatores mais importantes para a determinação do sucesso desportivo do treinador de futebol, 

na opinião de atletas e treinadores; 
 

 
 

Fator 

 
Atletas 

 
Treinadores 

 
 

T-test (t) 

 

Hierarquia 
 

Média ± dp 
 

Hierarquia 
 

Média ± dp 
 

 
Motivação 

 

 
1º 

 

 
4,45 ± 0,40 

 

 
1º 

 

 
4,62 ± 0,35 

 

t= - 2,03; 
 

p= 0,95 
 

 
Estratégia 

 

 
4º 

 

 
4,26 ± 0,46 

 

 
3º 

 

 
4,41 ± 0,35 

 

t= -1,46; 
 

p= 0,17; 
 

 
Técnica 

 

 
3º 

 

 
4,27 ± 0,48 

 

 
4º 

 

 
4,39 ± 0,40 

 

t= - 1,11; 
 

p= 0,14; 
 

Caráter 
 

2º 
 

4,33 ± 0,55 
 

2º 
 

4,53 ± 0,48 
t= -1,70; 

 

p= 0,52 

Os resultados indicam algumas diferenças na ordem de valorização dos 
 

fatores de eficácia conducentes ao sucesso de um treinador, embora sem 

significado estatístico. Assim, tanto treinadores como atletas atribuem maior 

importância aos fatores de “motivação” e de “caráter”, com a “técnica” a ser 

mais valorizada pelos atletas, e a “estratégia” pelos treinadores (quadro I). 

O quadro II apresenta os resultados relativos à relação entre a 

importância atribuída pelos treinadores aos fatores de eficácia no sucesso do 

treinador, com os comportamentos que adotam na prática, verificando-se que 

os treinadores admitem a importância de todos os fatores no seu desempenho 

prático. 
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Quadro II - Valores da média (M), desvio padrão (dp), coeficiente de correlação (r) e 

percentagem de variação, relativos aos fatores mais importantes para a determinação do 

sucesso desportivo do treinador de futebol, em termos de importância e comportamento dos 

treinadores 
 
 

Fator 

 
Importância atribuída 

 

Comportamentos 
adotados 

 
 

t 

 
 

r 

Hierarquia Média ± dp Hierarquia Média ± dp 
 

Motivação 
 

1º 
 

4,62 ± 0,35 
 

2º 
 
4,43 ± 0,44 

t=3,61; p= 
 

0,002 

0,82; 
 

p≤0,001 
 

Estratégia 
 

3º 
 

4,41 ± 0,35 
 

4º 
 
4,06 ± 0,82 

t= 2,57; p= 
 

0,02; 

0,70; 
 

p≤0,001 
 

Técnica 
 

4º 
 

4,39 ± 0,40 
 

3º 
 
4,25 ± 0,51 

t= 1,95 p= 
 

0,06; 

0,76; 
 

p≤0,001 
 

Caráter 
 

2º 
 

4,53 ± 0,48 
 

1º 
 
4,46 ± 0,54 

t= 1,23 p= 
 

0,23 

0,83; 
 

p≤0,001 
 

Salienta-se uma correlação positiva entre os fatores valorizados pelos 

treinadores  e  os  comportamentos  que  assumem  ter  no  seu  desempenho 

prático, o que sugere uma proximidade entre o que os treinadores consideram 

importante e o que revelam fazer. No entanto, verifica-se que a valorização de 

todos os fatores na prática é inferior ao grau de importância atribuído pelos 

treinadores, existindo mesmo diferenças estatisticamente significativas na 

“motivação” e “estratégia” (p ≤ 0,05). Existem também diferenças na ordem de 

valorização dos fatores no desempenho prático, sendo o caráter o fator mais 

valorizado, seguido da “motivação”, da “técnica” e finalmente da “estratégia” 

(conforme quadro II). 
 

Analisamos também a relação entre a importância que os jogadores 

atribuem aos fatores de eficácia no sucesso do treinador e o comportamento 

adotado por aqueles que consideram ter sido os seus melhores treinadores. A 

opinião dos atletas revela que todos os fatores foram bastante valorizados 

pelos seus melhores treinadores, com a “motivação” e o “caráter” a 

apresentarem os valores médios mais altos, acompanhando a importância que 

os próprios atletas lhes atribuem, sendo inclusivamente a hierarquização a 

mesma (ver quadro III). 
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Quadro III - Valores da média (M), desvio padrão (dp), coeficiente de correlação (r) e 

percentagem de variação, relativos aos fatores mais importantes para a determinação do 

sucesso desportivo do treinador de futebol, na opinião dos atletas e o desempenho prático do 

seu melhor treinador; 
 

 
 

Fator 

 

Importância atribuída 
pelos jogadores 

 

Comportamentos do 
 

Melhor Treinador 

 
 

t 

 
 

r 

Hierarquia Média ± dp Hierarquia Média ± dp 
 

Motivação 
 

1º 
 

4,45 ± 0,40 
 

1º 
 
4,31 ± 0,47 

t= 5,28; 
 

p≤0,001 

0,54; 
 

p≤0,001 
 

Estratégia 
 

4º 
 

4,26 ± 0,46 
 

4º 
 
4,14 ± 0,51 

t= 4,16 
 

p≤0,001 

0,49; 
 

p≤0,001 
 

Técnica 
 

3º 
 

4,27 ± 0,48 
 

3º 
 
4,21 ± 0,48 

t= 2,20; 
 

p=0,03 

0,55; 
 

p≤0,001 
 

Caráter 
 

2º 
 

4,33 ± 0,55 
 

2º 
 
4,29 ± 0,55 

t= 1,27; 
 

p=0,21 

0,58; 
 

p≤0,001 

Os  resultados  indicam  uma  correlação  positiva  entre  a  importância 
 

atribuída pelos atletas aos fatores descritos e a importância que os seus 

melhores  treinadores  lhe  atribuíram,  de  acordo  com  a  sua  perceção.  No 

entanto, salienta-se que a valorização dos fatores pelos seus treinadores 

favoritos é mais baixa, em todos os domínios, do que a importância que lhe 

atribuem. Inclusivamente as diferenças encontradas nos fatores “motivação”, 

“estratégia” e “técnica” são estatisticamente significativas (p ≤ 0,05), atribuíndo 

maior importância aos fatores em relação à perceção que têm do desempenho 

dos seus melhores treinadores, o que também poderá indiciar uma diferença 

entre as expetativas dos atletas e o comportamento do seu treinador favorito. 

Ao nível do fator “caráter”, os resultados são muito próximos, sugerindo uma 

aproximação entre a importância atribuída pelos atletas e a perceção de 

valorização dos fatores pelos seus treinadores favoritos (conforme quadro III). 

O quadro IV apresenta os resultados acerca da valorização dos fatores 

pelos atletas de diferentes escalões etários. 
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Quadro IV - Valores da média (M), desvio padrão (dp) e ANOVA relativos aos fatores mais 

importantes para a determinação do sucesso desportivo do treinador de futebol, na opinião de 

atletas sub 15, sub 17 e sub 19; 
 

 
 
 
 

Fator 

 
 

Sub 15 

 
 

Sub 17 

 
 

Sub 19 

 
 

Anova 

 
 

Hierarquia 

 
Média ± 

 

dp 

 
 

Hierarquia 

 
Média ± 

 

dp 

 
 

Hierarquia 

 
Média 

 

± dp 

 
 

f 

 
 

p 

 

 
Motivação 

 

 
1º 

 

4,51 ± 
 

0,40 

 

 
1º 

 

4,44 ± 
 

0,42 

 

 
1º 

 

4,41 ± 
 

0,38 

 

 
1,36 

 

 
0,26 

 

 
Estratégia 

 

 
3º 

 

4,37 ± 
 

0,44 

 

 
3º 

 

4,24 ± 
 

0,44 

 

 
4º 

 

4,20 ± 
 

0,48 

 

 
3,00 

 

 
0,05 

 

 
Técnica 

 

 
4º 

 

4,38 ± 
 

0,47 

 

 
4º 

 

4,22 ± 
 

0,46 

 

 
2º 

 

4,22 ± 
 

0,48 

 

 
3,20 

 

 
0,04 

 
Caráter 

 
2º 

4,48 ± 
 

0,47 

 
2º 

4,31 ± 
 

0,51 

 
3º 

4,22 ± 
 

0,60 

 
5,01 

 
0,00 

Verifica-se  no  quadro  IV  que  todos  os  fatores  de  eficácia  são 
 

considerados importantes no sucesso do treinador, na opinião dos atletas dos 

diferentes escalões etários. No entanto, a ordem de valorização é diferente no 

escalão de sub 19 quando comparado com os restantes. A “motivação” é o 

fator mais valorizado pelos três escalões, seguido nos escalões de sub 15 e 

sub 17, pelo “caráter”, com a “estratégia” e a “técnica” a apresentarem, 

respetivamente, menor importância. No caso dos atletas sub 19 o segundo 

fator mais valorizado é a “técnica”, seguido pelo “caráter” e “estratégia”. 

Por outro lado, o teste ANOVA determinou que as diferenças de 

valorização  dos  fatores  de  eficácia  entre  os  vários  escalões  são 

estatisticamente significativas nos fatores “estratégia”, “técnica” e “caráter” (p ≤ 

0,05). Na valorização dos fatores “técnica”, “caráter” e “estratégia” verificou-se 

que as diferenças são estatisticamente significativas entre os escalões de sub 

15 e sub 19, com uma valorização superior por parte dos sub 15 e ainda entre 

os sub 15 e sub 17, nos fatores “estratégia” e “técnica” (p ≤ 0,05). 

Foi ainda realizada a comparação entre os diferentes escalões etários 

relativamente aos fatores mais valorizados pelos melhores treinadores dos 

atletas, de acordo com a perceção dos atletas (ver quadro V). 
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Quadro V - Valores da média (M), desvio padrão (dp) e ANOVA relativos aos fatores mais 

valorizados pelos melhores treinadores dos atletas sub 15, sub 17 e sub 19, relativamente ao 

sucesso desportivo do treinador de futebol. 
 

 
 

Fator 

 
Sub 15 

 
Sub 17 

 
Sub 19 

 
Anova 

 
Hierarquia 

Média ± 
 

dp 

 
Hierarquia 

Média ± 
 

dp 

 
Hierarquia 

Média 
 

± dp 

 
f 

 
p 

 
Motivação 

 
1º 

4,40 ± 
 

0,46 

 
2º 

4,31 ± 
 

0,44 

 
1º 

4,22 ± 
 

0,50 

 
3,24 

 
0,04 

 
Estratégia 

 
4º 

4,25 ± 
 

0,46 

 
4º 

4,25 ± 
 

0,49 

 
4º 

3,94 ± 
 

0,52 

 
12,02 

 
0,00 

 
Técnica 

 
3º 

4,30 ± 
 

0,46 

 
3º 

4,28 ± 
 

0,47 

 
3º 

4,07 ± 
 

0,47 

 
7,04 

 
0,01 

 
Caráter 

 
2º 

4,38 ± 
 

0,51 

 
1º 

4,32 ± 
 

0,49 

 
2º 

4,21 ± 
 

0,62 

 
2,46 

 
0,09 

 
 

Os  resultados  indicam  que  a  ordem  de  valorização  dos  fatores  de 

eficácia por parte dos treinadores favoritos dos atletas dos escalões de sub 15 

e sub 19 é igual. A “motivação” apresenta-se como o fator mais valorizado, 

seguido do “caráter”, com a “técnica” e a “estratégia” a apresentarem, 

respetivamente, menor importância. Por outro lado no escalão de sub 17 

verificou-se que o “caráter” se superioriza à “motivação”, no que respeita aos 

fatores valorizados pelos melhores treinadores dos atletas, de acordo com a 

sua perceção (quadro V). 

A ANOVA determinou ainda que as diferenças de valorização entre os 

vários escalões são estatisticamente significativas nos fatores “motivação”, 

“estratégia” e “técnica” (p ≤ 0,05). Os resultados são estatisticamente diferentes 

(p ≤ 0,05), no fator “motivação”, entre os escalões de sub 15 e sub 17 e entre 

os escalões de sub 17 e sub 19, sempre com uma valorização superior dos 

treinadores dos mais novos. Relativamente aos fatores “estratégia” e “técnica” 

os resultados são semelhantes, com as diferenças estatisticamente 

significativas a situarem-se entre os escalões de sub 15 e sub 19 e sub 17 e 

sub 19 (p ≤ 0,05), também com uma perceção de valorização superior dos 

treinadores favoritos dos atletas dos escalões etários mais baixos (quadro V). 
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Discussão dos Resultados 
 

Na comparação da perceção de treinadores e atletas identificamos 

opiniões idênticas na ordem de valorização de cada um dos fatores, 

destacando-se a prioridade para a “motivação” e o “caráter”, em ambos os 

casos, mas diferenciando-se na valorização dos outros fatores, com a 

“estratégia” a ser mais valorizada pelos treinadores e a “técnica” pelos atletas. 

De salientar que não existem diferenças significativas relativamente aos fatores 

de   eficácia   importantes   para   o   sucesso   do   treinador,   sugerindo   uma 

proximidade entre a perceção dos atletas e dos treinadores deste estudo. 

Salienta-se que, noutros estudos acerca desta temática, foram identificadas 

diferenças entre a perceção dos treinadores e jogadores (Kavussanu et al., 

2008; Kenow & Williams, 1992; Short & Short, 2004; Vargas-Tonsing et al., 
 

2004). Assim, a congruência identificada no nosso estudo na perceção de 

treinadores e atletas pode indiciar uma relação treinador-atleta próxima e com 

ênfase em aspetos de ordem motivacional que, segundo Macdonald et al. 

(2010), normalmente agradam ao atleta jovem. A relação próxima entre 

treinador-atleta, segundo Lavoi (2007), influencia o desenvolvimento 

psicossocial da criança, em particular da sua motivação. Aliás, a valorização 

prioritária do fator de “motivação”, por parte dos treinadores e atletas da nossa 

amostra, parece estar de acordo com a literatura revista que destaca a extrema 

importância dos aspetos psicológicos, em especial da motivação no treino de 

jovens futebolistas (Bayer, 1987; Gouveia, 2002; Holt & Dunn, 2004; Kowalsky 

et al., 2007; Lavoi, 2007; Pacheco, 2001), contrariando a tendência evidenciada 

no estudo de Harwood (2008), com jovens futebolistas, onde o autor concluiu 

que os treinadores dão pouca importância aos aspetos psicológicos. 

Também a valorização superior do fator “caráter” nesta investigação está 

de acordo com Brusser e Camuthers (2010) e Gonçalves (2004) que 

consideram fundamental que o treinador contribua de forma positiva para a 

vida dos jovens, através da transmissão e assimilação de valores sociais 

fundamentais. A este respeito Kowalsky et al. (2007) reforçam ainda a 

necessidade do treinador de jovens se constituir como um bom exemplo e 

modelo para jogadores jovens, tendo em conta que estes se encontram num 
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processo de formação da sua personalidade e aquisição de valores e 

referências determinantes para o seu futuro, e para o seu caráter.  Por outro 

lado,  o  estudo  de  Feltz  et  al.  (2009),  embora   orientado  para  outras 

modalidades, revela que os treinadores devem privilegiar o fator “técnico” pelo 

que se justifica aprofundar o estudo neste domínio. 

Importa salientar que a ordem com que os treinadores valorizam os 

fatores de eficácia na prática é diferente da importância que lhes atribuem no 

sucesso do treinador, sendo o “caráter” o mais valorizado. Esta diferença na 

valorização dos fatores de eficácia pode dever-se à necessidade que os 

treinadores encontram na prática de se afirmarem como um bom modelo para 

os atletas, contribuindo positivamente para a formação da personalidade e 

aquisição de valores que vão caraterizar o seu caráter (Kowalsky et al., 2007; 

Pacheco, 2001). Aliás, também Brusser e Camuthers (2010) e Gonçalves 

(2004), salientam a importância que este fator parece ter na condução do treino 

de jovens, em virtude de se tratar de uma fase sensível da sua formação 

desportiva. 

Verificou-se  também  que  a  importância  atribuída  pelos  atletas  aos 

fatores de eficácia apresenta uma correlação positiva com a valorização 

determinada por aquele que consideram ter sido o seu melhor treinador, ou 

treinador favorito, sendo a ordem de valorização também igual. A este respeito 

Vargas-Tonsing et al. (2003) consideram que a eficácia do treinador é preditora 

da eficácia do jogador, ou seja, o jogador entende como treinador eficaz aquele 

que o leva ou levou a melhores índices de eficácia. Noutras palavras pretende- 

se dizer que é normal que as expetativas dos atletas sejam moldadas em 

função do treinador que mais os satisfez e provavelmente lhes permitiu atingir o 

sucesso, valorizando determinados fatores de eficácia. Aliás, esta proximidade 

sugere uma vez mais que o treinador deve valorizar as expetativas dos atletas, 

revelando-se por isso importante a sua experiência como jogador, tal como 

advoga Mielke (2007). Feltz et al. (2009) revelam mesmo que a experiência 

como jogador é um dos aspetos que torna o treinador mais confiante na sua 

ação e que lhe possibilita tirar o melhor rendimento do jogador, tornando-o 

mais  competente  e  por  isso  também  satisfeito  com  o  seu  treinador.    A 
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satisfação dos jogadores, segundo Feltz et al. (1999), apresenta-se como uma 

das fontes de eficácia do treinador e é, segundo Jowet et al. (2012), um dos 

aspetos mais relevantes na determinação da qualidade da relação treinador- 

atleta. Ainda assim, é evidente que os atletas atribuem maior importância, e de 

forma estatisticamente significativa, aos fatores “motivação”, “estratégia” e 

“técnica”, do que a perceção de valorização que têm dos os seus melhores 

treinadores, indicando que mesmo esses não conseguiram uma satisfação 

plena dos atletas. É um facto que a experiência do treinador prediz a sua 

eficácia em todos os fatores (Kavussanu et al., 2008; Marback et al., 2005; 

Myers, et al., 2005). Na nossa amostra verifica-se que os treinadores têm 

pouca experiência (média de 4 anos de experiência), o que poderá justificar as 

diferenças entre os fatores que os atletas valorizam e a representação do seu 

treinador favorito. 

De acordo com Mesquita (1997), cada nível de prática apresenta as 

suas caraterísticas próprias. Assim, foram ainda analisadas as diferenças na 

valorização dos fatores de eficácia existentes entre os vários escalões 

estudados,  verificando-se  que  existe  uma  valorização  superior, 

estatisticamente significativa, por parte do escalão de sub 15 em relação ao 

escalão de sub 19, ao nível do fator “técnica” e do fator “caráter”. São vários os 

autores que consideram fundamental na formação dos jovens a estimulação 

das suas qualidades técnicas e do “caráter” (Constantino, 2002; Mccalister, et 

al., 2000, citados por Brusser & Camuthers, 2010). No entanto, no caso dos 

atletas sub 19, não devemos descurar o facto de se tratarem de atletas já 

praticamente na idade adulta e com um avanço significativo na formação 

desportiva que, à partida, não apresentam tantas necessidades ao nível da sua 

formação “técnica” e do “caráter”, o que poderá justificar algumas diferenças na 

valorização dos fatores de eficácia, quando comparados com atletas mais 

jovens. Desta forma, e tal como sugere Elmore (1987) confirma-se que a idade 

interefere com a perceção dos fatores de eficácia importantes para o sucesso 

do treinador pelos atletas, induzindo valorizações diferentes dos fatores de 

eficácia  ao  longo  do  processo  de  formação  do  atleta  jovem,  pelo  que  se 

justifica aprofundar a investigação em cada um dos escalões etários de forma a 
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se entender as necessidades e expetativas específicas dos atletas, bem como 

os fatores a serem valorizados pelos treinadores. 

Também as diferenças encontradas nos fatores mais valorizados pelos 

treinadores favoritos dos atletas de cada um dos escalões poderão ser 

justificadas pela experiência dos praticantes. No fator “motivação”, o estudo 

revela que os atletas de escalões mais novos percecionam uma maior 

valorização, estatisticamente significativa, do seu melhor treinador do que os 

mais velhos, enquanto que a “técnica” e a “estratégia” são os fatores que os 

atletas dos sub 15 e sub 17, percecionam terem sido mais valorizados pelos 

seus melhores treinadores quando comparados com os sub 19. Assim, 

podemos considerar que provavelmente os atletas do escalão de sub 19, em 

face de uma maior experiência, tenham tido contato com mais treinadores do 

que os escalões mais novos, sendo inclusivamente mais difícil de definir o que 

consideram ter sido o seu melhor treinador, o que naturalmente faz com que 

valorizem os fatores de eficácia de forma mais equilibrada do que os mais 

jovens. Por outro lado, é provável que os atletas mais novos tenham ainda 

poucas referências acerca do treinador ideal e da própria importância dos 

fatores  de  eficácia,  centrando-se  eventualmente  ainda  num  modelo  de 

treinador que mais se aproximou das suas necessidades psicológicas, 

especialmente de “motivação”. Em todo o caso é fundamental ter em 

consideração as expetativas dos atletas por parte dos treinadores através de 

uma maior proximidade na relação treinador-atleta, que segundo Lavoi (2007) 

se constitui como um parâmetro importante no desenvolvimento psicossocial 

da criança, em particular da sua motivação. 
 
 

Conclusões 
 

Destaca-se   a   concordância   entre   a   perceção   dos   jogadores   e 

treinadores na valorização superior dos fatores de “motivação” e “caráter”, o 

que sugere por um lado tratarem-se dos fatores de eficácia mais relevantes na 

condução  de  crianças  e  jovens,  e  por  outro  a  necessidade  de  serem 

respeitadas as expetativas dos atletas, por parte destes treinadores, o que há 

partida  até  lhes  poderá  conferir  alguma  vantagem  na  medida  em  que  o 
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conhecimento das expetativas do atleta apresenta uma forte relação com a 

eficácia do treinador. 

As  diferenças  encontradas  entre  a  importância  atribuída  pelos 

treinadores aos fatores de eficácia e a sua valorização prática, sugerem a 

necessidade de uma melhor adaptação dos comportamentos práticos do 

treinador  em  função  do  contexto  com  que  se  depara,  nomeadamente  em 

termos de circunstâncias, condicionalismos e mesmo os objetivos que a prática 

impõe, que devem inclusivamente ser objeto fundamental na formação de 

treinadores 

Apesar da análise global dos resultados evidenciar uma relação positiva 

entre os fatores valorizados pelos jogadores e os fatores valorizados pelo seu 

treinador favorito é evidente, na comparação entre escalões, que os atletas, em 

função da sua idade apresentam um perfil de treinador favorito diferente, de 

acordo com as diferenças encontradas nos fatores valorizados por estes. Aliás, 

a comparação prévia da importância atribuída pelos atletas de cada um dos 

escalões aos fatores de eficácia para o sucesso do treinador, determinou uma 

valorização diferente em função da idade, relevando a necessidade de uma 

atuação do treinador adaptada a cada nível de prática. 

Salienta-se o facto de se tratar de uma investigação desenvolvida em 

escalões jovens pelo que a utilização dos resultados noutras realidades poderá 

ser desajustada. Os resultados encontrados neste estudo permitem um melhor 

entendimento da realidade portuguesa no que respeita ao treino de jovens, 

estimulando a correta organização dos planos de formação de treinadores com 

a valorização prioritária dos aspetos de “motivação” e “caráter”, sugerindo-se 

ainda uma formação de treinadores adequada ao escalão competitivo em que 

se encontram, e que valorize especificamente a aplicabilidade dos construtos 

valorizados teoricamente. 
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3.4. Estudo 4 – A Experiência influencia a eficácia do treinador de futebol? 
Uma perspetiva de treinadores com diferentes níveis de experiência como 
treinador e jogador. 

 
 

A EXPERIÊNCIA INFLUENCIA A EFICÁCIA DO TREINADOR DE FUTEBOL? 
UMA PERSPETIVA DE TREINADORES COM DIFERENTES NÍVEIS DE 
EXPERIÊNCIA COMO TREINADOR E JOGADOR. 

 
(Artigo aceite para publicação, em 7.4.2014, na revista Journal of Human Sport and Exercice) 

 
Resumo 

 
A experiência constitui-se como um preditor importante da eficácia do treinador de 
futebol. Para estudar a sua relevância na valorização dos fatores de eficácia para o 
sucesso do treinador de futebol utilizou-se a CESp ( Duarte et al., 2012), uma versão 
adaptada da Coaching Efficacy Scale (CES), de Feltz et al. (1999), numa amostra de 
60 treinadores de futebol de diferentes níveis competitivos a atuar em Portugal, que 
foram categorizados de acordo com a sua experiência como jogadores (profissionais e 
não profissionais) e como treinadores (elevada e reduzida). Da análise dos resultados 
concluiu-se o seguinte: 1) a experiência profissional como jogador não interfere na 
valorização  dos  fatores  de  eficácia;  2)  a  experiência  profissional  como  treinador 
implica uma valorização diferente dos fatores de eficácia, de forma significativa ao 
nível do fator “caráter”; 3) os treinadores com menor experiência como atletas e 
treinadores revelam menor consistência na aplicação prática dos fatores, no que 
respeita à sua hierarquização e na frequência da sua utilização. Trata-se de um estudo 
que permite um entendimento mais aprofundado acerca da importância da experiência 
no desempenho de sucesso do treinador de futebol, alertando para a necessidade dos 
diferentes níveis de experiência serem considerados na formação de treinadores, 
requerendo ainda assim a realização de estudos subsequentes, em particular com 
treinadores a atuar em outros contextos, de forma a suportar melhor a aplicabilidade 
dos resultados encontrados. 

 
 
 

Palavras-Chave: FUTEBOL; TREINADOR; JOGADOR; EFICÁCIA; EXPERIÊNCIA. 



Estudos 

131 

 

 

 
 
 

Introdução 
 

Um dos aspetos mais relevantes no estudo da eficácia do treinador é a 

perceção de confiança acerca da sua capacidade para influenciar o processo 

de aprendizagem e rendimento dos seus atletas (Kowalsky et al., 2007). Feltz 

et  al.  (1999)  designaram  este  pressuposto  por  autoeficácia  e  criaram  um 

modelo concetual para o seu estudo que deu origem ao desenvolvimento de 

uma escala de avaliação da eficácia do treinador, a Coaching Efficacy Scale 

(CES), com uma estrutura multifatorial, baseada nos fatores de “motivação”, 

“estratégia de jogo”, “técnica” e “construção do caráter” do treinador. A 

“motivação” refere-se à capacidade do treinador para influenciar as 

competências e os estados psicológicos do atleta e a “estratégia” representa a 

competência do treinador na promoção de um desempenho de sucesso na sua 

equipa durante a competição. A “técnica” traduz a competência do treinador no 

diagnóstico e instrução no decorrer do processo de treino, enquanto que a 

“construção do caráter” se direciona para a crença do treinador na sua 

capacidade para influenciar o desenvolvimento pessoal e uma atitude positiva 

do atleta perante o desporto. 

A maioria dos estudos neste domínio tende a centrar-se na validação da 

escala de avaliação (Duarte et al., 2012; Feltz, et al., 1999; Myers et al., 2005; 

Tsorbatzudis et al., 2003) e na sua aplicação em diferentes contextos (Boardley 

et al., 2008; Campbell & Sullivan, 2005; Chase et al., 1997; Feltz et al., 2009; 

Myers et al., 2006; Thelwell et al., 2008). 

Alguns dos estudos centram-se na análise dos preditores da eficácia 

quer do treinador (Kavussanu et al., 2008; Sullivan & Kent, 2003), quer da 

equipa e dos jogadores (Vargas-Tonsing et al., 2003), não determinando porém 

a importância que os mesmos assumem na valorização dos fatores de eficácia 

por parte do treinador, em particular na sua autoperceção, considerado por 

várias investigações como um construto importante no estudo da eficácia do 

treinador (Alzate et al., 1997; Bandura, 1997; Chase et al., 1997; Lent & Lopez, 

2002). 
 

A experiência do treinador é apontada por vários autores como um dos 

preditores com influência na perceção de eficácia dos treinadores (Feltz et al., 
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1999; Gilbert & Rangeon, 2011; Gilbert & Trudel, 2001; Jones et al., 2003). 

Marback et al. (2005) concluíram mesmo que a experiência do treinador pode 

predizer a eficácia no fator “caráter”, “motivação” e “estratégia”. Devidamente 

suportada num processo contínuo de reflexão, a experiência do treinador 

constitui-se, a par da via formal, ou seja, os cursos de formação, como uma 

das fontes mais profícuas de conhecimento do treinador (Gilbert & Trudel, 

2001). Para Cushion (2007) o conhecimento do treinador de alto nível está 

muito relacionado com a sua experiência do passado, ou aprendizagem não 

formal,  que  acaba  por  moldar  o  seu  sucesso.  Dada  a  importância  da 

experiência no conhecimento do treinador, e naturalmente no seu sucesso, é 

importante perceber a forma como se transforma em competência (Gilbert & 

Trudel, 2001). 

No estudo de Barros et al. (2010) verificou-se que os treinadores com 

mais experiência percebem-se mais competentes na planificação, avaliação, 

condução dos treinos, na direção e formação não só dos treinadores mas 

também dos desportistas. No entanto, nestes estudos não é apresentada a 

relação que a experiência tem com a valorização dos fatores de eficácia, por 

parte dos treinadores, no sentido do seu sucesso. De acordo com os resultados 

de Vergeer e Lyle (2009) a experiência do treinador influencia um dos aspetos 

mais relevantes do treino, o processo de tomada de decisão, pelo que se pode 

depreender alguma diferenciação na valorização dos fatores, em particular ao 

nível prático. Outro dos aspetos a considerar na análise da experiência do 

treinador é a reputação que apresenta fruto dos resultados ou êxitos obtidos. 

Para Manley et al. (2010) este é um dos fatores que mais influencia as 

expetativas dos jogadores, sendo que estes atribuem maior competência aos 

treinadores que têm sucesso. Para estes autores os resultados e o êxito 

desportivo apresentam implicações no desenvolvimento de uma relação 

treinador-atleta efetiva, pelo que importa perceber se influenciam a importância 

atribuída pelos treinadors aos fatores de eficácia, no sucesso do treinador. 

Também a experiência do treinador enquanto jogador parece assumir 

preponderância no estudo da eficácia (Kowalsky et al., 2007). Feltz et al. (2009) 

referem mesmo no seu estudo que os treinadores com maior passado como 



Estudos 

133 

 

 

 
 
 

jogadores e treinadores são os que apresentam maior confiança. Neste sentido 

Werthener e Trudel (2006) salientam que a experiência como jogador de alto 

nível se apresenta como uma fonte valiosa de conhecimento e para Rodgers et 

al. (2007) parece estar associada à utilização de técnicas conotadas como 

boas práticas no treino de alto rendimento. É uma opinião partilhada por Hanin 

(2007) que considera a experiência como jogador um pressuposto fundamental 

para o treinador na compreensão do stress e das emoções da competição. Daí 

que seja relevante um entendimento mais aprofundado acerca da valorização 

dos fatores de eficácia em função da experiência como jogador, ou seja, 

verificar se o facto de ter sido atleta profissional implica uma valorização 

diferente de competências. Aliás, a análise do futebol atual sugere uma 

tendência para o recrutamento de treinadores ex-atletas profissionais, com 

êxitos firmados como jogadores, reforçando também a importância de se 

entender se este fator interfere com a eficácia do treinador. Gilbert et al. (2009) 

referem mesmo que a combinação da experiência como jogador com a 

preparação formal do treinador tende a aumentar a eficácia do treinador. 

Por outro lado, o aparecimento de uma “nova vaga” de treinadores que, 

valendo-se das suas competências ao nível do ensino, têm aparecido no 

panorama futebolístico atual com sucesso, muitas vezes sem se conhecer 

qualquer experiência enquanto praticantes, é um aspeto que tem vindo a 

colocar em causa a importância do passado como atleta profissional, no 

desempenho do treinador. Aliás, conhecem-se hoje treinadores que chegaram 

ao alto nível com sucesso mesmo sem o ter feito como jogadores, como é o 

caso de José Mourinho (Carter & Bloom, 2009). Para estes autores o 

conhecimento superior do treinador pode ter a mesma dimensão, tendo sido ou 

não atleta de alto nível, podendo ser adquirido de diferentes formas. A 

experiência decorrente do facto de ter sido jogador de alto nível é uma 

vantagem,  mas  pode  não  ser  a  condição  suficiente  para  ser  treinador  de 

futebol, isto porque é necessário um conhecimento específico para desenvolver 

as tarefas específicas (Alberda & Murphy, 1997). Ainda assim, James (2007) 

considera que é fundamental a experiência como adjunto, no caso dos 

treinadores sem experiência como jogadores. 
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Tal como adverte Lyle (2002) a experiência do treinador em conjunto 

com a prática de treino, que se relaciona com as atividades pessoais e 

profissionais do treinador, são parâmetros de um quadro concetual da atividade 

do treinador com interesse relevante de investigação. Aliás, Cushion & Jones 

(2001) consideram que o processo de treino é claramente influenciado pelo 

contexto, sendo fundamental no estudo do comportamento prático do treinador 

controlar variáveis como a filosofia do treinador, a natureza do grupo a treinar e 

a   experiência   enquanto   jogador   e   treinador,   de   forma   a   entender   a 

aproximação entre a valorização dos fatores de eficácia e a sua aplicação 

prática. Segundo Mielke (2007), os anos como treinador principal, a experiência 

como treinador adjunto e a experiência como jogador são fundamentais para 

um bom desempenho no alto nível, especialmente no futebol. 

Uma vez que se trata de um preditor importante da eficácia do treinador, 

este estudo pretende verificar a relevância da experiência como jogador e 

como treinador na valorização dos diferentes fatores de eficácia para o sucesso 

do treinador, com base na perceção de treinadores de futebol de diferentes 

níveis competitivos em Portugal. Mais especificamente, vamos analisar se a 

experiência como futebolista profissional e a experiência competitiva como 

treinador implicam uma valorização diferente dos fatores de eficácia e se 

influenciam a forma como aplicam os fatores de eficácia na prática, procurando 

que os resultados não só sustentem melhor o entendimento acerca do estudo 

da eficácia do treinador, mas também que se constituam como um parâmetro 

importante para a elaboração de programas de formação de treinadores 

adequados aos diferentes níveis de experiência do treinador, na linha da 

investigação de Fung (2003), acerca desta temática que sugere, de acordo 

com os resultados do seu estudo, uma formação de treinadores diferenciada 

em função do nível competitivo em que atuam. 
 
 
 

Material e métodos 
 

Participantes 
 

Esta investigação apresenta uma amostra total de 60 treinadores do 
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sexo masculino, que exerceram funções em diferentes níveis competitivos do 

futebol português, nomeadamente nos campeonatos amadores distritais de 

jovens e nas ligas profissionais de seniores. De salientar que em função das 

análises realizadas e dos dados recolhidos, nem sempre foram utilizados todos 

os elementos da amostra, na maior parte das vezes por ausência de resposta 

dos inquiridos. Os treinadores da amostra têm idades compreendidas entre os 

18 e os 57 anos, com uma média de idade de 36 anos. Trata-se de treinadores 

com níveis de experiência diferenciados, quer como treinadores (reduzida e 

elevada) quer como atletas (profissionais e não-profissionais). 
 
 
 

Medidas 
 

Nesta investigação foi utilizada a CESp (Duarte et al., 2012) que decorre 

da validação para a população portuguesa da Coaching Efficacy Scale (CES), 

de Feltz et al. (1999). De acordo com Duarte et al. (2012), o instrumento 

apresenta bons índices de fiabilidade e um bom ajustamento global  ao modelo 

de medida examinado com os quatro fatores anteriormente referidos, o que lhe 

confere validade na sua aplicação a esta amostra. 

Trata-se de um instrumento de cariz multifatorial, em que cada fator é 

caraterizado por um conjunto de itens. O fator “motivação” inclui itens como 

“manter a confiança no desempenho dos seus atletas”, “preparar 

psicologicamente os atletas para a estratégia de jogo”, entre outros. A 

“estratégia” apresenta itens como “identificar os pontos fortes da equipa 

adversária” e “dominar estratégias a utilizar em competição”. Por sua vez, o 

fator “técnica” envolve itens como “treinar individualmente os aspetos técnicos 

dos atletas”, “detetar erros individuais e coletivos”, entre outros. Finalmente o 

fator “caráter” considera itens como “promover uma atitude de bom caráter” e 

“promover o desportivismo”. 

Com base na CESp, foram elaborados dois questionários para avaliar a 

perceção dos treinadores. Assim, o primeiro questiona os treinadores acerca 

da importância dos fatores de eficácia no sucesso do treinador, enquanto que o 

segundo  pretende  conhecer  a  perceção  dos  treinadores  relativamente  à 
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frequência  de  utilização  prática  dos  comportamentos  que  caraterizam  a 

eficácia. A cotação dos dois questionários utilizados obedeceu à sugestão de 

Myers et al. (2005), tendo sido utilizada uma escala de Likert de 5 categorias. 

No primeiro questionário foi considerada uma ordem de importância em que um 

(1) é considerado “nada importante” e cinco (5) “totalmente importante” e no 

segundo os inquiridos consideraram uma ordem de frequência de utilização em 

que um (1) é entendido como “nunca” e cinco (5) como “sempre”. 
 
 
 

Procedimentos 
 

Os questionários foram preenchidos nas instalações dos clubes ou nos 

locais de estágio dos treinadores, na presença de um dos elementos desta 

investigação. Aos inquiridos foram explicados os objetivos da investigação e 

garantida a confidencialidade das respostas. 

Tendo em conta os objetivos da investigação foram considerados dois 

níveis de experiência do treinador. Na experiência como jogador distinguimos a 

amostra pelo nível competitivo mais alto em que atuaram enquanto atletas ou 

seja, diferenciamos os profissionais dos não profissionais. Na categorização da 

experiência como treinador foram considerados globalmente aspetos como o 

número de anos de experiência, o nível competitivo mais alto e o principal êxito 

como treinador. Com base nestes parâmetros, dividimos a amostra em 

treinadores com experiência reduzida e treinadores com experiência elevada. 
 
 

Análise 
 

Na análise de resultados foi utilizado um sistema ótico na leitura dos 

questionários, tendo sido utilizados diferentes procedimentos estatísticos. 

Assim, para além da análise descritiva (média e desvio padrão) foi realizado 

um teste inferencial (t-teste de medidas independentes) para comparar as duas 

categorias referentes à experiência do treinador, como atleta e treinador, no 

que respeita à valorização dos fatores de eficácia. Desenvolvemos ainda uma 

análise correlacional entre a importância atribuída aos fatores pelos treinadores 

e a frequência com que utilizam os mesmos na prática, com base da 

determinação do coeficiente de Pearson. Na comparação da valorização dos 
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fatores  com  a  frequência  da  sua  utilização  recorremos,  em  ambas  as 

categorias, ao t-test de medidas independentes. 
 
 

Apresentação dos Resultados 
 

A análise dos resultados iniciou-se pelo entendimento da importância da 

experiência como jogador na valorização dos fatores de eficácia. Assim, o 

quadro I evidencia que todos os fatores são muito valorizados, quer pelos 

treinadores  com  experiência profissional como  jogadores, quer  pelos 

treinadores sem experiência profissional como jogadores. 
 
 

Quadro I - Valores da média (M), desvio padrão (dp) e do t-test (t) relativos à comparação dos 

fatores mais importantes para a determinação do sucesso desportivo do treinador de futebol, 

na  opinião de  treinadores ex-jogadores profissionais e  treinadores sem  experiência como 

jogadores profissionais. 
 

 
 
 
 
 

Fator 

 
Treinadores Ex- 

jogadores 
Profissionais n= 

25 

Treinadores sem 
 

experiência como 
jogadores 

profissionais 

n= 33 

 
 
 
 
 

T-Test 

 
Hierarquia 

 
Média ± dp 

 
Hierarquia 

 
Média ± dp 

 
Motivação 

 
1º 

 
4,69 ± 0,32 

 
1º 

 
4,57 ± 0,43 

t= 1,15; 
 

p=0,26 
 

Estratégia 
 

2º 
 

4,54 ± 0,53 
 

2º 
 

4,47 ± 0,34 
t= 0,67; 

 

p= 0,51 
 

Técnica 
 

3º 
 

4,31 ± 0,50 
 

3º 
 

4,30 ± 0,43 
t= 0,03; 

 

p=0,99 
 

Caráter 
 

4º 
 

4,13 ± 0,60 
 

4º 
 

4,26 ± 0,70 
t= -0,73; 

 

p=0,47 
 
 

Na comparação entre os treinadores com diferente experiência 

profissional como jogadores é visível que à excepção do “caráter”, todos os 

outros fatores são mais valorizados pelos treinadores que foram jogadores 

profissionais, embora não existam diferenças estatisticamente significativas nos 

resultados apresentados. 

O quadro I evidencia ainda que a ordem de valorização dos fatores pelas 
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duas categorias de treinadores é a mesma. Assim, a “motivação” apresenta-se 

como o fator que assume maior relevância para os treinadores, com valores 

médios muito altos, e o “caráter” é considerado como o menos importante, 

independentemente da experiência profissional como atleta. 

Analisamos também a experiência profissional competitiva dos 

treinadores da amostra, procurando uma relação com a valorização dos fatores 

de eficácia. Assim, apresentamos os resultados da comparação entre 

treinadores com experiência reduzida e treinadores com experiência elevada 

(ver quadro II). 

Quadro II - Valores da média (M), desvio padrão (dp) e do t-test (t) relativos à comparação dos 

fatores mais importantes para a determinação do sucesso desportivo do treinador de futebol, 

na opinião de treinadores com experiência profissional reduzida e treinadores com experiência 

profissional elevada; 
 
 

 
 
 
 

Fator 

Treinadores com 

Experiência Reduzida 

n= 18 

Treinadores com 

Experiência Elevada 

n= 35 

 
 
 
 

T-test 
 

Hierarquia 
 

Média ± dp 
 

Hierarquia 
 

Média ± dp 
 

 
Motivação 

 

 
1º 

 

 
4,65 ± 0,35 

 

 
1º 

 

 
4,57 ± 0,44 

 

t=0,168; 
 

p= 0,50 
 

 
Estratégia 

 

 
2º 

 

 
4,45 ± 0,36 

 

 
2º 

 

 
4,52 ± 0,49 

 

t= -5,35; 
 

p= 0,60; 
 

 
Técnica 

 

 
3º 

 

 
4,41 ± 0,34 

 

 
3º 

 

 
4,26 ± 0,50 

 

t=1,19; 
 

p= 0,24; 
 

 
Caráter 

 

 
1º 

 

 
4,65 ± 0,38 

 

 
4º 

 

 
3,97 ± 0,70 

 

t= 3,86; 
 

p= 0,00 
 
 

Da análise do quadro II verifica-se que os resultados em ambas as 

categorias são elevados, evidenciando que todos os fatores são muito 

valorizados pelos treinadores com diferentes níveis de experiência. 

No entanto, a comparação das duas categorias de treinadores revela 

algumas diferenças na hierarquização dos fatores de eficácia. Assim, para os 

treinadores com experiência profissional reduzida, a “motivação” e o “caráter” 

assumem   a   mesma   importância,   apresentando   valores   superiores   à 
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“estratégia” e à “técnica”. Por outro lado, para os treinadores com experiência 

elevada o fator mais importante é a “motivação”, com o “caráter” a apresentar- 

se como um fator de menor importância na opinião destes treinadores. De 

salientar que a diferença entre as duas categorias de treinadores no fator 

“caráter” é estatisticamente significativa (p ≤ 0,05). 

Outro dos parâmetros em análise foi a correlação entre a importância 

atribuída aos fatores de eficácia pelos treinadores e a frequência com que 

utilizam os respetivos comportamentos na prática, de acordo com os diferentes 

níveis de experiência. Os resultados são apresentados no quadro III. 
 

Quadro III - Valores do coeficiente de correlação (r) relativos aos fatores de eficácia, em termos 

de importância atribuída e frequência de utilização pelas várias categorias de treinadores. 
 

 
 
 
 
 
 

Fator 

 
 

Treinadores 

ex 

Jogadores 

Profissionais 

Treinadores 

sem 

experiência 

como 

jogadores 

Profissionais 

 
 

Treinadores 

com 

Experiência 

Reduzida 

 
 

Treinadores 

com 

Experiência 

Elevada 

 

R 
 

R 
 

R 
 

R 
 

Motivação 
 

Importância 

 

0,78 

p= 0,00 

 

0,86 

p= 0,00 

 

 
0,82 

p= 0,00 

 

 
0,84 

p= 0,00  

Motivação 
 

Frequência 
 

Estratégia 
 

Importância 

 

 
0,86 

p= 0,00 

 

 
0,74 

p= 0,00 

 

 
0,73 

p= 0,01 

 

 
0,84 

p= 0,00  

Estratégia 
 

Frequência 
 

Técnica 
 

Importância 

 

 
0,87 

p= 0,00 

 

0,81 

p= 0,00 

 

 
0,83 

p= 0,00 

 

 
0,83 

p= 0,00  

Técnica 
 

Frequência 
 

Caráter 
 

Importância 

 

 
0,91 

p= 0,00 

 
 

0,93 

p= 0,00 

 
 

0,66 

p= 0,03 

 

 
0,91 

p= 0,00 Caráter 
 

Frequência 

Os resultados indicam que existe uma correlação positiva e significativa 
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entre a importância atribuída aos fatores de eficácia e a frequência com que os 

mesmos são utilizados na prática, em todas as categorias (quadro III). 

Desta forma, e dado tratarem-se de valores muito elevados, é evidente 

uma prática muito suportada na importância atribuída aos fatores de eficácia, 

independentemente da experiência profissional dos treinadores, quer como 

atletas, quer como treinadores. 

Ainda  assim,  consideramos  pertinente  comparar  os  resultados  em 

função da experiência profissional como atletas e treinadores, de acordo com a 

ordem de valorização estabelecida e a magnitude da sua valorização prática. O 

quadro IV apresenta os resultados da comparação dos treinadores, com 

experiência profissional como jogadores e dos treinadores, sem experiência 

profissional como jogadores. 
Quadro IV - Valores da média (M), desvio padrão (dp) e do t-test (t) relativos à comparação da 

importância atribuída aos fatores e a frequência de utilização dos mesmos, nos treinadores ex- 

jogadores profissionais e nos treinadores sem experiência como jogadores profissionais. 

  
Treinadores Ex-jogadores Profissionais 

n= 25 

Treinadores sem experiência como 
 

jogadores Profissionais 
n= 33 

 

 
 
 
 
 

Fator 

 
 

Importância 
 

Fatores 

Frequência 

Utilização 

dos Fatores 

 

 
 

T 

 
 

Importância 
 

Fatores 

Frequência 

Utilização dos 

Fatores 

 

 
 

T 

 

 
 

H 

 

 
 

M ± dp 

 

 
 

H 

 

 
 

M ± dp 

 

 
 

T 

 

 
 

H 

 
 

M ± 
 

dp 

 

 
 

H 

 

 
 

M ± dp 

 

 
 

T 

 

 
 

Motivação 

 

 
 

1º 

 
 

4,69 ± 
 

0,32 

 

 
 

1º 

 
 

4,73 ± 
 

0,27 

 
t=-0,98 

p= 0,34 

 

 
 

1º 

 
 

4,57 ± 
 

0,43 

 

 
 

1º 

 
 

4,36 ± 
 

0,54 

 
t=-4,17 

p=0,00 

 

 
 

Estratégia 

 

 
 

2º 

 
 

4,54 ± 
 

0,53 

 

 
 

2º 

 
 

4,53 ± 
 

0,45 

 
 

t=-0,16 

p= 0,88 

 

 
 

2º 

 
 

4,47 ± 
 

0,34 

 

 
 

3º 

 
 

4,21 ± 
 

0,74 

 
t=-2,75 

p=0,01 

 

 
 

Técnica 

 

 
 

3º 

 
 

4,31 ± 
 

0,50 

 

 
 

3º 

 
 

4,33 ± 
 

0,46 

 
 

t=--0,41 

p= 0,69 

 

 
 

3º 

 
 

4,30 ± 
 

0,43 

 

 
 

2º 

 
 

4,23 ± 
 

0,54 

 
t=-1,30 

p=0,21 

 

 
Caráter 

 

 
4º 

 
4,13 ± 

 

0,60 

 

 
4º 

 
4,09 ± 

 

0,62 

 
t=0,78 

p= 0,44 

 

 
4º 

 
4,26 ± 

 

0,70 

 

 
4º 

 
4,20 ± 

 

0,80 

t=-1,14 

p=0,26 
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De acordo com o quadro IV verifica-se que nos treinadores com passado 

como profissionais a ordem de valorização dos fatores é concordante com a 

perceção acerca da frequência com que os utilizam na prática, não existindo 

diferenças significativas na comparação de qualquer fator. 

Por outro lado, nos treinadores sem experiência como jogadores 

profissionais regista-se uma ordem de valorização diferente entre a importância 

atribuída  aos fatores de  eficácia  e a  perceção  da  frequência com  que  os 

utilizam na prática. Desta forma, embora a frequência de utilização do fator 

“motivação” continue a ser a mais elevada, e o “caráter” o fator que menos 

utilizam na prática, neste pressuposto a “técnica” assume maior relevância do 

que a “estratégia”, ao contrário do que se verifica na importância atribuída 

pelos mesmos treinadores aos fatores de eficácia. 

Nesta categoria, e em particular nos fatores mais valorizados, a 

“motivação” e a “estratégia”, registam-se diferenças estatisticamente 

significativas (p ≤ 0,05), entre a valorização dos fatores de eficácia e a 

frequência da sua utilização. Verifica-se assim que de acordo com a perceção 

dos treinadores sem experiência como atletas profissionais existe, de forma 

significativa, uma valorização menor dos fatores de eficácia ao nível prático, 

comparativamente à importância que lhe atribuem. 

No seguimento desta análise, apresentamos os resultados da 

comparação da importância atribuída e a frequência de utilização dos fatores 

em treinadores com diferentes níveis de experiência competitiva (ver quadro 

V). 
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Quadro V - Valores da média (M), desvio padrão (dp) e do t-test (t) relativos à comparação da 

importância atribuída aos fatores e a frequência de utilização dos mesmos, nos treinadores 

com experiência reduzida e nos treinadores com experiência elevada 
 

  

 
Treinadores com Experiência Reduzida 

n= 18 

 

Treinadores com Experiência 

Elevada 

n= 35 

 

 
 
 
 
 

Fator 

 

 
Importância 

 

Fatores 

Frequência 

Utilização 

dos Fatores 

 
 

T 

 

 
Importância 

 

Fatores 

Frequência 

Utilização dos 

Fatores 

 
 

T 

 
 

H 

 
 

M ± dp 

 
 

H 

 
 

M ± dp 

 
 

T 

 
 

H 

 

 
M ± 

 

dp 

 
 

H 

 
 
M ± dp 

 
 

T 

 
 
Motivação 

 
 

1º 

 

 
4,65 ± 

 

0,35 

 
 

2º 

 

 
4,44 ± 

 

0,47 

 

t=-3,28 

p= 0,00 

 
 

1º 

 

4,57 
 

± 
 

0,44 

 
 

1º 

 

 
4,52 ± 

 

0,52 

 

t=-0,99 

p=0,33 

 
 

Estratégia 

 
 

2º 

 

 
4,45 ± 

 

0,36 

 
 

4º 

 

 
4,10 ± 

 

0,87 

 

 
t=-2,27 

p= 0,04 

 
 

2º 

 

4,52 
 

± 
 

0,49 

 
 

2º 

 

 
4,49 ± 

 

0,47 

 

t=0,72 

p=0,48 

 
 

Técnica 

 
 

3º 

 

 
4,41 ± 

 

0,34 

 
 

3º 

 

 
4,35 ± 

 

0,49 

 

 
t=0,98 

p= 0,34 

 
 

3º 

 

4,26 
 

± 
 

0,50 

 
 

3º 

 

 
4,27 ± 

 

0,50 

 

t=0,19 

p=0,85 

 
 

Caráter 

 
 

1º 

 
4,65 ± 

 

0,38 

 
 

1º 

 
4,57 ± 

 

0,62 

 
t=1,07 

p= 0,30 

 
 

4º 

3,97 
 

± 
 

0,70 

 
 

4º 

 
3,96 ± 

 

0,75 

t=0,14 
 

p=0,90 

 
 

Tal como na análise dos fatores de eficácia em diferentes níveis de 

experiência como atletas, também na experiência enquanto treinadores são 

evidentes algumas diferenças (conforme quadro V). 

Assim, nos treinadores com elevada experiência profissional verifica-se 

que existe concordância entre os fatores de eficácia valorizados e a perceção 

de frequência com que os utilizam na prática, quer no que respeita da ordem 

de valorização, como no que toca ao nível de importância atribuído em cada 

uma das situações. 

Por  outro  lado,  a  análise  dos  treinadores  com  experiência  reduzida 

revela  algumas  discrepâncias  na  frequência  de  utilização  dos  fatores  de 
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eficácia em função da importância que lhe atribuem. Mais especificamente, e 

no que se refere à ordem de valorização, constata-se que na prática os fatores 

“caráter” e “motivação” continuam a ser os mais valorizados havendo, no 

entanto, uma valorização superior da “técnica” em detrimento da “estratégia”, 

que é relegada para último lugar. Verifica-se ainda que a perceção acerca da 

frequência de utilização dos fatores de eficácia de “motivação” e “estratégia” é 

significativamente menor (p ≤ 0,05), quando comparada com a importância que 

os treinadores lhe atribuem, revelando uma vez mais diferença na díade 

importância-aplicação prática. 
 
 

Discussão dos Resultados 
 

Tal como a literatura refere, a experiência do treinador assume-se como 

um dos preditores mais influentes na perceção de eficácia dos treinadores 

(Feltz et al., 1999; Gilbert & Rangeon, 2011; Gilbert & Trudel, 2001; Jones et 

al., 2003) sendo, segundo Gilbert e Trudel (2001), inclusivamente considerada 

como uma das fontes do conhecimento mais importantes para o treinador. 

Neste sentido, a investigação apresentada pretende entender a relevância da 

experiência profissional como atleta e treinador na valorização dos fatores de 

eficácia, no que respeita à magnitude e hierarquização da sua importância, de 

acordo com a perceção dos treinadores, e a frequência de utilização prática 

dos mesmos. 

Kowalsky et al. (2007) sugerem uma relação próxima entre a elevada 

experiência como jogador e a eficácia. No entanto, a comparação entre 

treinadores com níveis diferenciados de experiência enquanto jogador, não 

revelou diferenças significativas na valorização dos fatores de eficácia, e na 

sua ordem de valorização, com a “motivação” a apresentar-se como o fator 

mais relevante para ambas as categorias e o “caráter” a assumir menor 

relevância na importância que lhe atribuem. Tendo em conta que, segundo 

Gilbert et al. (2009), a maior experiência do treinador como atleta tende a 

aumentar a eficácia, esperavam-se resultados diferentes entre treinadores ex- 

jogadores profissionais e jogadores sem experiência como profissionais. No 

entanto, esse pressuposto não se verificou, existindo uma valorização idêntica 
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dos fatores, independentemente da experiência como atleta. 
 

A perceção de eficácia idêntica em ambas as categorias, contraria os 

resultados de Feltz et al. (2009), que apontam para uma maior confiança dos 

treinadores com maior passado como jogadores. Aliás, estes resultados 

permitem, de certa forma, contrariar a ideia que o recrutamento dos treinadores 

deve ter por base a sua elevada experiência como jogador, confirmando a ideia 

de Alberda e Murphy (1997) quando referem que a experiência como jogador 

de  alto  nível  apesar  de  conferir  vantagem  ao  treinador,  não  é  condição 

suficiente para o êxito, na medida em que deve ser suportada por um 

conhecimento específico, naturalmente adquirido através da formação. 

Na comparação de treinadores com diferentes níveis de experiência no 

exercício da sua função verifica-se que a hierarquização da importância 

atribuída aos fatores de eficácia é diferente, em especial no “caráter” que para 

os treinadores com experiência reduzida se apresenta, a par da “motivação”, 

como os fatores mais valorizados. A valorização diferente dos fatores pelas 

duas categorias de treinadores valida, de certa forma, o facto da experiência 

competitiva do treinador se apresentar como um preditor influente na perceção 

de eficácia dos treinadores (Feltz et al., 1999; Gilbert & Rangeon, 2011; Gilbert 

& Trudel, 2001; Jones et al., 2003). 
 

Um dos aspetos relevantes nesta análise é o facto de a amostra incluir 

treinadores de jovens que, segundo Gilbert e Trudel (2001), são normalmente 

voluntários, revelando pouca experiência, o que também poderá conduzir à 

valorização de determinados fatores em detrimento de outros. Aliás, a 

valorização significativa do “caráter” por parte dos treinadores com experiência 

reduzida, quando comparados com os treinadores mais experientes, poderá 

estar relacionada com o facto de nesta categoria estar presentes os treinadores 

de jovens que naturalmente, para além da condução do treino desportivo dos 

seus atletas, apresentam preocupações acentuadas com a formação da sua 

personalidade e a aquisição de valores e referências determinantes para a sua 

vida futura e para o seu caráter (Kowalsky et al., 2007; Pacheco, 2001). 

Embora só no fator “caráter” a diferença seja significativa, é notório que 

à exceção da “estratégia”, todos os outros fatores são mais valorizados pelos 
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treinadores  com  experiência  reduzida,  distanciando-se  dos  resultados  de 

Barros et al. (2010), embora noutra realidade, que consideram que os 

treinadores mais experientes percebem-se mais competentes em todos os 

domínios, nomeadamente no que respeita à planificação, avaliação e condução 

dos treinos e na direção e formação não só dos treinadores mas também dos 

desportistas. 

Lyle (2007) considera a experiência e a prática de treino como dois dos 

aspetos mais relevantes no estudo do treinador, estimulando interesse pelo 

entendimento dessa relação, consumado nesta investigação através da sua 

análise correlacional. 

A correlação entre a valorização dos fatores de eficácia e a frequência 

da sua utilização na prática em todas as categorias avaliadas revelou-se 

positiva e significativa, o que sugere uma congruência entre os fatores 

valorizados e os comportamentos práticos adotados pelos treinadores, 

independentemente do nível de experiência como jogador ou treinador. Esta 

premissa é no nosso entender relevante, indicando uma atuação suportada nos 

conhecimentos adquiridos pelo treinador pela via formal, através dos cursos de 

formação, e informal pela sua experiência como treinador e jogador. Trata-se 

de uma ideia defendida por Gilbert e Trudel (2001), que consideram a mescla 

entre a experiência do treinador e a sua formação específica como aspetos 

fundamentais  de  conhecimento   do   treinador,  suportadas  num   processo 

contínuo de reflexão. 

Ainda assim a comparação da perceção do treinador nas diferentes 

categorias, no que respeita à valorização dos fatores de eficácia e a sua 

aplicação prática revelou diferenças entre os treinadores ex-jogadores 

profissionais e os jogadores sem experiência como jogadores profissionais. 

Assim, no caso dos treinadores ex-jogadores profissionais não existem 

diferenças significativas entre a frequência de utilização dos fatores, e a 

hierarquização da importância dos mesmos. Por outro lado, nos treinadores 

sem experiência como jogadores profissionais verifica-se que a sua perceção 

relativamente à frequência de utilização dos fatores “motivação” e “estratégia” é 

significativamente menor do que a importância atribuída, o que poderá indiciar 
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algumas dificuldades na aplicação prática dos fatores, em virtude de um menor 

conhecimento dos mesmos, fruto da sua pouca experiência. 

Estas diferenças sugerem que uma menor experiência como atleta pode 

refletir menos consistência na atuação prática dos treinadores, fruto de uma 

menor utilização dos fatores que valorizam, no contexto prático. Aliás, segundo 

Hanin (2007) a menor experiência como atleta dificulta aos treinadores a 

compreensão das emoções e do stress competitivo, o que poderá justificar a 

menor frequência de utilização na prática de alguns fatores pelos treinadores 

sem experiência como jogadores profissionais, em particular na “motivação” e 

na “estratégia”, tal como constatamos no nosso estudo. 

Segundo Montiel (1997) o facto de terem sido ex-atletas profissionais, 

para além de facilitar a relação com os jogadores, confere ao treinador um 

melhor conhecimento do contexto prático o que, no nosso entender, pode 

facilitar e potenciar a aplicação prática dos fatores, traduzida nos valores 

elevados encontrados nesta investigação na categoria dos treinadores com 

experiência como jogadores profissionais. 

Tal como na análise anterior, também a comparação da importância 

atribuída aos fatores de eficácia e a sua aplicação prática revela diferenças 

significativas na perceção dos treinadores com experiência reduzida como 

treinadores. Para Veerger e Lyle (2009) a experiência do treinador influencia o 

seu processo de tomada de decisão, pelo que se depreende que uma menor 

experiência poderá interferir com a aplicação prática dos fatores. Outro dos 

aspectos relevantes nesta análise é o facto da categoria dos treinadores com 

experiência elevada incluir treinadores com êxitos desportivos relevantes, o 

que  naturalmente  os  poderá  tornar  mais  confiantes  e  consistentes  na 

frequência de utilização prática dos fatores de eficácia que mais valorizam. 

Aliás, Manley et. al. (2010) referem que a reputação do treinador é um dos 

fatores que mais influencia as expetativas dos atletas e o estabelecimento de 

uma relação efetiva, tornando o treinador confiante nas suas perceções de 

eficácia, quer em termos de importância como de utilização. 

Assim,  a  maior  consistência  na  utilização  prática  dos  fatores 

apresentada  pelos  treinadores  com  maior  experiência  como  jogadores  e 
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treinadores confirma a importância atribuída por Mielke (2007) à experiência 

nestes dois domínios, para um bom desempenho no alto nível, em particular no 

futebol. 
 
 

Conclusões 
 

O desenvolvimento deste estudo, com base na experiência do treinador 

como jogador e como treinador, procurou um melhor entendimento acerca da 

eficácia do treinador, e também uma maior atenção em relação à importância 

da experiência na formação do treinador. 

Assim, os resultados permitiram concluir que a experiência profissional 

como atleta não interfere na valorização dos fatores de eficácia para o sucesso 

do treinador, apresentando ambas as categorias uma valorização superior da 

“motivação” e uma menor valorização do “caráter”. 

Por outro lado, a experiência como treinador influencia a perceção do 

treinador relativamente à valorização dos fatores de eficácia, sendo notória, de 

uma forma geral, uma maior valorização dos mesmos pelos treinadores com 

experiência reduzida, de forma significativa ao nível do fator “caráter”. 

No que respeita à importância atribuída aos fatores de eficácia e à 

frequência da sua utilização prática, foram encontradas diferenças significativas 

na comparação das categorias envolvidas no estudo. 

Assim, conclui-se que os treinadores com menor experiência como 

atletas e como treinadores parecem ser menos consistentes na utilização 

prática dos fatores, quer na forma como priorizam os fatores, como na 

frequência com que os utilizam, particularmente ao nível da “estratégia” e da 

“motivação”. 

Os   resultados   sugerem   a   necessidade   de   uma   adaptação   dos 

programas de formação em função do nível da experiência dos treinadores, de 

forma a garantir uma melhor transferência dos fatores valorizados para um 

contexto prático, melhorando a consistência das suas ações, que se poderão 

refletir em melhores resultados, e consequentemente no seu sucesso. Convém 

salientar que se trata de uma amostra de treinadores a atuar no futebol 

português pelo que a utilização de resultados em outras realidades é limitada. 
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Assim, sugerem-se investigações noutros domínios de forma a encontrar os 

ajustes metodológicos necessários a cada contexto. Para além disso, o facto 

do estudo se basear essencialmente nas perceções dos treinadores pode 

constituir-se como uma limitação, sendo relevante e pertinente a realização de 

estudos subsequentes que impliquem uma análise objetiva do comportamento 

dos treinadores. Por outro lado, a amplitude e qualificação desta amostra, que 

inclui treinadores do melhor nível a atuar em Portugal, e também por se tratar 

de uma das modalidades com maior impacto em termos mundiais, constituem- 

se como um valor acrescentado desta investigação. 
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES GERAIS 
 
 
 

Para Wang e Straub (2012) o treino deve basear-se no conhecimento e 

entendimento das práticas dos treinadores de sucesso, e na consequente 

criação de um modelo de trabalho que possa ser utilizado na formação de 

treinadores. A este respeito Manley et al. (2010) referem que, para os atletas, o 

sucesso do treinador é sinónimo de competência, sendo considerado por 

LeUnes (2007) como uma medida intangível, que não pode basear-se apenas 

nos resultados dos treinadores. Neste sentido o estudo do sucesso do treinador 

implica necessariamente o recurso a dois domínios essenciais do seu 

desempenho, a eficácia que pode ser definida como a capacidade que o 

treinador tem para influenciar o processo de aprendizagem e rendimento dos 

seus atletas, no sentido do sucesso (Feltz et al., 1999), e a efetividade, que é 

definida por Lyle (2002) como uma medida que permite perceber a constância 

com que o treinador adota comportamentos acertados ou eficazes, em função 

dos recursos disponíveis. Trata-se de dois conceitos intimamente associados 

(Feltz et al., 2009; Myers et al., 2005) que apresentam uma grande influência 

na eficácia, performance e satisfação dos atletas (Feltz et al., 1999) e 

consequentemente no sucesso do treinador (Lyle, 2002). 

Desta forma, lembramos que os objetivos gerais desta investigação, 

constituída por vários estudos interrelacionados, mas independentes, passam 

por avaliar o modo como treinadores e atletas de distintos níveis competitivos e 

com diferente experiência, e tipo de formação desportiva, percebem a 

importância de um conjunto de fatores relativos à eficácia dos treinadores, na 

forma como eles alcançam o sucesso. 

Assim, o desenvolvimento da investigação neste domínio implica 

necessariamente a utilização de instrumentos que garantam uma análise fiável 

e válida das variáveis envolvidas no estudo. Neste sentido a Coaching Efficacy 

Scale (CES) tem sido utilizada frequentemente por vários investigadores com o 

intuito de analisar a eficácia do treinador, as suas fontes e os seus preditores, 

assim como a relação com outras variáveis (Chase et al.,1997; Feltz et al., 

1999; Malete & Feltz, 2000; Sullivan & Kent, 2003; Vargas-Tonsing  et al., 
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2003). Tendo em conta a estabilidade da estrutura fatorial que a CES 

apresentou em vários domínios como a eficácia, a efetividade e a competência 

do treinador (Kavussanu et al., 2008), decidimos adaptá-la para o entendimento 

dos fatores da eficácia mais importantes para o sucesso do treinador, sendo 

feita a análise da perspetiva dos jogadores e treinadores sobre esses mesmos 

fatores, uma vez que a sua perceção é fundamental no entendimento destes 

aspetos (Bandura, 1997; Feltz et al., 1999). Esta adaptação do instrumento 

original, que se baseou na modificação das instruções iniciais, não é um 

procedimento  único,  tendo  sido  já  testado  noutros  estudos  (Chelladurai  & 

Saleh, 1980; Fonseca & Rocha, 1995), o que sugere a viabilidade do 

procedimento adotado. 

São vários os estudos em que foram analisadas as propriedades 

psicométricas da CES, e que confirmaram a sua qualidade no que respeita à 

utilização em diferentes contextos, o que justifica a sua tradução e adaptação à 

população portuguesa (Boardley et al., 2008; Fung, 2003; Myers et al., 2005; 

Sullivan & Kent, 2003; Tsorbatzudis et al., 2003). 

Neste sentido a investigação iniciou-se pelo desenvolvimento de um 

estudo que visou a validação da versão portuguesa da CES, que foi 

denominada por CESp. Assim, de acordo com a análise das suas propriedades 

psicométricas, a CESp sugere tratar-se de um instrumento válido na avaliação 

da perceção da importância dos fatores de eficácia no sucesso do treinador de 

futebol em Portugal, na perspetiva dos atletas, sustentando ainda a validade do 

modelo concetual que lhe está subjacente, concebido por Feltz et al. (1999). A 

qualidade da versão portuguesa da CES é ancorada por uma elevada 

consistência de cada um dos quatro fatores estudados, patente no valor alto do 

alfa  de   cronbach,  assim   como   pelos   indicadores  globais  e   locais   de 

ajustamento positivos apresentados na Análise Fatorial Confirmatória. Os 

elevados valores do alfa de cronbach sugerem a utilização de um modelo 

multifatorial na análise da eficácia, tal como é indicado por vários autores 

(Boardley et al., 2008; Feltz et al.,1999; Feltz et al., 2009; Myers et al., 2005; 

Sullivan & Kent, 2003; Tsorbatzudis et. al., 2003), embora o nosso estudo 

aponte também para a possibilidade de se utilizar um modelo unidimensional 



Discussão dos resultados e Conclusões Gerais 

153 

 

 

 
 
 

no estudo da eficácia, com a inclusão de apenas um fator, a eficácia total, tal 

como já havia sido sugerido por Feltz et al. (1999). Neste sentido, salienta-se o 

facto de o instrumento apresentar índices de bondade bastante satisfatórios, 

nomeadamente no que respeita aos valores do Non-Normed Fit Index (NNFI) e 

do Comparative Fit Index (CFI), acima do valor de corte preconizado por Chi e 

Duda (1995) e Maia (1996), que no caso do modelo multidimensional (quatro 

fatores) se aproximaram inclusivamente das sugestões mais exigentes de Hu e 

Bentler (1999). 

Desta forma, e tendo em conta a qualidade e dimensão da amostra 

envolvida na validação da CESp, que inclui atletas de elite a atuar em Portugal, 

consideramos que  se trata  de  um  instrumento  que  pode  contribuir  para  o 

estudo do treinador, apresentando-se como fiável e válido na análise da 

perceção dos fatores de eficácia mais importantes no sucesso do treinador, e 

dos seus preditores, em diferentes contextos e com diferentes orientações. 

Consideramos ainda que se trata de um instrumento bastante útil no estudo da 

eficácia do treinador de futebol, dada a escassez de investigações neste 

domínio específico apesar de se tratar da modalidade desportiva com maior 

impacto a nível mundial. 

Partindo da validade do instrumento, procuramos a concretização dos 

outros objetivos subjacentes a esta investigação. Assim, delineamos e 

desenvolvemos dois estudos partindo de uma premissa comum, a análise da 

perceção de atletas e treinadores acerca dos fatores de eficácia mais 

valorizados no sucesso do treinador. Os dois estudos foram desenvolvidos em 

dois níveis competitivos distintos, o treino de alto rendimento, onde foram 

analisadas as perceções de treinadores e jogadores de elite, e o treino de 

jovens, com recurso à perceção de jogadores jovens e treinadores com 

experiência  na  formação  desportiva.  Desta  forma,  procurou-se  um 

entendimento alargado acerca dos fatores de eficácia mais valorizados nos 

dois contextos mais importantes do treino de futebol, o alto rendimento e a 

formação desportiva. 

Os resultados de ambos os estudos revelam que todos os fatores são 

valorizados  pelos  treinadores  e  jogadores,  pelo  que  se  assumem  como 
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importantes para o sucesso do treinador, independemente do nível competitivo 

em que se encontra. Vários autores consideram que a eficácia do treinador 

depende  da  ação  partilhada  de  um  conjunto  de  atributos  dos  quais  se 

destacam duas competências fundamentais: a competência técnica, e a 

competência na relação interpessoal, ou psicológica, (Houllier & Crevoisier, 

1993; Pacheco, 2005; Whitmore, 1994). De acordo com a análise das suas 

determinantes, estas competências parecem relacionar-se com os fatores do 

instrumento que utilizamos, aproximando-se a competência técnica, dos fatores 

“técnica” e “estratégia”, com a “motivação” e a “construção do caráter” a 

apresentarem itens que se relacionam com as competências psicológicas do 

treinador.  Aliás, o domínio e aplicação destes fatores revestem-se de bastante 

importância na análise da eficácia do treinador, tal como advoga Feltz et al. 

(1999) e Gilbert et al. (2009). Dado o reconhecimento da importância partilhada 

de todos os fatores no desempenho do treinador, parece relevante que os 

programas de treino orientados para o treinador englobem todas as 

determinantes da eficácia aqui explanadas, cujos efeitos são suportados pelos 

estudos de Fung (2003) e de Malete e Feltz (2000). 

Apesar dos resultados indicarem, de acordo com a perceção de 

treinadores e jogadores, que todos os fatores de eficácia são considerados no 

sucesso do treinador, com o nosso estudo procuramos também verificar quais 

os que assumem maior relevância para o desempenho de excelência do 

treinador, tendo em conta que a prioridade é estabelecida pelos próprios 

treinadores, que acabam por se diferenciar na sua atuação de acordo com 

essas opções. 

Nesta análise é de salientar a congruência entre a opinião dos jogadores 

e dos treinadores de ambos os níveis competitivos, sugerindo uma proximidade 

entre a perceção de importância dos fatores de eficácia, pelos atletas e pelos 

treinadores deste estudo. Lembramos que, embora se tratando de estudos com 

objetivos  diferentes,  a  revisão  da  literatura  indica  frequentes  discrepâncias 

entre a perceção dos treinadores e a dos atletas (Kavussanu et al., 2008; 

Kenow & Williams, 1992; Short & Short, 2004; Vargas-Tonsing et al., 2004). 

Assim,  a  este  nível  verificou-se  que  a  perceção  dos  treinadores  e 
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jogadores indica que a “motivação” é o fator mais valorizado no sucesso do 

treinador, quer de jovens quer de elite, confirmando a importância atribuída 

pela literatura aos aspetos psicológicos no treino de alto rendimento (Alves et 

al., 1996; Dosil, 2004; Martens, 1999; Weinberg et al., 1992) e no treino de 

jovens (Bayer, 1987; Holt & Dunn, 2004; Kowalsky et al., 2007; Lavoi, 2007; 

Pacheco, 2001). Neste sentido, Alves et al. (1996) reforçam mesmo que a 

eficácia do treinador está dependente do conhecimento e compreensão acerca 

do que motiva os seus atletas. No caso dos atletas jovens, Macdonald et al. 

(2010) salientam que a ênfase nos aspetos motivacionais é, normalmente, do 

agrado dos atletas. 

Desta forma, podemos depreender que na realidade portuguesa o fator 

“motivação” é percecionado pelos principais intervenientes, treinadores e 

jogadores, como o mais importante num desempenho de sucesso do treinador, 

independentemente do nível competitivo em que se encontra (elite ou 

formação). Neste sentido, Boardley et al. (2008) verificaram no seu estudo que 

a eficácia no fator “motivação” potencia o reforço, compromisso e prazer dos 

atletas o que naturalmente se poderá refletir no seu desempenho e, por 

inerência, no sucesso do treinador. De certa forma, os resultados sustentam a 

opinião de Birkinshaw e Crainer (2005), referindo que os novos líderes se 

caraterizam  por  serem  discretos  e  focalizados  no  relacionamento, 

apresentando um elevado coeficiente de inteligência emocional e, acima de 

tudo, motivando pela razão e pela inspiração. 

Apesar da congruência na perceção do fator mais valorizado no treino 

de alto rendimento e de jovens, verificou-se uma ordem de valorização dos 

fatores diferente, entre os treinadores de jovens e os treinadores de elite. 

Assim o “cárater”, que se apresenta como o fator menos valorizado no sucesso 

do treinador de elite, assume bastante preponderância no desempenho do 

treinador de jovens, apresentando os fatores “estratégia” e “técnica” uma 

valorização menor neste âmbito. Esta diferença pode naturalmente decorrer 

das caraterísticas do nível competitivo em que se encontram os treinadores e 

da prioridade que cada um dos fatores pode assumir na condução das suas 

equipas.  Inclusivamente,  num  recente  estudo  com  treinadores  brasileiros, 
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verificou-se que os valores mais elevados foram encontrados na dimensão 

“caráter”, ou seja, a sua crença para influenciar as motivações pessoais e as 

atitudes positivas dos atletas (Iochite & Vieira, 2013), o que pode sugerir 

algumas diferenças contextuais neste tipo de análise. 

Desta forma, a valorização superior do fator “caráter” no sucesso do 

treinador  de  jovens  poderá  estar  relacionada  com  a  necessidade  de  se 

constituír como um bom exemplo e modelo para jogadores jovens, tendo em 

conta   que   estes   se   encontram   num   processo   de   formação   da   sua 

personalidade e aquisição de valores e referências determinantes para o seu 

futuro, e para a sua personalidade (Kowalsky et al., 2007). Aliás, é 

imprescindível que o treinador contribua de forma positiva para a vida dos 

jovens, através da transmissão e assimilação de valores sociais fundamentais 

(Brusser & Carruthers, 2010; Gonçalves, 2004). Também Holt e Dunn (2004), 

num estudo com futebolistas jovens, concluíram que as caraterísticas 

psicológicas e do caráter são determinantes na formação de um futebolista de 

elite, enfatizando assim uma atuação prioritária do treinador nestes fatores. 

Por outro lado, a importância atribuída ao fator “estratégia” no 

desempenho de sucesso do treinador de elite poderá estar de acordo com as 

exigências que a alta competição encerra. A este respeito Houlier e Crevoisier 

(1993) consideram fundamental o domínio absoluto, por parte do treinador, do 

conteúdo específico da modalidade, devendo por isso ser alvo de bastante 

atenção ao nível da formação dos treinadores. Tendo em vista o seu sucesso é 

fundamental que o treinador procure o entendimento das estratégias e 

fundamentos do jogo, realizando os ajustes necessários e apropriados à sua 

equipa (Janssen & Dale, 2002). Neste sentido, é igualmente importante que o 

treinador tome decisões táticas acertadas em competição, sobretudo quando 

está sobre grande pressão, sendo necessário observar apenas aquilo que é 

importante, no sentido de procurar influenciar convenientemente o 

comportamento dos atletas (Launder & Piltz, 2000). Assim, este resultado 

parece ser congruente com a exigência que o futebol de elite coloca no 

treinador e na sua capacidade estratégica, tendo em vista o desequilibrio do 

adversário e a superiorização da sua equipa na qualidade do jogo. 
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Pese   embora   estudos   desenvolvidos   noutros   países   apresentem 

algumas diferenças contextuais, na realidade portuguesa a ordem de 

valorização dos fatores de eficácia para o sucesso do treinador é diferente no 

futebol de formação e no futebol de elite, o que sugere naturalmente atuações 

do treinador também distintas. De acordo com os resultados obtidos parece 

existir uma demarcação da ideia de modelação do treino de crianças com base 

no treino de adultos, submetidos aos interesses competitivos dos treinadores, 

tal como foi referido por Buceta (2001). Inclusivamente, o estudo realizado com 

treinadores de jovens permitiu identificar diferenças significativas na ordem de 

valorização dos fatores de eficácia pelos atletas jovens dos vários escalões 

etários, o que acentua ainda mais a necessidade do treinador adaptar a sua 

atuação em função da idade dos atletas. De acordo com Mesquita (1997), cada 

nível de prática apresenta as suas caraterísticas próprias pelo que, e tal como 

sugere Elmore (1987), parece que a idade pode interferir com a perceção dos 

atletas relativamente à importância da eficácia do treinador para o seu sucesso, 

induzindo valorizações diferentes dos fatores de eficácia ao longo do processo 

de formação do atleta jovem, pelo que se sugere uma maior profundidade na 

análise dos diferentes escalões etários, de forma a melhor se entender os 

fatores a valorizar pelos treinadores, em função das expetativas dos atletas. 

De forma a aprofundar o estudo acerca da importância dos fatores de 

eficácia para o sucesso do treinador, em ambos os níveis competitivos 

recorremos à análise da perceção dos treinadores acerca dos comportamentos 

que assumem utilizar na prática, de acordo com os itens do instrumento, 

procurando uma relação com a valorização que atribuiram a cada um dos 

fatores estudados, ou seja, com o intuito de verificar se a importância que 

atribuiram aos fatores para o sucesso do treinador está relacionada com os 

seus próprios comportamentos práticos. 

A este nível, quando questionamos os treinadores acerca do seu 

desempenho prático verificou-se que, quer nos treinadores de jovens quer nos 

treinadores de elite, existe uma correlação positiva entre os fatores valorizados 

e a perceção dos comportamentos práticos adotados, o que sugere uma 

valorização dos fatores de eficácia indicados pelo modelo de Feltz et al. (1999), 
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com base no que fazem na prática. Aliás, alguns estudos (Myers et al., 2005; 

Sullivan, 2008; Sullivan & Kent, 2003) demonstram uma ligação próxima entre 

a eficácia do treinador e as competências práticas percebidas por este, o que 

justifica esta análise. Ainda assim, no caso do treinador de jovens a ordem de 

importância  atribuída  aos  fatores  de  eficácia  é  diferente  da  ordem  de 

valorização dos comportamentos que assumem adotar na prática, com o 

“caráter” a superiorizar-se à “motivação”. Neste contexto salienta-se, 

inclusivamente,  que  estas  diferenças  na  hierarquização  dos  fatores  se 

traduzem em diferenças significativas no fator “motivação” e “estratégia”. Numa 

primeira análise pode considerar-se que estas diferenças entre a valorização 

dos fatores e o seu desempenho prático se pode dever a condicionalismos 

impostos pelo facto da amostra utilizada ser de clubes de nível distrital que 

tendencialmente, tal como advertem Gilbert e Trudel (2001), recorrem a 

treinadores voluntários, com pouca preparação para as funções, e que podem 

revelar algumas dificuldades na utilização prática dos fatores de eficácia. 

Também as condições que normalmente estes clubes apresentam podem 

dificultar a concretização dos fatores que os treinadores consideram importante 

valorizar no sucesso do treinador. 

No entanto, esta valorização superior do fator “caráter”, no que respeita 

à perceção dos seus comportamentos práticos, pode estar relacionada com a 

necessidade que os treinadores encontram no trabalho com os jovens, que 

apela de forma frequente às atitudes de desportivismo e fair-play que muitas 

vezes  são  negligenciadas  pelos  atletas  mais  jovens.  Aliás,  Brusser  e 

Carruthers (2010) destacam a importância deste fator na condução de crianças 

e jovens, já que se trata de uma fase sensível da sua formação. Esta 

constatação sugere a necessidade de uma elevada componente pedagógica 

no trabalho com jovens, admitindo-se que os profissionais de educação física, 

dada a consistência da sua formação, possam apresentar-se em boas 

condições  para  desempenhar  este  cargo,  desde  que  com  a  formação 

específica apropriada. Inclusivamente parece que a formação superior em 

Educação Física e Desporto assume uma importância relevante no que se 

refere ao domínio de conhecimentos e competências fundamentais para uma 
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maior qualidade da intervenção dos treinadores, no treino e na competição 
 

(Demers et al., 2006, citados por Barros et al., 2010). 
 

A concordância generalizada verificada ao longo destes dois estudos na 

perceção de atletas e treinadores, no que respeita à importância dos fatores de 

eficácia no sucesso do treinador, sugere a importância de se desenvolver uma 

relação positiva, propiciando uma participação empenhada e motivada dos 

atletas  e  potenciando  o  seu  rendimento  no  sentido  da  consecução  dos 

objetivos da equipa e, consequentemente, do sucesso do treinador. Desta 

forma, e tal como refere Vargas-Tonsing et al. (2003), parece existir uma 

relação próxima entre a eficácia do treinador, a eficácia da equipa e a eficácia 

dos atletas. Neste contexto e segundo Fabra et al. (2013), o clima motivacional 

promovido pelos treinadores potencia o desenvolvimento das crenças de 

eficácia  no  desempenho  do  seu  papel,  o  que  naturalmente  favorece  a 

confiança da equipa e dos jogadores. Convém ainda destacar os resultados da 

recente investigação de Parks et al. (2013), em atletas de futebol feminino, 

onde se concluiu que a confiança dos jogadores do grupo relativamente à sua 

eficácia ou seja, a perceção de eficácia coletiva, parece potenciar a obtenção 

de um um maior rendimento pela equipa, lembrando assim, face à relação 

existente, a importância da eficácia do treinador. 

Neste sentido, tendo em conta a importância que as expetativas dos 

atletas têm no desempenho de sucesso do treinador, recorreu-se também à 

análise dos fatores valorizados pelos seus melhores treinadores, ou treinadores 

favoritos, de acordo com a perceção dos atletas. Procurou-se assim um 

entendimento mais consistente acerca da valorização dos fatores por parte dos 

atletas, através da análise da sua relação com as opções tidas pelos seus 

melhores  treinadores,  ao  longo  da  sua  carreira.   Considera-se  que  os 

treinadores favoritos dos atletas foram aqueles que lhes proporcionaram mais 

satisfação, com base num maior conhecimento, adaptação e compreensão 

acerca do grupo e de cada um deles individualmente, por parte do treinador 

(Martens, 1999). A satisfação dos jogadores, segundo Feltz et al. (1999), 

apresenta-se como uma das fontes de eficácia do treinador e é, segundo Jowet 

et al. (2012), um dos aspetos mais relevantes na determinação da qualidade da 
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relação treinador-atleta. Assim, em ambos os níveis competitivos (elite e 

formação), verificou-se uma correlação positiva entre os fatores de eficácia 

valorizados pelos atletas e a perceção acerca dos seus treinadores favoritos, 

sendo a ordem de valorização também concordante. Vargas-Tonsing et al. 

(2003) referem uma relação próxima entre a eficácia do treinador e a eficácia 

do jogador, ou seja, o jogador entende como treinador eficaz aquele que o leva 

ou levou a melhores índices de eficácia, pelo que se depreende a importância 

das expetativas para os atletas, e consequentemente para o sucesso dos 

treinadores. 

Contudo, em ambos os estudos e na comparação entre os fatores, 

verificam-se diferenças significativas de valorização na perceção dos atletas e 

dos seus melhores treinadores, especialmente ao nível do fator mais valorizado 

por ambos, a “motivação”. No caso dos atletas jovens estas diferenças 

estendem-se praticamente a todos os fatores, incluindo também a “técnica” e a 

“estratégia”, sugerindo que mesmo os treinadores favoritos dos atletas poderão 

não ter conseguido satisfazer em pleno as suas motivações. Estas diferenças 

na valorização dos fatores podem também estar associadas a uma menor 

experiência do treinador, dado tratar-se do futebol de formação, uma vez que 

esta variável prediz a sua eficácia em todos os fatores (Kavussanu et al., 2008; 

Marback et al, 2005; Myers, et al., 2005). 

A importância que a satisfação dos atletas tem na sua eficácia sugere a 

necessidade do conhecimento das suas expetativas por parte dos treinadores, 

assumindo-se a experiência como um pressuposto fundamental neste domínio, 

uma vez que a identificação é substancialmente maior, nomeadamente no que 

diz respeito à compreensão do treinador pelos sentimentos e emoções que a 

competição despoleta (Serpa, 1996). Neste contexto são vários os estudos que 

atribuem uma ligação próxima entre a experiência e a eficácia do treinador 

(Kim, 2009; Myers et al., 2005; Sullivan et al., 2008; Sullivan & Kent, 2003). 

Malete e Sullivan (2009) referem mesmo que a experiência do treinador, como 

jogador e treinador, são fontes importantes de eficácia. Desta forma e tendo em 

conta  que  se  trata  de  um  preditor  importante  na  análise  da  eficácia  do 

treinador, desenhamos um estudo com o intuito de entender de que forma o 
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nível de experiência como treinador, e como jogador, pode influenciar a 

perceção de importância dos fatores de eficácia dos treinadores, no sucesso do 

treinador de futebol, constituindo-se estes resultados como mais um parâmetro 

importante na elaboração de programas de formação específicos e adaptados 

ao nível de conhecimento dos treinadores. Segundo Gilbert et al. (2009), a 

maior experiência do treinador como atleta tende a aumentar a eficácia como 

treinador. No entanto, os resultados do nosso estudo revelaram valorizações 

idênticas pelos treinadores ex-jogadores profissionais e jogadores sem 

experiência como profissionais, quer em termos de magnitude, como de ordem 

de valorização (“motivação”, “estratégia”, “técnica” e “caráter”, respetivamente), 

contrariando os resultados de Feltz et al. (2009) que apontavam para uma 

maior valorização dos fatores pelos treinadores com experiência como 

jogadores profissionais. Desta forma, e tal como referem Alberda e Murphy 

(1997), a experiência como jogador de alto nível, apesar de conferir vantagem 

ao treinador, não é condição suficiente para o êxito, na medida em que deve 

ser suportada por um conhecimento específico, naturalmente adquirido através 

de uma formação completa. 

Por outro lado, verificou-se que a qualidade e o tempo de experiência 

como treinador implicam uma ordem de valorização diferenciada dos fatores 

que podem conduzir o treinador ao sucesso, confirmando a premissa de que se 

trata de um preditor influente na perceção de eficácia dos treinadores (Feltz et 

al., 1999; Gilbert & Rangeon, 2011; Gilbert & Trudel, 2001; Jones et al., 2003; 

Malete et al., 2013). Recentemente Mesquita et al. (2012) concluiram também, 

embora num estudo com treinadores de Andebol, que a experiência do 

treinador, em conjunto com a sua formação académica influencia, 

simultaneamente, a perceção de eficácia dos treinadores. Assim, os autores 

salientaram que o contexto cultural que envolve a modalidade e o domínio da 

sua ação também condicionam a perceção de autoeficácia do treinador, pelo 

que devem ser considerados. 

Neste âmbito, e de forma a melhor entender os fatores valorizados por 

treinadores com diferentes níveis de experiência, para o sucesso do treinador 

de futebol, decidimos relacioná-los com os comportamentos práticos que os 
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treinadores estudados percecionam utilizar.   Assim, verificou-se que os 

treinadores com menor experiência, enquanto atletas e treinadores, assumem 

valorizar menos na prática os fatores que consideram importantes para o 

sucesso do treinador o que, segundo Hanin (2007), se pode dever a uma maior 

dificuldade destes treinadores em compreender as emoções e o stress 

competitivo, derivado da sua menor experiência como atletas, e também devido 

ao facto da experiência como treinador influenciar o processo de tomada de 

decisão, o que pode induzir diferentes valorizações no seu desempenho prático 

(Veerger & Lyle, 2009). 

Por outro lado a aproximação verificada entre a perceção de importância 

dos fatores, no sucesso do treinador, e a perceção da frequência de utilização 

prática dos fatores apresentada pelos treinadores com maior experiência, como 

jogadores e treinadores, confirma a importância atribuída por Mielke (2007) à 

experiência nestes dois domínios, para um bom desempenho no alto nível, em 

particular no futebol. 

Concluindo, depreende-se dos resultados desta investigação que os 

fatores  de  eficácia  revelam  ter  um  papel  importante  na  determinação  do 

sucesso do treinador, com o fator “motivação” a assumir a maior valorização, 

tanto no futebol de elite, como no futebol de formação. 

No entanto, as diferenças encontradas nestes dois contextos, tanto na 

ordem de valorização dos fatores como na sua valorização no desempenho 

prático dos treinadores, remetem-nos para a necessidade do treinador se 

adaptar, no que respeita às suas prioridades e às suas práticas, ao nível 

competitivo em que se encontra, pois a condução de jovens é necessariamente 

diferente do treino de atletas de elite. Inclusivamente no que se refere ao treino 

de jovens os resultados apontam para um trabalho adaptado aos diferentes 

escalões etários, em função dos fatores valorizados pelos atletas. 

De toda a análise, ressalta um aspeto fundamental que se prende com o 

conhecimento das expetativas dos atletas de forma a garantir uma prática 

adaptada aos seus interesses, que facilite a sua aprendizagem e performance, 

potenciando também o desempenho do treinador. Neste sentido, a experiência 

como treinador pode revelar-se importante, na medida em que os treinadores 
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mais experientes apresentam uma maior congruência nos seus processos, 

evidenciados na relação existente entre os fatores que valorizam no sucesso 

do treinador de futebol, e o que percecionam fazer na prática. De salientar que 

a experiência como jogador profissional aparentemente não implica uma 

valorização diferente dos fatores de eficácia, pelo que se conclui que 

isoladamente não se afigura como vantagem perante os treinadores que não 

fizeram carreira como jogadores profissionais. 

Destaca-se o facto de esta investigação ter sido conduzida no contexto 

português, permitindo assim o alargamento do estudo da eficácia do treinador a 

outros países europeus, uma vez que a investigação neste domínio tem sido 

liderada pelos países anglo-saxónicos. Desta forma e à semelhança do que 

referem Malete et al. (2013) as diferenças encontradas no nosso estudo, 

comparativamente com investigações já realizadas neste domínio, podem 

dever-se aos diferentes contextos onde foram desenvolvidas e às suas naturais 

particularidades. 

Neste sentido, e segundo Richards (2012), a intervenção no estudo da 

eficácia do treinador é fundamental, na medida em que também permite a 

avaliação do seu conhecimento e das competências específicas a desenvolver 

de acordo com as suas necessidades. O autor citado refere, inclusivamente, 

que a formação do treinador com base na sua eficácia pode potenciar o seu 

desempenho. Mesquita et al. (2012) consideram também que o estudo da 

perceção do treinador acerca da sua eficácia permite determinar os aspetos 

que o treinador admite ter mais competência, assim como os que assume ter 

mais dificuldade, providenciando informação relevante para a elaboração de 

programas de formação de treinadores. Desta forma, e tal como adverte 

Iaochite e Vieira (2013), é necessário incentivar o desenvolvimento de modelos 

que garantam o atendimento das necessidades reais de formação, e que 

permitam ultrapassar as os mitos e crenças que afetam o desenvolvimento 

profissional e formação contínua de treinadores. 

Concluindo, parece fundamental a criação e o desenvolvimento de 

programas de formação com base nos fatores de eficácia que os treinadores e 

atletas     consideram     ser     importantes,     favorecendo     a     adoção     de 
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posturas/comportamentos que potenciem o processo de treino e naturalmente 

o sucesso do treinador. A elaboração de planos de formação específicos, tendo 

em conta a experiência anterior dos treinadores e os contextos em que 

trabalham, poderá também constituir-se como uma ferramenta importante no 

seu desenvolvimento profissional, tornando-os mais competentes e eficazes no 

desempenho das suas tarefas, potenciando o seu sucesso desportivo, e 

naturalmente o das suas equipas. 
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RESUMO 
 

Da análise da literatura da especialidade, resulta que a Coaching Efficacy Scale (CES) se tem 

constituído como o principal instrumento utilizado pelos investigadores para avaliar a efi- 
cácia dos treinadores desportivos. Assim, o objectivo deste estudo consistiu em proceder à 

sua tradução e adaptação transcultural para a realidade portuguesa, bem como à avaliação 

da qualidade das propriedades psicométricas e da estrutura factorial da versão resultante 
(i.e., da CESp). Participaram 244 futebolistas seniores masculinos de clubes participantes na 

Primeira e na Segunda Liga Portuguesa de Futebol Profissional, com idades compreendidas 

entre os 18 e os 35 anos de idade. De uma forma geral, a análise dos resultados relativos 
às matrizes de correlações inter-item, item-total  e inter-factor e aos valores dos alfas de 

Cronbach evidenciou a fiabilidade da CESp. Adicionalmente, as AFC revelaram que os mode- 

los de medida unidimensional e multidimensional (constituído por quatro factores idênticos 
aos propostos pelos autores da versão original e reforçados em vários estudos posteriores) 

apresentaram um ajustamento aceitável à matriz de covariância dos dados empíricos reco- 

lhidos, sugerindo, portanto, que pode ser usada com confiança tanto como uma medida glo- 

bal para a avaliação da eficácia dos treinadores como para avaliar individualmente cada uma 
das quatro facetas nela representadas. Nesse sentido, recomenda-se pois a sua utilização 

por parte dos investigadores nacionais interessados nesta área do conhecimento. 
 
 

Correspondência: Daniel Duarte. Instituto Superior 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Av. Carlos Oliveira Campos.  
4475-690 Avioso S. Pedro. Portugal (d011167@ismai.pt). 
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Cross-cultural adaptation and evaluation 01 
of the psychometric properties 

 

and factorial structure of the Portuguese version 

of the Coaching Efficacy Scale (CESp). 
 

 
 

ABSTRACT 
 

The analysis of the literature  reveals that the Coaching Efficacy Sca- 

le (CES) is the main tool used by researchers to assess the efficacy of 

sports coaches. Thus, the aim of this study was to undertake the trans- 

lation and transcultural  adaptation to Portuguese reality, as well as the 

assessment of the quality of the psychometric properties and factor 

structure of the resulting version (ie, CESp). Participated 244 male foot- 

ball players, aged between 18 and 35 years old, from clubs participating 

in the First and Second Portuguese Professional Football League. In ge- 

neral, the analysis of the results of inter-item, item-total and inter-factor 

matrix correlations, and of the values of Cronbach's alphas, showed the 

reliability  of the CESp. Additionally, the CFA revealed that the single- 

-dimensional and multidimensional (consisting of four factors identical 

to those proposed by the authors of the original version and reinforced in 

several subsequent studies) measurement models showed an accepta- 

ble adjustment to the covariance matrix of the empirical data collected, 

suggesting therefore it can be safely used both as a measure for the 

overall evaluation of the coach efficacy as to individually evaluate each 

of the four faces shown therein. Therefore, it is recommended its use by 

national researchers interested in this area of knowledge. 
 
 

KEY WORDS: 

Coaching.  Efficacy.  Coaching  Efficacy  Scale.  Cross-cultural  
adaptation. Psychometric properties. Factorial structure. 
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INTRODUÇÃO 
 

O treinador apresenta-se como um dos principais intervenientes do processo desportivo, 
existindo um consenso relativo à importância da sua função enquanto potenciador dos 
níveis de rendimento ou performance dos atletas (6, 30, 38), bem como à necessidade de de- 

senvolver um vasto reportório de competências técnicas e psicológicas que lhe permita 
desempenhar as suas funções com o sucesso desejado (4, 22; 43). 

Porém, a obtenção e a avaliação do sucesso desportivo do treinador constituem-se como 

tarefas difíceis, envolvendo vários critérios e variáveis de natureza subjectiva, de entre as 

quais se poderão destacar as relativas à sua eficácia, seja esta considerada de forma mais 

objectiva ou subjectiva, designadamente no plano das expectativas. 

Na linha de Bandura (1), as expectativas de auto-eficácia do treinador podem ser enten- 

didas como os julgamentos produzidos por ele sobre a sua capacidade para influenciar o 

processo de aprendizagem e o rendimento dos seus atletas. Sendo determinadas essen- 

cialmente pelas suas realizações anteriores, experiências vicariantes, persuasão verbal 

e estados fisiológicos, as expectativas dos treinadores determinam em grande medida o 

tipo de comportamentos que adoptam, bem como a sua intensidade e persistência, consti- 

tuindo-se portanto como preditoras do seu sucesso e, consequentemente, do sucesso dos 

respectivos atletas e equipas. 

Na verdade, de acordo com o modelo proposto por Horn (21) sobre a efectividade do trei- 

nador, os comportamentos dos treinadores são influenciados pelos seus objectivos, cren- 

ças e expectativas, os quais são por sua vez influenciados por outras variáveis relaciona- 

das, por exemplo, com as características dos próprios treinadores, mas também dos seus 

atletas e dos contextos em que se desenrola o processo desportivo. Do mesmo modo, tam- 

bém a efectividade dos treinadores é condicionada por factores que lhes são intrínsecos 

bem como por outros de natureza situacional. 

Sendo a efectividade entendida como o período de tempo em que os treinadores conse- 

guem aplicar o seu conhecimento e competências no sentido de influenciar positivamente a 
performance e a aprendizagem dos seus atletas, relacionando-se com uma maior satis- 

fação, auto-estima e percepção da realidade por parte destes (21), parece ser evidente que 
uma das suas determinantes é a eficácia do treinador (16, 36). 

A eficácia do treinador constitui-se pois como um factor determinante na constância 
com que o treinador adopta os comportamentos mais ajustados aos recursos disponíveis e 
consegue contribuir para a obtenção dos mais elevados rendimentos possíveis (30). 

No que se refere à avaliação da eficácia do treinador, a análise da literatura disponível 
neste domínio destaca inequivocamente o relevo assumido pela Coaching Efficacy  Scale 

(CES) (15), referida mesmo como sendo o único instrumento publicado para este efeito (34, 36). 
Baseando-se no trabalho preliminar de Park (37) acerca da confiança do treinador, no con- 

ceito de auto-eficácia de Bandura (1) e no modelo multidimensional de ensino eficaz de 



 

 

Denham e Michael (13), Feltz e colaboradores (15) desenvolveram a CES com o objectivo de     01 
criar um instrumento que permitisse avaliar a eficácia do treinador, considerando-a em 
função do seu nível de confiança no desempenho bem sucedido de várias tarefas específi- 

cas da sua actividade profissional; de sublinhar que, na linha do anteriormente referido por 

Feltz e Chase (14) e Myers, Feltz, Chase, Reckase e Hancock (34) sobre a possibilidade de a 

auto-eficácia poder ser entendida como a autoconfiança face a uma situação específica, os 

termos eficácia e confiança são utilizados de forma similar ao longo deste artigo. 

A versão final da CES é constituída por 24 itens correspondentes cada um deles a um in- 
dicador de eficácia específica do treinador, os quais se agrupam em quatro dimensões mais 

abrangentes: i) ‘motivação’ (i.e., confiança na capacidade para influenciar as competências 
e estados psicológicos dos seus atletas e equipas); ii) ‘estratégia de jogo’ (i.e., confiança 
na capacidade para promover uma performance de sucesso dos seus atletas e equipas 

durante a competição); iii) ‘técnica’ (i.e., confiança na capacidade para diagnosticar e de- 

senvolver as competências dos seus atletas e equipas durante o processo de treino); e iv) 
‘construção do carácter’ (i.e., confiança na capacidade para influenciar o desenvolvimento 

pessoal e uma atitude positiva dos seus atletas e equipas perante o desporto). 

Desde a sua publicação, a CES tem vindo a ser escolhida por um conjunto alargado de 
investigadores (e.g.,  9,  15,  33,  39,  42) para analisar o modo como os treinadores avaliam a sua 
eficácia, suas fontes e consequências, ou ainda o padrão de relações estabelecido com 

outras variáveis. Adicionalmente, vários estudos em que foram analisadas as propriedades 
psicométricas da CES também têm demonstrado a sua qualidade e utilidade (e.g., 3, 18, 36, 39, 41), 
justificando-se portanto a sua tradução e adaptação transcultural para contextos distintos 

da realidade norte-americana, procurando assim contribuir para a promoção da investiga- 

ção e do aumento do conhecimento nesta área. 

Na realidade, a CES tem sido utilizada predominantemente em estudos realizados em 
países anglo-saxónicos (3, 8, 15, 16, 18, 26, 27, 33, 36, 40)  sendo extremamente escassa a investigação 
desenvolvida noutros países, designadamente em Portugal e nos restantes países lusófonos. 

Para além disso, em grande medida relacionada com a questão anterior, não pode deixar 

de se estranhar que seja praticamente inexistente a investigação realizada no contexto do 

futebol, sendo este um dos desportos mais praticados a nível mundial e em que os treina- 

dores desempenham um papel tão importante e decisivo. Com efeito, nesta área, apenas é 

possível identificar na literatura um estudo exclusivamente desenvolvido com treinadores 

de futebol (27), ao qual se poderá acrescentar alguma informação proveniente de um es- 

casso número de outros estudos em que também participaram treinadores de futebol mas 
juntamente com treinadores de outras modalidades colectivas (e.g., 3, 15, 16, 26), justificando-se 
portanto o aprofundamento do conhecimento actualmente disponível neste domínio. 

Procurando igualmente contribuir para o aumento do conhecimento nesta área, recen- 

temente, Myers, Feltz, Maier, Wolfe e Reckase (35) decidiram utilizar a CES para avaliar as 
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percepções de um conjunto de atletas de equipas masculinas e femininas de hóquei no 

gelo e de futebol relativamente aos seus treinadores através da modificação das instru- 

ções iniciais: em lugar de pedirem aos treinadores para avaliarem a sua eficácia (recor- 

rendo à questão inicial: “Que confiança sente na sua capacidade para...”, complementada 

depois pelos 24 itens que integram a CES, cada um deles relativo a um comportamento 

específico do treinador), foi pedido aos atletas para avaliarem a competência demonstrada 

pelos seus treinadores (recorrendo à questão inicial “Qual é a competência do teu treina- 

dor para...”, complementada depois pelos mesmos 24 itens que integram a CES). 

Não sendo inédito o procedimento de utilizar um mesmo elenco de itens para avaliar 
construtos relativamente distintos, modificando para o efeito as instruções iniciais (e.g.,  

10,  17), este estudo, ao fornecer evidências no sentido da validade desta versão modifi- 
cada da CES (que os autores optaram por designar como Coaching Competence Scale), 

veio demonstrar a viabilidade da adopção desse procedimento para a CES e suscitar a 
sua expansão a outras possibilidades. 

Por exemplo, conforme destaca Hedstrom (20), apesar de ser conhecido o impacto que 

perspectivas divergentes poderão assumir no clima e no rendimento das respectivas 

equipas, a investigação produzida sobre as semelhanças e diferenças existentes entre 

o modo como treinadores e atletas percebem a eficácia dos comportamentos dos pri- 

meiros é reduzida, razão pela qual importa incrementá-la. E, na mesma linha, parece 

ser igualmente relevante perceber em que medida convergem, ou não, treinadores e 

atletas na valorização do contributo de determinados comportamentos para a obtenção 

dos mais elevados índices de sucesso, porquanto, se existirem diferenças significativas 

a este nível e sabendo-se do modo como a adopção de determinados comportamentos 

é condicionada pelas crenças relativamente às vantagens que daí decorrerão para os 

próprios, será naturalmente necessário intervir nesse sentido. 

Uma outra questão que tem reclamado atenção por parte dos investigadores é a que 
se refere à estrutura factorial da CES, porquanto Feltz e colaboradores (15), apesar de 
a terem desenvolvido com o objectivo de testar a multidimensionalidade da eficácia do 

treinador proposta no seu modelo teórico e de terem fornecido evidências no sentido 

da validade da estrutura com os quatros factores anteriormente referidos, sublinharam 

igualmente que os seus resultados proporcionaram suporte marginal para a existência 

de apenas um factor único de eficácia. 

Posteriormente, os resultados de um estudo realizado por Myers e colaboradores (36) 

evidenciaram novamente as boas propriedades psicométricas da CES e forneceram apoio 

para o entendimento da eficácia desportiva como um construto multidimensional (consti- 

tuído pelos quatro factores propostos: motivação, estratégia de jogo, técnica e construção 

do carácter), mas não para a existência de um factor unidimensional mais abrangente. No 

mesmo sentido, também Tsorbatzudis, Daroglou, Zahariadis e Grouious (41), ao avaliarem 
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a versão grega da CES, encontraram suporte para a utilização da escala multifactorial.     01 
Ainda assim, a dúvida anteriormente colocada parece permanecer, pois outros autores (e.g.,  

39), independentemente de sublinharem a existência de apoio para a estrutura com quatro 
factores, têm reportado igualmente resultados satisfatórios com a utilização de apenas 
um factor de eficácia total. 

Em conformidade com o anteriormente exposto, constituiu-se como principal objec- 

tivo deste trabalho proceder à tradução e adaptação da CES para a realidade portu- 

guesa e à verificação das suas propriedades psicométricas e da estrutura  factorial 

mais adequada, quando aplicada no contexto do futebol, designadamente com atle- 

tas. Pretendeu-se assim disponibilizar aos investigadores nacionais um instrumento 

de reconhecida qualidade que permita desenvolver a investigação neste domínio em 

Portugal, mas também contribuir para a testagem do modelo conceptual que a suporta, 

proposto por Feltz e colaboradores (15), ao expandir a investigação a contextos e cultu- 

ras distintos daqueles em que tem vindo a ser aplicado. 
 
 
 

METODOLOGIA 
 

AMOSTRA 

Considerando os propósitos do estudo (que implicavam que os respondentes possu- 

íssem um conhecimento suficientemente substantivo e sustentado sobre as ques- 

tões em análise; i.e., sobre a importância de determinados comportamentos dos trei- 

nadores para a obtenção de elevados índices de rendimento desportivo no futebol), 

entendeu-se recorrer a uma amostra constituída apenas por atletas com experiência 

de elevado nível competitivo. 

Assim, a amostra foi composta por 244 futebolistas seniores masculinos de clubes par- 

ticipantes nos campeonatos nacionais da Primeira Liga e da Segunda Liga Portuguesas de 

Futebol Profissional, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos de idade. 
 
 

INSTRUMENTO 

Conforme referido anteriormente, a CES foi desenvolvida por Feltz e colaboradores (15) e 
é constituída por 24 itens distribuídos por quatro factores: i) ‘motivação’; ii) ‘estratégia de 
jogo’; iii) ‘técnica’; e iv) ‘construção do carácter’, relativamente aos quais se responde atra- 
vés de uma escala de Likert. Embora no estudo original tenha sido proposta uma escala de 
resposta de 10 pontos (de 0=nada confiante a 10=extremamente confiante), na maior par- 
te dos estudos que se seguiram tem vindo a ser utilizada uma escala de apenas 5 pontos 
(36). Nesse sentido, e porque um número elevado de opções de resposta pode levar a uma 

maior dificuldade em distinguir entre elas e diminuir a validade dos dados recolhidos (12), 

neste estudo optou-se igualmente pela escala de resposta com 5 pontos. 
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PROCEDIMENTOS 

Os propósitos do estudo foram previamente comunicados aos atletas, aos quais foi igual- 

mente garantida a confidencialidade das respostas e esclarecido que não se pretendia 

proceder a qualquer tipo de avaliação dos seus treinadores, mas sim conhecer o modo 

como consideravam que cada um dos comportamentos dos treinadores indicados na CES 

contribui, ou não, para a obtenção dos mais elevados níveis de rendimento, não existindo 

por isso mesmo respostas ‘certas’ ou ‘erradas’. 

A recolha de dados, que se processou em 10-15 minutos, foi conduzida pelo primeiro 

autor deste trabalho, maioritariamente, nas instalações dos clubes dos atletas inquiridos; 

nos casos em que isso não foi possível, porquanto as respectivas equipas se encontravam 

em estágio, a recolha dos dados processou-se nos locais dos estágios. 
 
 

ANÁLISE DOS DADOS 

A versão original da CES foi traduzida da língua inglesa para a língua portuguesa por 

dois especialistas bilingues, tendo a versão resultante (designada de CESp) sido poste- 

riormente submetida à apreciação de um júri, constituído por 5 elementos com domínio 

de ambas as línguas e conhecimento aprofundado na área da psicologia do desporto, 

que comparou ambas as versões e concluiu no sentido da existência de equivalência em 

termos de semântica e de conteúdo. 

Posteriormente, foram realizadas várias sessões de reflexão falada com um conjunto 

de 10 treinadores e atletas com o objectivo de determinar a compreensibilidade e uni- 

formidade intercontextual da CESp. No decurso destas sessões foi possível identificar a 

existência de algumas dificuldades na interpretação de dois itens, bem como da questão 

inicial e da escala de resposta, pelo que se entendeu como conveniente proceder a ligeiras 

modificações. Mais especificamente, os itens “... demonstrar as competências específicas 

do futebol” e “... tomar decisões críticas durante a competição” foram reformulados para 

“...demonstrar as competências do futebol”  e “... tomar decisões importantes durante a 

competição”, respectivamente. Do mesmo modo, a questão inicial “Na sua opinião, para um 

treinador de futebol ser bem sucedido, que eficácia terá que ter em relação a cada um dos 

seguintes comportamentos...“ foi reformulada para “Na sua opinião, qual é a importância 

de cada um dos seguintes comportamentos para um treinador ser bem sucedido...” e a 

escala de resposta, em lugar de referir–se a eficácia (i.e., de variar entre 1=nada eficaz a 

5=muito eficaz) passou a referir-se a importância (i.e., passou a variar de 1=nada impor- 

tante a 5=totalmente importante). 

A análise estatística dos dados recolhidos foi efectuada através do recurso ao PASW 
(Predictive Analytics SoftWare) 18.00 e ao LISREL 8.54 for Windows  e iniciou-se pela aná- 

lise exploratória dos dados obtidos, concretamente no que se refere ao cálculo da média, 
desvio-padrão, assimetria e achatamento de cada um dos 24 itens da CESp, seguida pela 
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avaliação da consistência interna de cada um dos seus quatro factores e da escala total,  01 
através do cálculo dos respectivos valores de alfa de Cronbach, e pela análise das correla- 
ções inter-item e item-total, relativamente a cada factor e à escala total, e das correlações 

inter-factores e factor-total. 

No que se refere à estrutura factorial da CESp, considerando as indicações disponíveis na 

literatura a este respeito a que anteriormente nos referimos, decidiu-se avaliar o ajustamen- 
to da estrutura multifactorial (com os quatro factores propostos pelos autores) à matriz de 

dados recolhidos neste estudo, mas também o ajustamento desta matriz a um modelo com 

apenas um factor. Para o efeito, foi utilizada a técnica da Análise Factorial Confirmatória 

(AFC), tendo sido selecionados para o efeito os indicadores mais frequentemente referencia- 
dos pela literatura internacional neste domínio: χ2, rácio entre o χ2  e os graus de liberdade 

(χ2/ gl), Standardized Root Mean Square Residual  (SRMR), Root Mean Square Error of Appro- 

ximation  (RMSEA), Non-Normed Fit Index (NNFI) e Comparative Fit Index (CFI). 
 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Através da consulta ao quadro 1 é possível verificar que, no seu conjunto, os atletas não uti- 

lizaram todas as possibilidades de resposta em relação a alguns dos comportamentos dos 

treinadores indicados na CESp (nomeadamente  as mais baixas; i.e., correspondentes a uma 

avaliação de ‘nada importante’ ou ‘pouco importante’) e que os valores médios foram todos 

superiores a 4, o que é perfeitamente compreensível se se atender ao facto de todos os com- 

portamentos indicados serem orientados para a procura do aumento do rendimento e do su- 

cesso dos respectivos atletas ou equipas. Quanto à normalidade da distribuição dos valores 

das respostas foi possível verificar a inexistência de fenómenos de assimetria e achatamento. 
 
 
 

QUADRO 1 — Valores mínimos (mín), máximos (máx), médios (M), dos desvios padrão 
(dp), de assimetria (ass) e achatamento (ach) das respostas aos itens da CESp. 

 
 

 
ITEM 

 
MÍN-MÁX 

 
M 

 
DP 

 
ASS 

 
ACH 

CESp.01 3-5 4.55 0.60 -0.99 -0.02 

CESp.02 2-5 4.14 0.73 -0.45 -0.30 

CESp.03 2-5 4.34 0.67 -0.66 0.00 

CESp.04 2-5 4.29 0.69 -0.59 -0.22 

CESp.05 2-5 4.33 0.66 -0.56 -0.35 

CESp.06 1-5 4.40 0.64 -0.93 1.77 

CESp.07 1-5 4.33 0.74 -0.96 0.94 
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ITEM 
 

MÍN-MÁX 
 

M 
 

DP 
 

ASS 
 

ACH 

CESp.08 2-5 4.40 0.67 -0.89 0.55 

CESp.09 2-5 4.16 0.72 -0.53 0.02 

CESp.10 2-5 4.62 0.58 -1.50 1.38 

CESp.11 2-5 4.34 0.61 -0.46 1.38 

CESp.12 1-5 4.38 0.62 -0.85 1.91 

CESp.13 2-5 4.34 0.78 -1.00 0.37 

CESp.14 2-5 4.06 0.74 -0.37 -0.33 

CESp.15 2-5 4.40 0.63 -0.75 0.39 

CESp.16 2-5 4.39 0.62 -0.60 -0.09 

CESp.17 1-5 4.26 0.67 -0.73 1.33 

CESp.18 1-5 4.28 0.71 -0.89 1.30 

CESp.19 2-5 4.33 0.72 -0.65 -0.57 

CESp.20 1-5 4.33 0.70 -0.94 1.38 

CESp.21 2-5 4.34 0.69 -0.77 0.27 

CESp.22 3-5 4.30 0.66 -0.42 -0.74 

CESp.23 2-5 4.54 0.59 -0.99 0.54 

CESp.24 2-5 4.43 0.67 -0.90 0.30 

 
 
 

Quanto à consistência interna dos quatro factores da CESp, a análise dos valores de alfa de 

Cronbach revelou que eram todos superiores a 0.70 (ver quadro 2), não sendo passiveis de 

aumento a partir da eliminação de qualquer dos seus itens. Quando considerado apenas um 

factor único o coeficiente de alfa foi substancialmente superior, atingindo o valor de 0.91. 
 
 
 

QUADRO  2 — Valores das correlações inter-item, em cada factor, item-factor  e 
item-total e dos alfas de Cronbach relativos aos quatro factores da CESp. 

 
 

 
ITEM-FACTOR 

 
INTER-ITEM 

 
ITEM-FACTOR 

 
ITEM-TOTAL 

 
ALFA 

motivação 0.10 – 0.49   0.71 

CESp.01 0.10 – 0.34 0.36 0.35  
CESp.03 0.07 – 0.30 0.29 0.40  
CESp.06 0.07 – 0.35 0.39 0.35  
CESp.10 0.10 – 0.40 0.42 0.41  
CESp.12 0.16 – 0.36 0.39 0.43  

 

 
 
 

XXVII 



XXVIII 

 

 

 
ITEM-FACTOR 

 
INTER-ITEM 

 
ITEM-FACTOR 

 
ITEM-TOTAL 

 
ALFA 

CESp.15 0.28 – 0.49 0.59 0.47  
CESp.23 0.15 – 0.49 0.55 0.40  
estratégia de jogo 0.11 – 0.51   0.72 

CESp.02 0.11 – 0.51 0.36 0.33  
CESp.04 0.20 – 0.40 0.49 0.54  
CESp.08 0.16 – 0.40 0.38 0.28  
CESp.09 0.19 – 0.51 0.47 0.45  
CESp.11 0.16 – 0.37 0.44 0.49  
CESp.17 0.11 – 0.36 0.38 0.43  
CESp.21 0.20 – 0.40 0.50 0.45  
técnica 0.16 – 0.49   0.73 

CESp.07 0.16 – 0.49 0.50 0.54  
CESp.14 0.16 – 0.29 0.36 0.48  
CESp.16 0.26 – 0.43 0.51 0.57  
CESp.18 0.18 – 0.40 0.48 0.55  
CESp.20 0.18 – 0.34 0.36 0.43  
CESp.22 0.28 – 0.49 0.58 0.62  
construção do carácter 0.37 – 0.67   0.79 

CESp.05 0.37 – 0.45 0.48 0.52  
CESp.13 0.45 – 0.65 0.71 0.60  
CESp.19 0.37 – 0.67 0.63 0.55  
CESp.24 0.39 – 0.54 0.57 0.53  

 

01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em termos gerais, estes valores convergem com os reportados noutros estudos realizados 

com a versão original (ainda que no estudo original os valores tenham sido relativamente 

superiores, variando entre 0.88 e 0.94) e fornecem suporte para a assunção da fiabilidade 

da CESp, tanto enquanto instrumento de avaliação multidimensional como unidimensional 

da eficácia do treinador, na linha portanto do sugerido por outros autores (e.g., 3, 15, 16, 36, 39, 41). 

No mesmo sentido concorreu a análise das matrizes das correlações inter-item e item- 

-total relativas a cada um dos 4 factores, verificando-se que a saturação dos itens no factor 

em que era suposto pertencerem foi, em todos os casos, positiva e apresentando magnitu- 

de moderada a forte. De uma forma geral, foi no factor ‘carácter’ que se verificaram as cor- 

relações com magnitude mais elevada, tanto entre itens como entre cada item e o respec- 

tivo factor. Ao invés, em qualquer dos outros três factores foi possível identificar algumas 

correlações relativamente reduzidas entre os vários itens que os constituíam, com valores 
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compreendidos entre os 0.10 e os 0.20, com dois itens (itens 3 e 6, ambos integrando o fac- 

tor ‘motivação’) a apresentarem mesmo valores inferiores, revelando portanto a existência 

de reduzida variância partilhada entre eles. Em todo o caso, de uma forma geral, todas as 

correlações se situaram dentro do intervalo de 0.15 - 0.50 proposto por Clark e Watson (12). 

Adicionalmente, todas as correlações dos itens com os respectivos factores apresenta- 

ram uma magnitude igual ou superior a 0.30 (com excepção do caso do item 3, cujo valor 

ainda assim foi de 0.29), chegando, no caso do item 13 (pertencente ao factor ‘carácter’), a 

ser mesmo superior a 0.70, ilustrando portanto uma clara relação com o respectivo factor. 

No quadro 3 apresentam-se os resultados referentes às correlações entre os quatro 

factores, bem como entre cada um dos factores e o total da escala, sendo possível verificar 
que todas elas foram positivas, com as primeiras (i.e., entre os quatro factores) a variarem 

entre 0.48 e 0.67 e as segundas (i.e., entre cada factor e a escala total), relativamente mais 

elevadas, a variarem entre 0.76 e 0.87. 
 
 
 

QUADRO 3 — Valores das correlações inter-factores e factor-total. 
 
 

 
FACTOR 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
TOTAL 

1. Motivação 1.00    0.87 

2. Estratégia de jogo 0.59 1.00   0.84 

3. Técnica 0.65 0.66 1.00  0.87 

4. Construção do carácter 0.67 0.48 0.58 1.00 0.76 
 
 
 

Consistentemente com o que tem sido referido na literatura  (12,  27,  33), foi evidente a exis- 

tência de correlações positivas entre os quatro factores. De salientar, porém, que, consi- 

derando que a magnitude das correlações entre os vários factores foi, em todos os casos, 

inferior a 0.70, a sua independência e validade discriminante não parece estar em causa, 

diferenciando-se bem entre si e permitindo assim contribuir para uma representação mais 

válida do construto da eficácia do treinador. Quanto às correlações entre os factores e o 

valor total da escala, os valores são todos muito elevados, próximos de 1.00, reflectindo 

assim uma estreita relação entre cada um dos factores representantes de diferentes face- 

tas da eficácia do treinador e a eficácia total. 

Assim sendo, os resultados deste estudo foram uma vez mais consistentes com os en- 
contrados noutros estudos em que foram analisadas as propriedades psicométricas da 
versão original (e.g., 3, 15, 16, 41) (ver quadro 4), situando-se entre os valores mais baixos e mais 

altos reportados, tanto para as correlações inter-factor como para as factor-total, na linha 

do já referido para os coeficientes de alfa de Cronbach. 
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01 QUADRO 4 — Valores  de alfa de Cronbach e das correlações inter-factor e factor- 
total reportados noutros estudos com a versão original da CES. 

 
 

 
ESTUDO 

 
ALFA 

 
INTER-FACTOR 

 
ITEM-TOTAL 

Feltz et al. (15) 0.95 0.37-0.69 0.68-0.86 

Tsorbatzudis et. al. (41) 0.82 0.42-0.62 0.72-0.85 

Boardley et al. (3) 0.97 0.69-0.72 0.86-0.93 

Feltz et al.  (16) 0.95 0.40-0.76 0.68-0.83 

 
 
 

Tal como anteriormente mencionado, Feltz e colaboradores  (15), considerando as su- 
gestões de Bandura  (2)  de que, embora os julgamentos de auto-eficácia tenham em 
conta especificidades e exigências contextuais e das tarefas a realizar, é igualmente 

importante considerar a existência de uma noção global de eficácia em função da na- 

tureza do domínio e do tipo de rendimento que se pretende predizer, conceptualiza- 

ram a eficácia do treinador de forma multidimensional mas também unidimensional, 

admitindo em conformidade a possibilidade de a CES ter uma estrutura multidimen- 

sional mas também unidimensional. 

Nesse sentido, no presente estudo, foram avaliados dois modelos de medida distintos 
para a CESp. O modelo multidimensional, designado de M4, foi definido de acordo com os 

resultados reportados na literatura para a versão original, tanto em relação ao número 

de factores (i.e., 4) como aos itens que os constituem, assumindo a seguinte composi- 

ção: i) Factor 1, designado ‘motivação’ e constituído pelos itens 1, 3, 6, 10, 12, 15 e 23; ii) 
Factor 2, designado ‘estratégia de jogo’ e constituído pelos itens 2, 4, 8, 9, 11, 17 e 21; iii) 

Factor 3, designado ‘técnica’ e constituído pelos itens 7, 14, 16, 18, 20 e 22; e iv) Factor 

4, designado ‘construção do carácter’ e constituído pelos itens 5, 13, 19 e 24. Quanto 
ao modelo unidimensional, designado de M1, foi naturalmente composto por apenas um 

factor, designado de ‘eficácia total’ e constituído por todos os 24 itens da CESp. 

Para a realização das AFC foi utilizada a matriz de covariância dos dados e adoptado 

o método da máxima verosimilhança, considerando a inexistência de indícios de vio- 

lação da normalidade multivariada das respostas e as vantagens fornecidas por este 

procedimento de estimação (ver 19). 

Normalmente, o primeiro indicador de ajustamento global do modelo inspeccionado a 

considerar é o χ2, ou seja a função da diferença entre a matriz de covariância dos dados 

analisados e a matriz do modelo postulado, correspondendo um valor elevado e estatisti- 

camente significativo à existência de problemas de ajustamento do modelo (7, 25). 

Todavia, é bem conhecida a sensibilidade desta estatística, por exemplo, à dimensão da 

amostra, pelo que, mesmo quando o valor de χ2  é elevado e estatisticamente significativo, se 
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recomenda atender aos valores de outros indicadores que reflectem aspectos distintos do 

ajustamento global dos modelos em análise, como sejam o CFI, o NNFI, o RMSEA e a SRMR. 

Adicionalmente, alguns autores recomendam igualmente atender à razão entre o valor 
do χ2  e os graus de liberdade, como um indicador ad hoc de ajustamento do modelo, desta- 
cando valores inferiores a 3 como reflexo de um bom ajustamento do modelo (24). 

Em conformidade, os resultados encontrados para ambos os modelos examinados (ver 
quadro 5), apesar dos já esperados valores elevados e estatisticamente significativos do χ2, 

sugerem a existência de um ajustamento aceitável à matriz de dados estudada, apontando 

no sentido da validade de ambas as estruturas factoriais testadas. 
 
 
 

QUADRO 5 — Valores dos índices de bondade do ajustamento global dos modelos M1 e M4. 
 
 

 
MODELO 

 
χ2 

 
gl 

 
χ2/ gl 

 
CFI 

 
NNFI 

 
SRMR 

 
RMSEA (90% IC) 

M1 744.40 p<0,001) 252 2.95 0.92 0.91 0.07 0.09 (0.08 – 0.10) 

M4 641.40 p<0.001) 246 2.61 0.93 0.93 0.07 0.08 (0.07 – 0.09) 

 
 
 

Na verdade, em ambos os casos, os valores referentes ao CFI e ao NNFI, que representam 
as medidas das variâncias e covariâncias dos modelos e variam entre 0.00 e 1.00, foram 
superiores ao valor de corte de 0.90, sugerido por vários autores (e.g., 11, 32) para este efeito, 

com o M4 a aproximar-se inclusivamente das sugestões mais exigentes de Hu e Bentler (23), 

que propuseram um valor de corte de 0.95 para se classificar um modelo como aceitável. 

Também os valores relativos ao RMSEA e à SRMR apontaram no sentido da demons- 

tração da qualidade dos modelos examinados: enquanto o RMSEA se situou dentro 
dos valores de referência sugeridos pela literatura, que propõe a exclusão apenas de 
valores superiores a 0.10 (5, 7, 28, 31), entendendo os iguais ou inferiores a 0.08 como re- 

flexo de um ajustamento aceitável, a SRMR foi apenas ligeiramente superior ao valor 
de referência de 0.05 também sugerido na literatura da especialidade como o valor de 

corte a considerar para este efeito (7, 25). 
Ainda assim, recorrendo às sugestões fornecidas pelo software utilizado, bem como à 

análise dos resultados anteriormente referidos, decidiu-se verificar se a partir da reespe- 

cificação de alguns dos seus parâmetros, designadamente no que se refere a permitir a 

existência de erros correlacionados entre alguns dos seus itens, seria possível melhorar 
os índices de ajustamento dos modelos examinados, o que veio efectivamente a suceder, 

tanto num caso como no outro (ver quadro 6). 



 

 

01 QUADRO 6 — Valores dos índices de bondade do ajustamento global dos modelos 
M1 e M4  reespecificados. 

 
 

 
MODELO 

 
χ2 

 
gl 

 
χ2/ gl 

 
CFI 

 
NNFI 

 
SRMR 

 
RMSEA (90% IC) 

M1a 679.89 P<0.001) 251 2.71 0.93 0.92 0.07 0.08 (0.08 – 0.09) 

M1b 649.00 P<0.001) 250 2.60 0.93 0.93 0.07 0.08 (0.07 – 0.09) 

M4a 590.89 P<0,001) 245 2.41 0.94 0.93 0.06 0.08 (0.07 – 0.08) 

M4b 569.91 P<0.001) 244 2.33 0.95 0.94 0.06 0.07 (0.06 – 0.08) 
 

Nota: M1a  (erros correlacionados entre itens 2-9); M2b (erros correlacionados entre itens 2-9 e 23-24); M4a  (erros 
correlacionados entre itens 2-9); e M4b (erros correlacionados entre itens 2-9 e 23-24). 

 
 
 

Os pesos factoriais e os respectivos erros padrão, os valores t e a magnitude da variância que 

cada item partilha com o respectivo factor, no caso do M4, estão apresentados no quadro 7. 
 
 
 

QUADRO 7 — Estimativas do peso factorial (erro padrão), valor t e variância que os 
factores extraem dos itens da CESp, quando considerado  o M4. 

 
 
 

ITEM  MOTIVAÇÃO 
ESTRATÉGIA  

TÉCNICA 
CONSTRUÇÃO  

VALOR T R2 

 DE JOGO  DO CARÁCTER  
CESp.01 0.33 (0.04)    8.76 0.11 

CESp.02 0.31 (0.04)    7.08 0.10 

CESp.03 0.31 (0.04)    7.48 0.10 

CESp.04 0.33 (0.04)    9.01 0.11 

CESp.05 0.31 (0.04)    7.79 0.10 

CESp.06 0.42 (0.04)    10.88 0.18 

CESp.07 0.36 (0.04)    9.69 0.13 

CESp.08  0.27 (0.05)   5.50 0.07 

CESp.09  0.35 (0.04)   7.85 0.12 

CESp.10  0.46 (0.04)   10.97 0.21 

CESp.11  0.38 (0.05)   8.00 0.14 

CESp.12  0.35 (0.04)   8.48 0.12 

CESp.13  0.42 (0.04)   9.98 0.18 

CESp.14  0.45 (0.04)   10.58 0.20 

CESp.15   0.35 (0.05)  7.18 0.12 

CESp.16   0.40 (0.05)  8.42 0.16 
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ITEM  MOTIVAÇÃO 

ESTRATÉGIA  
TÉCNICA 

CONSTRUÇÃO  
VALOR T R2 

 DE JOGO  DO CARÁCTER  
CESp.17  0.39 (0.04)  10.10 0.15 

CESp.18  0.51 (0.04)  11.97 0.26 

CESp.19  0.38 (0.04)  8.71 0.14 

CESp.20  0.43 (0.04)  10.84 0.18 

CESp.21   0.40 (0.04) 9.43 0.16 

CESp.22   0.53 (0.05) 10.70 0.28 

CESp.23   0.50 (0.04) 11.19 0.25 

CESp.24   0.44 (0.04) 10.46 0.19 

 
 
 

De uma forma geral, foi evidente que os valores de saturação no respectivo factor não 

foram muito elevados, variando entre 0.30 (com excepção do item 2, cujo peso factorial 

foi de 0.27) e 0.53, razão pela qual também foram relativamente reduzidos os valores da 

magnitude da variância atribuída ao factor correspondente, os quais (com a excepção do 

item 2, cujo valor foi de 0.07) variaram entre 0.10 e 0.28. Os itens 15, 8, 18 e 13 foram os 

itens que melhor descreveram os factores 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Quanto aos valores 

t, foram todos relativamente elevados e estatisticamente significativos. 

Do mesmo modo, também em relação ao M1 (ver quadro 8), foi possível verificar que os 

valores de saturação no factor único não foram muito elevados, variando entre 0.23, para 
o item 2, e 0.51, para o item 18, que foi o item que melhor descreveu o factor; em confor- 

midade, também os valores da magnitude da variância atribuída ao factor foram reduzidos, 

variando entre 0.05 e 0.26. Quanto aos valores t, foi evidente que foram todos relativamen- 
te elevados e estatisticamente significativos. 

 
 
 

QUADRO 8 — Estimativas do peso factorial (erro padrão), valor t e variância que os 
factores extraem dos itens da CESp, quando considerado  o M1. 

 
 

 
ITEM 

 
EFICÁCIA 

 
VALOR T 

 
R2 

CESp.01 0.32 (0.04) 8.64 0.10 

CESp.02 0.23 (0.05) 4.73 0.05 

CESp.03 0.31 (0.04) 7.13 0.10 

CESp.04 0.32 (0.04) 7.27 0.10 

CESp.05 0.37 (0.04) 8.92 0.14 

CESp.06 0.33 (0.04) 7.96 0.11 

CESp.07 0.33 (0.05) 7.07 0.11 
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ITEM 

 
EFICÁCIA 

 
VALOR T 

 
R2 

CESp.08 0.41 (0.04) 9.84 0.17 

CESp.09 0.32 (0.05) 6.75 0.10 

CESp.10 0.32 (0.04) 8.73 0.10 

CESp.11 0.31 (0.04) 8.04 0.10 

CESp.12 0.29 (0.04) 7.32 0.08 

CESp.13 0.43 (0.05) 8.72 0.18 

CESp.14 0.37 (0.05) 8.04 0.14 

CESp.15 0.40 (0.04) 10.55 0.16 

CESp.16 0.37 (0.04) 9.78 0.14 

CESp.17 0.40 (0.04) 9.68 0.16 

CESp.18 0.50 (0.04) 11.82 0.26 

CESp.19 0.43 (0.04) 10.01 0.18 

CESp.20 0.37 (0.04) 8.61 0.14 

CESp.21 0.40 (0.04) 9.66 0.16 

CESp.22 0.42 (0.04) 10.85 0.18 

CESp.23 0.36 (0.04) 9.91 0.13 

CESp.24 0.41 (0.04) 10.05 0.17 

 

01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao compararmos os resultados da AFC ao modelo de medida multidimensional do presente 

estudo com os disponíveis na literatura relativamente à bondade do ajustamento da mes- 

ma estrutura factorial às matrizes de dados recolhidas noutros estudos através da versão 

original da CES (ver quadro 9), é possível constatar que a CESp se destaca positivamente. 
 
 
 

QUADRO 9 — Valores dos índices de bondade do ajustamento global da estrutura 
tetra-factorial da versão original  da CES reportados noutros estudos. 

 
 

ESTUDO S-B χ2 S-B χ2/ gl  CFI  RMSEA SRMR 
 

Feltz et al. (15) 790.21 3.21 0.89 0.08 n.d. 

Sullivan & Kent (39) n.d. n.d. 0.87 0.09 0.09 

Tsorbatzudis et. al. (41) 258.71 1.14 0.92 0.07 0.07 

Tsorbatzudis et. al. (41) a 130.01 0.93 0.96 0.05 0.05 

Myers et al. (36) b 1549.86 6.30 0.92 0.10 0.04 

Kavussanu et al (26) 595.32 2.42 0.90 0.07 0.07 
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ESTUDO 

 
S-B χ2 

 
S-B χ2/ gl 

 
CFI 

 
RMSEA 

 
SRMR 

Boardley et al. (3) 419.74 1.71 0.87 0.07 0.07 

Boardley et al. (3) c 348.45 1.56 0.90 0.06 0.05 

Feltz et al. (16) 901.42 3.66 0.97 0.08 n.d. 
 

a CES apenas com 20 itens, tendo sido removidos os itens 6, 8, 9 e 12. b CES foi utilizada para avaliar a competência dos 
treinadores e não a sua eficácia; c CES apenas com 23 itens, tendo sido removido o item 3. n.d.= não disponível. 

 
 
 

Na verdade, se nos concentrarmos, por exemplo, nos valores relativos ao CFI verifi- 

camos que, exceptuando Feltz e colaboradores (16), em todos os outros estudos o valor 

encontrado foi inferior ao do presente estudo, com ou sem reespecificação.  E, no mesmo 

sentido, também os valores encontrados no presente estudo para o RMSEA e a SRMR 

estão entre os que reflectem um maior ajustamento do modelo de medida postulado à 

matriz de covariância examinada. 

Conforme anteriormente verificado, os indicadores de ajustamento encontrados para o 
modelo de medida unidimensional neste estudo não foram tão bons como os registados 
para o modelo multidimensional, na linha aliás do referido na literatura (36). Todavia, ainda 

assim, quando comparados, por exemplo, com os reportados pelos autores da versão ori- 
ginal (i.e., χ2=844; NNFI=0.87; CFI=0.88; e RMSEA=0.09), ou mesmo com os reportados 

por Tsorbatzudis e colaboradores (41) (i.e., χ2=243.25; NNFI=0.91; CFI=0.93; SRMR=0.06; 
e RMSEA=0.07; ou χ2=227; NNFI=0.92; CFI=0.94; e SRMR=0.06; e RMSEA=0.07, com a 

exclusão dos itens 6, 8, 9 e 12) concluímos no sentido da existência de um ajustamento 
aceitável do modelo avaliado no presente estudo. 

 
 
 

CONCLUSÕES 
 

De uma forma geral e consistente, os resultados encontrados neste estudo revelam a 

qualidade das propriedades psicométricas e da estrutura factorial da CESp, suportando 

portanto a recomendação da sua utilização pelos interessados em investigar o modo como 

os treinadores avaliam a sua eficácia na realização de um alargado conjunto de tarefas. 

Adicionalmente, não obstante a CES ter sido essencialmente desenhada como um ins- 

trumento multidimensional para avaliar a eficácia do treinador desportivo, as evidências 

recolhidas neste estudo apontam no sentido de ela poder considerar-se igualmente como 

um instrumento unidimensional, fornecendo assim um valor único de eficácia do treinador. 

De resto, esta possibilidade não só encontra eco no que tem vindo a ser efectuado por ou- 

tros investigadores (e.g, 15) como se justifica conceptualmente (2). 
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Na realidade, importará destacar que os resultados das AFC realizadas à CESp expressa- 01 
ram que, em qualquer dos dois casos, os valores dos diferentes indicadores da qualidade de 

ajustamento dos modelos de medida inspeccionados forneceram suporte para a recomen- 
dação da sua utilização pelos investigadores nacionais, os quais poderão, portanto, utilizá-la 

com confiança tanto como uma medida global para a avaliação da eficácia dos treinadores 

como para avaliar individualmente cada uma das quatro facetas nela representadas. 

Ainda assim, apesar de os resultados encontrados apontarem no sentido da fiabilidade 

e validade da versão portuguesa da CES, convirá destacar a necessidade de serem de- 

senvolvidos mais estudos no sentido de garantir a plausibilidade dos modelos de medida 

testados, designadamente através da realização de estudos que verifiquem a sua inva- 

riância configuracional quando aplicada com amostras com características distintas da 

considerada neste estudo. 
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Abstract   The relevance of the coaches’ actions in the development of the sport training process enhances the need to 
more specifically understand the determinants of their efficacy. With the purpose of studying the efficacy of the football 
coaches in high-performance football it was used the CESp[2], an adapted version of Coaching Efficacy Scale (CES; Feltz, 
Chase,  Moritz  and  Sullivan[1]).  Participated  in  this  study  244  players  and  38  football  coaches  of  the  Portuguese 
Professional Football Leagues. The analysis of results showed there was an agreement between coaches and players on the 
order of importance of the considered factors, being motivation the most important one. It was also found convergence 
between the factors indicated as more important by coaches and the behaviours they use to adopt in their practice, as well 
between the evaluations made by players to the same factors and the correspondent behaviours perceived by them as the 
more  frequently  adopted  behaviours  by  their  favourite  coaches.  The  conclusions  resulting  of  this  study  should  be 
considered as an asset in coaches training and consequently, in their performance, contributing to a better understanding of 
the efficacy factors to be stressed across the training process. 

 

Keywords   Football, Coach, Player, Efficacy 
 
 
 
 
1. Introduction 

 
The emergence of a new wave of Portuguese coaches 

(three in the top five in 2011), with clear results in world 
football seems to stress the importance of research on high 
performance coaches, to better understand the role of 
efficacy in coaches’ success. The efficacy is one of the 
aspects that mostly influence coaches’ effectiveness[1, 3, 4] 
and, therefore, their success, as the maintenance of an 
effective practice that allows them to accomplish the 
proposed goals. Moreover, efficacy of the coaches is 
presented as a strong predictor of the efficacy of their teams 
and players[5]. Concerning this, Horn[6] even refers that 
the coaches’ effective behaviours provide a positive 
psychological impact and, consequently, improve a 
successful performance of their athletes. 

According to Kowalsky, Edginton, Lankford, Waldron, 
Roberts-Dobie and Nielsen[7] one of the most important 
aspects in the efficacy of the coaches’ action is the 
perception of the confidence in their ability to influence the 
learning process and performance of the athletes towards 
success, what Feltz et al.[1] designated as self-efficacy. In 
other words, self-efficacy is considered to be the confidence 
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the coach shows in developing a competent behaviour[8]. 
Thus, to Feltz et al.[1] the efficacy of the coaches’ 
behaviours is conditioned by the confidence shown when 
successfully developing their tasks, being for that decisive 
the mastery of the specific skills. In this line of thinking, 
Feltz et al.[1] presented a conceptual model for the study of 
the coaching efficacy, which resulted in the development of 
an efficacy evaluation scale, the Coaching Efficacy Scale 
(CES), with a multifactorial base. According to the 
mentioned authors, the factors this model considers to be 
fundamental in the coaching action are motivation, game 
strategy, technique and character building; being noticeable 
in the same study the existence of a group of efficacy 
sources, namely coaching experience, previous success, the 
perception of the athlete’s ability and the support of the 
school/community. The motivation refers to the coaches’ 
capacity to influence the athletes’ skills and psychological 
condition and strategy represents the coaches’ skills in 
promoting a successful performance of their teams during 
competition. Technique corresponds to coaching skills in 
diagnosing and providing instruction during practice; 
whereas, character building relates itself to the coaches’ 
beliefs in their capacities to promote athlete’s personal 
development and positive attitude towards sports. From 
these, motivation and character building may be placed 
amongst coaching psychological skills. Game strategy and 
technique are related to coaching technical skills. 

The   acknowledgment   of   coaching   efficacy   as   a 
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multifactorial measure resulted in many studies in this area; 
for instance, it’s possible to enhance the studies of Myers, 
Wolfe and Feltz[4], Fung[8], Boardley, Kavussanu and 
Ring[9], Campbell and Sullivan[10], Chase, Lirgg and 
Feltz[11],  Feltz,  Hepler  and  Roman[12],  Myers,  Feltz, 
Maier, Wolfe and Reckase[13], Kavussanu, Boardley, 
Jutkiewicz, Vincent and Ring[14], Sullivan and Kent[15] 
and Thelwell, Lane, Weston and Greenless[16]. However, 
at this moment there aren´t, practically, any researches of 
this nature in non-English language and specifically in what 
concerns to the football, we only know the study of 
Kowalsky et al.[7] carried with young football coaches in 
USA. 

Moreover, some of the constraints in the study of coach 
efficacy are related to the fact that most of these studies are 
dedicated to other sports as well as to young team coaches, 
particularly  university[4,  11,  12,  15,  17].  Indeed, 
information from high performance coaches about that 
subject is scarce. 

A review of the available literature in this area also 
showed that most of the studies focused on the contextual 
validation of CES[1, 2, 4, 12, 18] in spite of also existing 
some  researches  focusing  on  the  understanding  of  the 
factors of efficacy, its predictors and effectiveness[5, 14, 
15], as well as driving programs of coaching efficacy. 

Also noteworthy, models of coaching effectiveness and 
efficacy tend to focus on the players perceptions of their 
coaches behaviours, enhancing its importance in this 
domain[6]. Indeed, Smoll and Smith[19], in a study about 
athletes’ perceptions of coaching effectiveness, found that 
the psychological impact of athletes’ participation in sports 
was related to the memory and perception of their coaches’ 
behaviour. So, it seems that one of the most important 
constructs when determining efficacy is the perceived 
efficacy, being recurrent its evaluation based on coaches 
and players opinion, as suggested in many studies[11, 20, 
21, 22]. 

Nevertheless, in the reviewed studies it is not given great 
relevance to the importance that coaches attribute to each of 
the efficacy factors or to the reasons that lead to the 
prevailing  usage  by  them  of  certain  skills  in  order  to 
achieve  success  in  sports.  One  emphasizes  that  coach’s 
self-perception of skills is a fundamental tool when 
determining the most important skills in coaching[23], and 
for this reason be worthy of study. However, at best of our 
knowledge, there isn’t any existent study that analyses the 
relationship between athletes’ and coaches’ perceptions and 
evaluations of efficacy factors and the way they are applied 
and developed in practice. Indeed, in a similar context, we 
could  only  find  a  research  of  Cunha,  Gaspar,  Costa, 
Carvalho and Fonseca[24] related to the image associated to 
the coach and the perception of characteristics of a good 
coach. In this study, as characteristics of a good coach there 
were emphasized aspects as: an adequate relationship with 
the players, the implementation of appropriate 
methodologies, planning, knowledge diffusion and the 
understanding of athletes’ characteristics. 

In this domain, we consider that one important aspect for 
the optimization of the relationship coach-athlete certainly 
is the knowledge of the athletes’ perceptions of their coach, 
particularly concerning personality characteristics and 
behaviours that players most value[25]. In this way, Feltz 
et al.[1] seek to relate the perception of coach’s efficacy to 
the level of athletes satisfaction, having been used a scale to 
evaluate this level of satisfaction. This study revealed that 
coaches with higher rate of efficacy produce higher rates of 
satisfaction in athletes. For these authors, the coach’s 
efficacy makes athletes more confident and motivated, 
enabling a higher performance and more fair play. Thus, it 
is important to understand the most valuated factors by the 
coaches, as well as their behaviours in practice, taking into 
account that valuation. 

Taking into consideration the impact of athletes’ 
motivation  and  satisfaction  in  their  performance,  it  is 
relevant to know athletes perception of factors they most 
valuate in their coach’s action, being useful the 
acknowledgement of the most important coach in their 
sporting careers as he/she might be the one who promoted 
higher rates of satisfaction in the athlete. In this context, 
Steward and Owens[26] refer the players’ favourite coach is, 
normally, the one who promotes a higher level of support, 
does not criticize athletes and is creative and enthusiastic 
when working with players, individually or in a team. 
Therefore, the analyses of the players’ favourite coach will 
allow a more consistent understanding of the players’ most 
valuated factors, as the comprehension of their expectations 
permits  the  proximity  of  the  coach  in  the  correlation 
coach-athlete, and may enable higher performance rates. 
Actually,   for   Horn[27],   the   athletes’   attitude,   their 
self-perception and their performance are influenced and 
mediated by the expectations they have about their coach. 
So, the knowledge concerning the way athletes create 
impressions and expectations may allow the coach to use 
their  behaviour  as  a  positive  tool  in  the  process 
development. In this extent, Lyle[28] even considers the 
coach  should  seek  to  adapt  to  the  players’  daily 
expectations, in practice and in competition. 

Hence, the present study aims to contribute to the 
understanding of the importance that efficacy assumes in 
the success of high performance coaches, exploring the 
analysis  of  elite  athletes  and  coaches’  perceptions  of 
efficacy factors and its comparison with its implementation 
in practice by coaches. It’s also stressed the importance of 
acknowledging athletes’ expectations and perspectives 
through their perceptions of the most valuated factors by 
their favourite coach. 
 
 
2. Method 
 
2.1. Participants 
 

The sample of this study was composed by 244 male 
players (with ages ranging between 18 to 35 years old, and 
an  average  professional  experience  of  8  years,  varying 
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Factor 

Players Coaches  
t-test (t) 

H m ± sd H m ± sd 
 

Motivation 
 

1º 
 

4,60±0,34 
 

1º 
 

4,60±0,42 t=0,10; 
p= 0,92 

 
Strategy 

 
2º 

 
4,37±0,42 

 
2º 

 
4,53±0,47 t= -2,2; 

p= 0,03 
 

Technique 
 

3º 
 

4,19±0,48 
 

3º 
 

4,25±0,48 t= - 0,72; 
p= 0,47 

 
Character 

 
4º 

 
4,13±0,62 

 
4º 

 
3,97±0,70 t= 1,5; 

p= 0,13 
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between 1 to 17 years) and 38 male coaches (with ages 
ranging between 24 to 57 years old, and an average 
professional experience of 11 years, varying between 1 to 
29 years), all participating in the Portuguese First and 
Second  professional  football  leagues.  Therefore,  it’s 
possible to consider it as a sample of elite coaches and 
athletes, since the Portuguese Football League is amongst 
the ten best leagues in the world. 

 
2.2. Instrument 

 

To collect the data it was used an adapted version, to the 
Portuguese language and culture, of the original Coaching 
Efficacy Scale developed by Feltz et al[1], named as 
CESp[2]. The CESp is an instrument previously validated 
to be used with people like the one used in this study, with 
good psychometric properties and acceptable fit to the 
proposed four factor structure used in this study[2]. The 
CES is a multifactorial scale in which each dimension is 
taken into account according to a group of items: i) the 
motivation dimension includes items such as “maintain 
confidence in the athletes performance”, “psychologically 
prepare athletes to the game strategy”, among others; ii) the 
strategy dimension comprises items as ‘identify the strong 
points of the opponent team” and “dominate strategies to 
use in competition”; iii) the technique dimension involves 
items  as  “individually  train  athletes’  technical  aspects”, 
“ identify individual and team mistakes”, among others; and, 
finally, iv) character building dimensions contains items as 
“promote  a  good  character  attitude”  and  “promote  fair 
play”. 

Hence, instruments presented the same items for athletes 
and coaches, being the initial question different according 
to the aims of the study. Therefore, in the first instrument 
filled in by coaches and athletes the initial question was “In 
your  opinion,  what  is  the  importance  of  each  of  the 
following factors for a successful coach?” In the second 
instrument,  the  initial  question  to  athletes  was:  “Think 
about the best coach you have worked with and refer how 
frequent he would adopt each of the behaviours or postures 
stated below”; but to the coaches that initial question was 
changed to: “Now state how frequently you adopt each of 
the behaviours and postures stated below.” To answer the 
different items contained in the instruments coaches and 
athletes used a 5 categories Likert scale, as suggested by 
Myers et al.[4] in studies of this nature. So, in the first 
instrument they used a scale of importance, in which 1 was 
considered "not important" and 5 "totally important." In the 
second instrument was used a scale of frequency, related to 
the behaviours adopted by coaches, in which 1 was 
considered as ‘never’ and 5 as ‘always’. Similarly to it was 
found in a previous study also carried with football 
players[2], Cronbach alphas showed good reliability of the 
CES Portuguese version used in this study, being above .70 
(i.e., ranged between .71 and .79). Moreover, the inspection 
to the item-factor matrix correlation revealed in all cases 

positive  and  moderate  to  strong  correlations,  also 
supporting the quality of the used instrument. 
 
2.3. Procedures 
 

The goals of this study were previously presented to 
athletes and coaches, having been assured confidentiality of 
their answers. It was also explained to athletes that we did 
not seek for an evaluation of their coaches, but for the 
understanding   of   their   items’   evaluation   for   a   better 
coaching performance. All team members, in the presence 
of the first author of this research, simultaneously filled in 
the instruments for a period of 10-15 minutes. The data 
collection was gathered, in the majority of cases in the 
facilities of the athlete and coaches’ respective clubs, except 
for when they were in a concentration period attending a 
game; in those few cases, they filled in the instruments in 
the facilities of the hotels where they were concentrated. 
 
2.4. Data Analysis 
 

Data from the filled in instruments were firstly read by 
optical reading procedures and later statistically analysed 
through SPSS software, version 20, adopting a descriptive 
analysis (mean and standard deviation), inferential 
(independent measures t-test) and correlational (Pearson’s 
coefficient) of all studying variables. Considering the 
different size of the athletes’ and coaches’ samples, were 
performed previously independent samples Mann-Whitney 
U tests that showed no significant differences (p>.05) 
between the distributions of the answers of two samples 
across all the variables included in this study. 
 
 
3. Results 
 

The comparison of the importance assigned to the 
different efficacy factors by coaches and players showed 
that both find all of the four factors as important. Moreover, 
it   was   also   evident   that   both   coaches   and   athletes 
considered  as  the  most  important  the  motivation  and 
strategy factors (Table 1). 
 
Table 1.   Mean (m), Standard Deviation (sd), Hierarchy (H) and t-test (t) 
Comparison of Player´s and Coaches´s Perspectives About the Most 
Important Factors to the Sports Success of the Football Coach 
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Table 2.   Mean (m), Standard deviation (sd), Hierarchy (H), Paired t-test (t), Correlation (r) between the Importance Given and Adopted Behaviours by 
the Coach 

 

 
Factor 

Importance given by 
coaches 

 
Adopted behaviors  

t-test (t) 
 

r 
H m ± sd H m ± sd 

Motivation 1º 4,60±0,42 1º 4,55±0,49 t=1,06; p= 0,30 0,83; p=0,00 
Strategy 2º 4,53±0,47 2º 4,50±0,44 t= 0,76; p= 0,45; 0,84; p=0,00 

Technique 3º 4,25±0,48 3º 4,27±0,50 t=- 0,41; p= 0,69; 0,86; p=0,00 
Character 4º 3,97±0,70 4º 3,97±0,70 t= 0,12; p= 0,91 0,89; p=0,00 

 

Table 3.   Mean (m), Standard Deviation (sd), Hierarchy (H), Paired t-test (t) and Correlation (r) between the Importance Given and the Best Coach 
Behaviour to the Players 

 

 
Factor 

Importance given by 
players 

 

Best coach behavior  
t-test (t) 

 
r 

H m ± sd H m ± sd 
Motivation 1º 4,60 ± 0,34 1º 4,48 ± 0,46 t= 4,33; p=0,00 0,44; p=0,00 

Strategy 2º 4,36 ± 0,42 2º 4,31 ± 0,45 t= 1,87; p=0,06 0,47; p=0,00 
Technique 3º 4,19 ± 0,48 3º 4,15 ± 0,52 t= 1,48; p=0,14 0,57; p=0,00 
Character 4º 4,13 ± 0,62 4º 4,12 ± 0,62 t= 0,35; p=0,78 0,64; p=0,00 

 
 

Indeed, there was found a consensus between coaches 
and   players   about   the   contribution   of   the   different 
dimensions to the success of a coach, being the ability to 
motivate the most valued, followed by strategy and giving 
little less importance to the technique and character building. 
It’s also noteworthy that character building was the only 
dimension less valued by coaches, comparatively to athletes. 
In fact, all the other dimensions were more valued by 
coaches’, especially the strategy dimension to what coaches 
attributed (statistical) significantly more importance than 
athletes (p ≤ 0, 05). Table 2 presents the results about the 
comparison between the importance given by coaches to 
efficacy factors in the coaches’ success and the behaviours 
they usually adopt in their practice, which showed coaches 
have the perception of frequently using all the factors in 
their practice. 

In table 2 it is also evident that the hierarchy of the 
adopted behaviours by the coaches in practise is the same 
than the importance attributed to the efficacy factors, with 
close values in all dimensions. It is also possible to see that 
the correlations between the attributed importance and the 
coaches’  behaviours  were  strongly  positive  in  all 
dimensions, showing an expectable close connection 
between what they believed as important with what they use 
to do in their daily practices. It was also purpose of this 
study to analyse the relations between the importance 
athletes give to the different efficacy dimensions and the 
way they felt the coach, they believed to be their best coach 
ever, usually behaves in the field. 

Therefore, in table 3 there are presented the results of the 
comparison between the importance that athletes attributed 
to the four coach efficacy dimensions and their perceptions 
about the behaviours adopted by the coaches they most 
valuate across their sport careers, which indicated that the 
most valued dimensions in both situations were motivation 
and strategy. 

In table 3 it is also possible to verify a positive and 
significant correlations among the importance given by 
athletes  to  the  four  efficacy  dimensions  and  their 
perceptions about the correspondent behaviours of their best 
coaches. In spite of that, it is noticeable that players seem to 
perceive that even the behaviours of their best coaches are 
below the importance they attribute to the different coach 
efficacy  dimensions.  Inclusively  the  table  show  a 
statistically significant difference (p≤0,05) in the dimension 
of motivation, with a higher valuation than the behaviour of 
the best coach. 
 
4. Discussion 
 

When comparing coaches and athletes perspectives about 
what is more important for coaches achieving success, we 
identified similar judgments in evaluating the different 
efficacy dimensions, standing out the priority for 
psychological or motivational factors, with the character 
building presenting minor relevance in its performance. The 
higher valuation of psychological or motivational aspects, 
by coaches and athletes, converges with the importance 
given by the literature[29, 30, 31]. Weinberg, Grove and 
Jackson[32] stress that coaches’ efficacy should mainly be 
concentrated in athletes’ motivation. Therefore, the view of 
elite athletes of the Portuguese football should be taken in 
consideration, reinforcing the relevance of psychological 
factors in the success of the football coach[33, 34]. 

Still, Feltz et al.[1] in their work with basketball coaches 
reported a high confidence of the coaches in the domains of 
strategy and technique, being motivation and character 
building the dimensions in wich coaches weren’t so 
confident in their application. On the other hand, Fung[8] 
concludes that coaches feel they are more effective in 
building character rather than strategy issues. 

Taking into account these results it seems interesting to 
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deepen   this   research   in   football,   in   order   to   better 
understand the influence that knowledge and context may 
have over the coaches’ confidence to act in all of those 
domains, as well as to understand the way their confidence 
correlates with the importance they attribute to each of them. 
Indeed, Abraham, Collins and Martindale[35] refer that the 
acquisition of knowledge is related to the development of 
professional skills, which present themselves as the 
foundation of a competent coach. 

The congruence of perceptions among coaches and elite 
players on this study showed the importance of considering 
the players expectations, namely on a psychological level. 
Furthermore, Myers et al.[13] reveals the coach’s 
motivational competence has a positive and close relation 
with the athletes’ satisfaction degree, facilitating the 
achievement of success. In this context, it seems to be 
important to recall the results of Curtner-Smith, Wallace 
and   Wang[36]   and   Riemer   and   Chelladurai[37]   wich 
indicate that athletes’ satisfaction is greater when there is 
congruence between the perception and preferences of both, 
in the psychological level, in particular in the dimension of 
social support. Boardley et al.[9], in a study with Rugby 
coaches, added that efficacy in the psychological aspects 
powers the positive reinforcement and the athletes’ 
commitment. Based on this new line of thinking, we believe 
to be relevant to understand if the emphasis in the 
psychological factors is a trend in the football training, 
justifying an analysis on the international elite of football 
coaches in order to frame the results of this study in broader 
perspective. 

This research allowed also to identifying positive and 
strong correlations between perceived coaches’ behaviours 
and the importance assigned to the correspondent efficacy 
dimensions, emphasizing once more the need to be coached 
through specific and systematic programs. In this sense 
Martens[38] points that it’s the acquired knowledge on a 
modality which will support the teaching of its procedures, 
revealing a necessary complementary theoretical and 
practical. Jones, Armour and Potrac[39] state that the 
coaches’ knowledge is related with the rationalization of 
their behaviours both in sport and social levels, adding that 
a coaches’ specific knowledge is fundamental in the athletes’ 
appreciation and development. Moreover, the link between 
what the coach value and his practice reveal the necessity 
which the coach presents in the acquisition of a body of 
knowledge, as advocated by Martens[38], as well as in the 
improvement  of  these  through  the  process  of  specific 
training,   creating   innovative   solutions   in   solving   his 
problems, as advised by Salmela and Moraes[40]. Malete 
and  Feltz[17]  also  confirmed  the  effect  that  a  coaches’ 
training program in the efficacy is significant, especially in 
the character building dimension. So, we defend the need to 
adopt a specific training program that enables and facilitates 
the   application   of   the   assumptions   inherent   to   the 
dimensions  they  most  value,  suggesting  a  deeper  study 
regarding the orientation of the existing programs, seeking 
to realize if they are related to the efficacy factors of the 

coach. 
It is clear that the most valued factors by the athletes 

converge with the adopted behaviours by who they believe 
to be their best coach, which can be explained by the result 
found by Vargas- Tonsing et al.[5], who notes a close 
connection between the coaches’ and the players efficacy. 
In other words the player perceives as the most effective 
coach the one that leads or led him to best efficacy rates. 
The favourite coach is the one that promotes a high level of 
support, doesn’t criticize the athletes and is creative and is 
enthusiastic when working individually or working in team. 
Still, the coaches’ influence on his athletes is potentiated by 
how  they  relate  to  him,  namely  concerning  the 
understanding   of   the   coach’s   feelings   and   emotions 
triggered by the competition[41]. Moreover, this sustained 
compliance by a positive correlation in all the analysed 
factors, allows us to speculate that the athletes consider to 
be their best/ favourite those who fulfilled and closest got to 
their expectations, which are fundamental for the player’s 
satisfaction and depend on the proximity, knowledge, 
adaptation and comprehension of each group of each 
individual, by the coach[31, 42]. For instance, Marcos, 
Miguel, Oliva, Alonso and Calvo[43] in a study with 
footballers expectations, concluded that the level of efficacy 
and cohesion diminish when the expectations are not 
fulfilled. 

In the training process the proximity towards the 
appreciation  of  the  efficacy  factors  between  coach  and 
player may constitute an advantage since it develops a 
positive relation which provides a committed and motivated 
participation of the athletes, boosting their performance 
towards  the  achievement  of  the  teams  aims  and 
consequently its success. The coaches’ efficacy has a strong 
influence on the player’s efficacy, in their performance, in 
their  satisfaction[1]  and  in  team’s  efficacy[5].  In  this 
context it is noted an esteemed by athletes the psychological 
aspects when considered their perception about their best 
coaches. This result emphasizes the importance of giving 
more attention to the psychological aspects, contradicting 
what, according to Henschen[44], is the current coaches’ 
tendency to overvalue the technique dimension, mainly in 
competition.  The psychological dimension  was neglected 
for years, as a result of the interpretation of the coach’s 
relation to his athletes as a question of character, naturally 
inducing its depreciation, particularly from the leaderships’ 
point of view[45]. However Sullivan and Kent[15] results, 
which approaches the style of leadership and efficacy, in 
particularly to the level of motivation and technical ability, 
suggests that the factors valued by the coaches’ are those 
which characterize his leadership as a coach. 
 
5. Conclusions 
 

The results of this suggest that coaches’ efficacy depends 
on the combined action of numerous factors. Also the 
valuation of certain efficacy dimensions over others without 
the    knowledge    of    the    athlete’s    expectations    may 
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compromise the outcome of their actions and naturally their 
success. Accordingly, the results of this study reveal that 
coaches’  most  valued  the  motivational  dimension, 
enhancing the importance coach should attribute to it during 
the training process. 

This study also showed there is a positive and strong 
correlation between the importance given by coaches to the 
different  dimensions  and  the  way  they  act  on  the  field. 
Surely the systematization of a body of knowledge about 
the application and the appreciation of the psychological 
and technical skills take on a fundamental assumption in the 
performance, mainly in conducting his athletes. Otherwise 
the ritualization of behaviours and actions by the coach may, 
in some situations, be effective and in others not, 
conditioning his success. 

There is still an agreement between the dimensions that 
players most treasure and their perceptions about the actions 
of who they considered to be their best coaches ever, 
enhancing a close relationship between the athletes’ and 
coaches’ perspectives about what is more important in the 
field and stressing the importance of taking in consideration 
the athletes expectancies about that in the development of 
their training process. 

Despite   this   study’s   results   appear   to   be   relevant 
regarding its application to the Portuguese football context, 
it should be underlined that its transference to other realities 
can be limited, taking in consideration the necessary 
methodological adjustments according to the type of sport, 
country, gender and samples’ competitive level. It is also 
important to add that this study is based on the athletes and 
coaches’ perspectives and perceptions and not in the real 
coaches’ behaviours. On the other hand, the fact that this 
study was carried in one of the greatest impact worldwide 
sports  and  the  quality  of  its  sample  (elite  coaches  and 
players of the professional Portuguese football leagues) 
constitute two of its strengths. In short this study aims to 
stimulate a greater interest on the factors that contribute to 
the coaches’ success but further research is suggested, 
especially in what concerns to the practical application of 
these factors. 
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Abstract: 
This study aims to understand the perceptions of youth football players and coaches, about the importance of the 
efficacy factors on the success of the coach. The translated and adapted version of the Coaching Efficacy Scale 
(CES) of Feltz et al. (1999), the CESp (Duarte, Garganta and Fonseca, 2012), was applied to a sample of 266 
Portuguese football players and 22 coaches, participants on district championships in the Porto Football 
Association, one of the most representatives of Portugal. Using the CESp, players and coaches assessed the 
importance assumed by four coach's efficacy factors (i.e., motivation, strategy, technique and character) in coach 
success. The data analysis showed that: 1) the motivation and character are the most valued factors by players 
and coaches, with the same rank order; 2) there’re significant differences in the importance attributed by the 
coaches to the motivation and strategy factors and the behaviors they adopt in practice; 3) there’re significant 
differences between the efficacy factors ranking made by different age group players (i.e., Under 15, Under 17 
and Under 19); 4) there was a positive and consistent relationship between the players’ evaluation of the efficacy 
factors’ importance and their perceptions about the behaviors adopted by their best coaches. It seems that the 
conclusions of this study can help to improve the coaching process, especially in what concerns to differentiate 
the emphasis to the efficacy factors across different age groups, for instance, considering the athletes 
expectations, one of the key variables in the coaches’ success. 
Key words: football, coach, player, efficacy, youth. 

 
Introduction 

The efficacy of youth coach has been little explored, taking into account the potential it has in the sport 
experience of young people and children, once it is related to their learning and performance (Feltz, Chase, 
Moritz, and Sullivan, 1999). One of the most pressing models to study coach efficacy is the conceptual model of 
Feltz et. al. (1999), which considers a range of information sources about the efficacy and the outcome effects of 
the coach efficacy. The factors that this model considers as fundamental in the coaches’ action are motivation, 
game strategy, technique and character building, considering also the coach experience, the previous success, the 
perception of the ability of athletes and support school / community as efficacy sources. The motivation refers to 
the coaches’ capacity to influence the athletes’ skills and psychological condition and strategy represents the 
coaches’ skills in promoting a successful performance of their teams during competition. Technique corresponds 
to coaching skills in diagnosing and providing instruction during practice; whereas, character building relates 
itself to the coaches’ beliefs in their capacities to promote athlete’s personal development and positive attitude 
towards sports. 

Note that the effectiveness and efficacy models of the coach study tend to focus on the perceived 
efficacy, that is usually evaluated based on the coaches’ and player s’ opinion, as suggested by several authors 
(Alzate, Lazarus, Ramírez and Valencia, 1997; Bandura, 1997; Chase, Lirgg and Feltz, 1997; Lent and Lopez, 
2002). Horn (2002) stresses the importance of the player’s perception about the behavior of their coaches, 
emphasizing the relevance that assumes in the efficacy evaluation. In this sense, Smoll and Smith (1996) found 
that the psychological impact of sports participation in youth athletes is closely related to their memory and 
perception of their coaches' behavior. 

Resulting from the Feltz et. al. (1999) model, the Coaching Efficacy Scale (CES) is considered as the 
most appropriate instrument in coach efficacy evaluating, comprising the existence of the four factors already 
described. The CES has been predominantly used in Anglo-Saxon original studies (Boardley, Kavussanu and 
Ring, 2008; Campbell and Sullivan, 2005; Chase et al 1997; Feltz, Hepler and Roman, 2009; Fung, 2003; 
Kavussanu, Boardley, Jutkiewicz, Vincent and Ring, 2008; Myers, Feltz, Maier, Reckase and Wolfe, 2006; 
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Myers, Wolfe, and Feltz, 2005;  Sullivan and Kent, 2003; Thelwell, Lane, Weston and Greenlees, 2008), being 
practically inexistent investigations of this nature in other contexts. There are several studies targeting youth 
coaches, particularly of university teams, but  with emphasis on different sports practiced in  Anglo-Saxon 
contexts (Chase et al, 1997; Feltz, et al, 1999; Feltz et al 2009; Malete and Feltz, 2000; Myers et al, 2005; 
Sullivan and Kent, 2003). Although Feltz et al. (2009) and Kavussanu et al. (2008) investigations integrated 
football coaches in their samples, we only found an investigation in the specific context of the youth football 
coach efficacy, developed by Kowalsky et al. (2007) with a sample of American athletes aged 11 to 14 years. In 
this study, the researchers concluded that there is a tendency for coaches been young and with previous 
experience, and that these factors relate to the overall youth coach efficacy. It also enables us to know that coach 
age and education, experience as a player, gender and previous experience as a coach, are aspects that does not 
predict the overall efficacy of the coach. 

One aspect that justifies the comparison of the perception of athletes and coaches is the obvious 
discrepancy found in several previous studies (Kavussanu et al, 2008; Kenow and Williams, 1992; Short and 
Short, 2004; Vargas-Tonsing, Myers and Feltz, 2004). In all studies the perceived efficacy of the coaches in the 
various factors was higher in athletes, so it is pertinent scrutinize about the reality that we propose to investigate, 
the youth football training. In the case of this research with youth coaches, we believe that the perception of 
athletes may be more favorable once, according to the study Mcdonald, Cotê and Deakin (2010), there is a great 
concern by coaches, to base on the coach-athlete relationship in teaching and communication skills, which 
naturally enhances his image in young athletes. In that way it seems relevant understand how athletes of different 
ages value the coach efficacy factors, since that was not much explored in previous studies. 

The importance that expectations assume on self-perceptions and performance of athletes (Horn, 2008) 
makes relevant the analysis of most valued aspects by young athletes in coaches. The youth coach do a 
specialized task where expectations are crucial in athletes learning (Liukkonen, Laasco and Telama, 1996) and 
should therefore adapt to the daily expectations of athletes, both in training and in competition (Lyle, 2002), 
stimulating a correct orientation of the same (Adelino, Vieira and Coelho, 1999). Thus the athletes’ favorite 
coach is presented as the one closest of its expectations, and the analysis of the perceptions they have about this 
figure will help to enable a better understanding of the most valued factors by young athletes towards their 
satisfaction and consequently their performance. 

In order to better understand the perceptions of coaches about the importance of the different efficacy 
factors, it is also important to know more about their behavior in practice, which led us to include this analysis in 
our investigation. For Martens (2002) there should be a theoretical and practical complement, where the 
knowledge of the coach, assumed in their perceptions will support their actions, as recommended by Jones, 
Armour and Potrac (2003). Lyle (2002) even considers that practical training constitutes an essential parameter 
of the coach conceptual framework, with a significant research interest. In this context it is important to take into 
account aspects such as coaching philosophy, the nature of group training, and experience as a player and coach 
(Cushion and Jones, 2001). 

 
Method 
Participants 

The total study sample was composed by 288 male individuals divided into two categories, with 266 
athletes and 22 football coaches of different age groups, Under 15 (U15), Under 17 (U17) and Under 19 (U19), 
participating in the Porto Football Association district championships, one of the most representatives of 
Portugal. This is a representative sample of the studied population, namely of youth coaches and young athletes, 
and it should be emphasized that analyzed coaches presented an age between 18 and 39 years old.  These are 
coaches with an experience ranging between 1 and 8 years, with a mean of 4 years. In turn, the age of the 
athletes studied is between 14 and 19 years of age. The Under 15, present 14 and 15 years, the Under 17, 16 and 
17 years, and finally the Under 19, comprises ages between 18 and 19 years. 

 
Instrument 

The  instrument  used  in  this  investigation  was  the  CESp  (Duarte  et  al.,  2012)  resulting  from  a 
transcultural adaptation of CES (Feltz et al., 1999) to the Portuguese population, especially in football specific 
context, which showed good indices of reliability and fit adjustment to the original model with the four efficacy 
factors. Considering the purposes of this study, there were made some changes in the statement that precedes all 
items used to evaluate the perception of coaches and athletes. Thus, coaches were initially asked “In your 
opinion, what is the importance of each of the following factors in the success of coach?”. Furthermore, to get 
information about the behaviors that coaches use to adopt in their practice, coaches also replied a second version 
of this instrument with the following question: "Now indicate how frequently you adopt each of the behaviors 
and postures stated below." On other hand, athletes after completing a first instrument similar to the coaches, 
later completed a second version initiated by the following question: "Think about the best coach you have 
worked with and indicate how frequent he would adopt each of the behaviors or postures stated below." 
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Importa 
rk 

nce given by coaches   
m ± sd 

Adopted  
rk 

behaviors   
m ± sd 

1º 
 
3º 
 
4º 
 
2º 

4,62 ± 0,35 
 

4,41 ± 0,35 
 

4,39 ± 0,40 
 

4,53 ± 0,48 

2º 
 

4º 
 

3º 
 

1º 

4,43 ± 0,44 
 

4,06 ± 0,82 
 

4,25 ± 0,51 
 

4,46 ± 0,54 

 

According to the Feltz et al. (1999) original model, each statement of the CES refers to a coach specific 
efficacy factor, considering the following dimensions: motivation, game strategy, technique and character 
building. The motivation group items as "develop self-esteem of their athletes", "develop team cohesion", among 
others. In the other hand the strategy factor have items such as "maximize the strengths of their team during the 
competition" and "adjust the game plan to the potential of his team". The technique factor involves items such as 
"demonstrate football skills”, "individually train the technical aspects of their athletes" among others, and 
character factor is featured with items such as "promote attitudes of fair play in your athletes " and " promote an 
attitude of respect for others". 

Also mention that in this study was used a 5 categories Likert scale, according to the suggestion of 
Myers et al. (2005). Thus, in the first version for coaches and athletes was considered the following scale: 1 = 
"not important" to 5 = "totally important.", as well in the second version was used 1 = "never" to 5 = "always". 

 
Procedures 

The questionnaires were completed simultaneously for all members of the teams, in their club facilities, 
and always in the presence of the first author of this study. The purposes of the study were explained and the 
confidentiality of the responses were guaranteed to all participants, having been emphasized to young athletes 
that the study was designed to evaluate the factors they believe most contribute to coaches’ success, and not to 
ask them to assess their current coaches. 

The questionnaires were analyzed using an optical reading system, having been statistically analyzed 
through SPSS software, version 20, using descriptive (mean and standard deviation), inferential (t-test for 
independent measures) and correlation (Pearson's coefficient) analysis of all studying variables according to 
previously defined study objectives. ANOVA was also used in the comparison of the athletes’ perceptions of the 
three age groups included in the sample. 

 
Results  

Table 1 shows the comparison on the importance attributed by coaches and youth players to efficacy 
factors in the success of coach, showing that all were considered important for both samples, emphasizing the 
motivation factor for coaches and athletes, and character, only for coaches, with very high values. 

 
Table 1. Mean (M), Standard Deviation (sd), Ranking (rk) and t-test (t) Comparison of Player´s and Coaches’ 
Perspectives About the Most Important Factors to the Sports Success of the Football Coach 

 
 

Factor  
rk 

Pla yers   
m ± sd 

 
rk 

Coa ches   
m ± sd 

 

t-test (t) 

Motivation  1º 4,45 ± 0,40  1º 4,62 ± 0,35 t= - 2,03; p= 0,95 
Strategy  4º 4,26 ± 0,46  3º 4,41 ± 0,35 t= -1,46; p= 0,17; 
Technique  3º 4,27 ± 0,48  4º 4,39 ± 0,40 t= - 1,11; p= 0,14; 
Character  2º 4,33 ± 0,55  2º 4,53 ± 0,48 t= -1,70; p= 0,52 

The results, presented in table I, indicate some differences in the efficacy factors evaluation rank, 
although  without  statistical  significance.  Thus,  both  coaches  as  athletes  attribute  greater  importance  to 
motivation and character factors, with the technique have been the third most valued factor by athletes, and 
strategy by coaches. 

The table 2 presents the results regarding the relationship between the importance attributed by coaches 
to the four efficacy factors in attaining the success, and the behaviors they adopt in practice, showing that 
coaches believe that all factors are important in that process and therefore they use to adopt according behaviors 
in their practices. 

 
Table  2.  Mean  (m),  Standard  deviation  (sd),  Ranking  (rk),  Paired  t-test  (t),  Correlation (r)  between  the 
Importance Given and Adopted Behaviors by the Coach 

 
 

Factor t-test (t) r 
 

Motivation 

Strategy 

Technique 

Character 

 

t=3,61; p= 
0,00 
t=  2,57;  p= 
0,02 
t=  1,95  p= 
0,06 
t=  1,23  p= 

 

0,82; p= 
0,00 
0,70; p= 
0,00 
0,76; p= 
0,00 
0,83; p= 

  0,23  0,00   
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rk m ± sd rk m ± sd 
 

1º 
 
4º 
 
3º 
 
2º 

 

4,45 ± 0,40 
 

4,26 ± 0,46 
 

4,27 ± 0,48 
 

4,33 ± 0,55 

 

1º 
 

4º 
 

3º 
 

2º 

 

4,31 ± 0,47 
 

4,14 ± 0,51 
 

4,21 ± 0,48 
 

4,29 ± 0,55 

 

2º 

Indeed, it’s important to emphasize the strong and positive correlations between the valuation that 
coaches attribute to the four factors and the behavior frequency they reported to adopt in their daily sport training 
process, suggesting closeness between what they consider important and what they do in practice. In spite of 
that, it was also found there were some statistically significant differences in the valuation associated to 
motivation and strategy factors, as well in the ranking order (as told in table II). 

We also analyzed the relationship between the importance that players attribute to the efficacy factors in 
the success of the coach and their perceptions about the behavior adopted by the best (or favorite) coaches of the 
athletes. According to the perceptions of the athletes all factors would be highly valued by their best coaches, 
with motivation and character presenting the highest average value, which is consistent with the importance that 
the athletes themselves attribute to them, even with the same ranking order (see table III). 

 
Table 3. Mean (m), Standard Deviation (sd), Ranking (rk), Paired t-test (t) and Correlation (r) between the 
Importance Given and the Best Coach Behavior to the Players 

 
 

Factor 
Importance given by 

players 
Best coach behavior  

t-test (t) r 
 

Motivation 

Strategy 

Technique 

Character 

t=  5,28;  p= 
0,00 
t=  4,16  p= 
0,00 
t= 2,20; 
p=0,03 
t= 1,27; 
p=0,21 

0,54; p= 
0,00 
0,49; p= 
0,00 
0,55; p= 
0,00 
0,58;   p= 

0,00 
The results presented in table III also showed moderate to strong positive correlation between the 

athletes’ evaluation of the four efficacy factors and their perceptions about how their favorite coaches adopt the 
correspondent behavior in their practices. However, it should be noted that the values corresponding to the 
behavior frequency of their best coach were always lower than the values corresponding to the athletes’ 
evaluation of the factors, being that differences statistically significant for all factors, excepting the character. 

Table 4 presents the comparison of the efficacy factors’ evaluations made by the athletes of different 
age groups. 

 
Table 4. Mean (m), Standard Deviation (sd), Ranking (rk) and ANOVA, concerning the most important 

factors for determining the Sports Success of the Football Coach, in the opinion of athletes U15, U17 and U19; 
 
 

Factor 
U15 U17 U19 Anova 
 

rk m ± sd rk m ± sd rk m ± sd f p 

Motivation 1º 4,51 ± 
0,40 

Strategy 3º 4,37 ± 
1º 4,44 ± 

0,42 

3º 4,24 ± 
1º 4,41  ± 

0,38 

4º 4,20  ± 

 
1,36 0,26 

0,44 

Technique 4º 4,38 ± 
0,47 

Character 2º 4,48 ± 

0,44 

4º 4,22 ± 
0,46 

2º 4,31 ± 

0,48 3,00 0,05 
4,22  ± 
0,48 3,20 0,04 

3º 4,22  ± 
  0,47  0,51  0,60  5,01  0,00   

 
As we can see in table IV, it appears that the three groups of athletes considered all efficacy factors 

important to the coach success. However the factors’ ranking order made by U19 athletes was different to the 
ranking orders made by the other two groups of athletes. Motivation was the most valued factor by the three 
groups followed, on U15 and U17, by the character factor, with the strategy and technique factors receiving less 
importance. To the U19 athletes the second most valued factor was the technique, followed by the character and 
strategy. 

Furthermore, the ANOVA test showed that the differences between the answers of the age groups were 
statistically significant in strategy, technique and character. More specifically, it was found that the differences 
were statistically significant between the U15 and U19 evaluations of the strategy, technique and character 
factors, and between U15 and U17 evaluations of the strategy and technique factors. 

Table 5 presents the results of the comparison between the perceptions of the three athletes’ age groups 
about the frequency of that behaviors adopted by their best coaches in their practices. 
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3º 

2º 

Table 5. Mean (M), Standard Deviation (sd), Ranking (rk) and ANOVA, for the factors most valued by the Best 
coaches of athletes U15, U17 and U19, for determining the Sports Success of the Football Coach.   

U15 U17 U19 Anova 
Factor  

rk m ± sd rk m ± sd rk m ± sd f p 

Motivation 1º 4,40 ± 
0,46 

Strategy 4º 4,25 ± 

 

2º 4,31 ± 
0,44 

4º 4,25 ± 

 

1º 4,22  ± 
0,50 

4º 3,94  ± 

 
3,24 0,04 

0,46 

Technique 3º 4,30 ± 
0,46 

Character 2º 4,38 ± 
0,51 

0,49 

3º 4,28 ± 
0,47 

1º 4,32 ± 
0,49 

0,52 12,02 0,00 
4,07  ± 
0,47 7,04 0,01 
4,21  ± 
0,62 2,46 0,09 

The results of table V indicate that the values’ ranking orders made by the U15 and U19 were equal: 
motivation related behaviors were indicated as the more frequent, followed by the character related behaviors, 
with the technique and strategy related behaviors being less frequent. On the other hand, for U17 character 
related behaviors were more frequent than motivation related behaviors. 

The ANOVA also showed that the differences between the values indicated by the different age groups 
were statistically significant in motivation, strategy and technique factors. More specifically, there were 
statistically differences between the values reported by U15 vs U17, U17 vs U19 and U15 vs U19 to the 
motivation related behaviors, and between U15 vs U19 and U17 vs U19, to the strategy and technical related 
behaviors. 

 
Discussion 

The comparison between coaches and athletes answers, showed quite similar perspectives when ranking 
in the same order the efficacy factors, emphasizing the priority for motivation and character, in both cases. 
Noteworthy, the difference between athletes’ and coaches’ perceived importance of efficacy wasn’t statistically 
significant, suggesting therefore proximity between them about this subject. Indeed, is noted than in other studies 
concerning this subject there are large differences between the perception of the coaches and players (Kavussanu 
et al, 2008; Kenow & Williams, 1992; Short & Short, 2004; Tonsing Vargas et al, 2004). The congruence in the 
perception of coaches and athletes may indicate a closer coach-athlete relationship, with an emphasis on 
motivational aspects that, according to Macdonald, Cotê and Deakin (2010), usually are appreciated by athletes. 
The close relationship between coach-athlete, according Lavoi (2007), influences the psychosocial development 
of children, in particular their motivation. Moreover, the priority valuation of the motivation factor by coaches 
and athletes in our sample, seems to be in agreement with reviewed literature that highlights the extreme 
importance of psychological aspects, particularly the motivation, in young footballers training (Bayer, 1987; 
Gouveia, 2002; Holt and Dunn, 2004; Kowalsky et al., 2007; Lavoi, 2007; Pacheco, 2001), contradicting  the 
conclusions from Harwood (2008) study, with young players, where the author refer that the coaches give little 
importance to the psychological aspects. 

The higher appreciation of the character factor in this investigation is also in agreement with Brusser 
and Camuthers (2010) and Gonçalves (2004) who consider essential a positive contribution by the coach to the 
lives of young people, through the transmission and assimilation of fundamental social values. In this regard 
Kowalsky et al. (2007) also reinforce the necessity of the youth coach to constitute himself as a good example 
and a role model for young players, taking into account that they are forming their personality and acquisition of 
values and key references for their future and for their character. 

It should be noted that the ranking order of the way the coaches adopted the factors’ related behaviors in 
practice is different from the importance they attach to them, being the character the most adopted. This 
difference may be due to the need that coaches find in practice to assert themselves as a good model for athletes, 
contributing positively to the development of their personality and to the acquisition values that will shape their 
character (Kowalsky et al, 2007; Pacheco, 2001;). In fact, also Brusser and Camuthers (2010) and Gonçalves 
(2004), stress the importance that this factor seems to have in youth training, because it is a sensitive phase of 
their sports formation. 

It was also found that the importance given by the athletes to the efficacy factors has a positive 
correlation with their perceptions about the behaviors their best coaches would adopt in the practice, with the 
same ranking order. In this regard Tonsing-Vargas et al. (2003) consider that the coaching efficacy is a predictor 
of the player efficacy. For the player the effective coach is the one that leads or has led the players to better 
efficacy levels. In other words, it is meant that´s normal that the athlete’s expectations are framed according to 
the coach that promote higher levels of satisfaction and probably allowed them to achieve success, valuing 
certain efficacy factors. Moreover, this proximity suggests that the coach should consider their athlete’s 
expectations, revealing the importance of their experience as players, as advocates Mielke (2007). Feltz et al. 
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(2009) show that the same experience as a player is one aspect that makes the coach more confident in their 
actions and that enables the coach to get the best performance from their players, making it more relevant and 
also well satisfied with his coach. The satisfaction of players, according to Feltz et al. (1999), presents itself as a 
source of coach efficacy and is, according to Jowet, Shanmungan and Caccoulis (2012), one of the most 
important aspects in determining the quality of the coach-athlete relationship. Still, it was also evident that 
athletes when evaluating the importance of the motivation, strategy and technique factors indicated values 
significantly higher to the values they indicated to the related behaviors’ frequency that their best coaches would 
adopt in their practices, which suggests that even those do not provided a full satisfaction of the athletes. 

These differences in the factors evaluation may be associated to a less experience of the coach once (our 
sample has a mean of 4 years’ experience), considering that according to some authors (Kavussanu et al, 2008; 
Marback, Short, Short and Sullivan, 2005; Myers, et al, 2005), the coach experience predicts its efficacy in all 
factors. The factor related behaviors where the difference was more marked were the motivation ones, appearing 
to be less frequent than the player’s preferences. 

According to Mesquita (1997), each level of practice has its own characteristics. Thus, we also analyzed 
the differences in the factors evaluation between the various group ages studied, verifying for instance that the 
U15 associated significantly higher values than the U19 to the technical and character factors. Several authors 
consider essential in youth training stimulate their technical qualities and character (McCalister, et al, 2000, cited 
by Brusser and Camuthers, 2010; Constantino, 2002). However, in the case of U19 athletes we must overlook to 
the fact of that they are almost in the adult age with a significant advance in sports training, reason why they can 
believe those factors becoming less important. Thus, and as suggested by Elmore (1987), this idea should mean 
that age interferes with the athletes’ perceptions and aspirations, inducing different evaluations of the efficacy 
factors over their training process, which justifies further research in each one of the age groups, in order to 
understand the specific needs and expectations of athletes. 

The differences found in the perceptions of the athletes about the behaviors adopted by their best 
coaches in practice, can also be related to the experience of athletes. Indeed, the lower valuation by the best 
coaches of U19 athletes in motivation, technique and strategy factors, comparatively with the younger aged 
athletes, can be related with the fact they were more experienced, and probably had contact with more coaches 
than the younger athletes, and that can provokes them more difficulty to define their favorite coach. According 
with that possibility, they can provide their perceptions not about a specific coach but about a mix of their best 
coaches, which can decrease the average values. Moreover, it is likely that younger athletes still have few 
references about the ideal coach and the importance of efficacy factors, although focusing on a coach that is 
closer to their psychological needs, especially on motivation. In this respect, Lavoi (2007) considers that the 
proximity  in  the  relationship  between  the  coach  and  the  athlete  is  fundamental  in  child  psychosocial 
development, particularly in its motivation, which emphasizes the importance of stimulate this relationship, in 
order to approach to their expectations. 

 
Conclusions 

The analysis of the results stands out the agreement between players’ and coaches’ opinions about the 
high importance of the motivation and character factors, which seems to be the most relevant factors in children 
and young sport process. Also, the agreement between athletes’ expectations and coaches’ perspectives may 
confer them some advantage once the knowledge of their expectations has a strong relationship with the coach 
efficacy. 

The results also suggest the need to adapt the coach practical behavior according to the context that it 
encounters, particularly in terms of circumstances, constraints and objectives that the same practice imposes, by 
virtue of the differences found between the importance attributed by the coaches and their practical valuation. 

Despite the overall analysis of the results showed a positive relationship between the factors valued by 
the players and the factors valued by their best coach is evident, in the comparison between age groups, that 
athletes, depending on their age, have a favorite different profile coach, according to the differences in the 
factors valuation. Indeed, previous comparison of the importance attached by athletes, from each one of the 
competitive levels, to the efficacy factors determined a different value depending on age, emphasizing the need, 
by the coach, to adapt his behaviors, according to the different level of practice. 

We also emphasize the fact that it is a research developed in young ages so that the use of the results in 
other realities may be inadequate. The results of this study allow a better understanding of the Portuguese reality, 
with regard to the training of young people, encouraging a proper organization of the coaches training plans with 
the priority valuation of the motivation and character factors, still suggesting the adaptation of coaches training 
to the competitive level in which they are inserted, in form to also improve the transfer to the practical context. 
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Questionário 

 
Estimado Treinador de Futebol 

 
O presente questionário destina-se a ser aplicado a treinadores de futebol no âmbito da realização de uma tese de mestrado na área de Treino de 
Alto Rendimento Desportivo. 

 
Em sua opinião, qual a importância que cada um dos seguintes factores tem para que um treinador tenha sucesso. Dê a sua opinião segundo a 
seguinte escala: 1 (nada importante);  2 (pouco importante); 3 (nem pouco, nem muito importante); 4 (muito importante);  5 (totalmente importante). 

 
 
 
 

nada 
importante 

totalmente 
importante 

 
1) Manter a confiança no desempenho dos seus atletas      

2) Identificar os pontos fortes da equipa adversária durante a competição    

3) Preparar psicologicamente os atletas para a estratégia de jogo    
 

4) Dominar estratégias a utilizar em competição   
 

5) Promover uma atitude de bom carácter    
 

6) Desenvolver a auto-estima dos seus atletas    
 

7) Demonstrar competências do futebol     
 

8) Adaptar a equipa às diferentes situações de jogo    
 

9) Identificar os pontos fracos da equipa adversária durante a competição    
 

10) Motivar os seus atletas    

1  2  3  4  5 

 
11) Tomar decisões importantes durante a competição     

 
12) Desenvolver a coesão da equipa     

 
13) Promover atitudes de fair-play nos seus atletas      

 
14) Treinar individualmente os aspectos técnicos dos seus atletas     

 

15) Desenvolver a autoconfiança dos seus atletas      
 

16) Desenvolver as competências dos seus atletas     
 

17) Maximizar os pontos fortes da sua equipa durante a competição    
 

18) Reconhecer o talento dos seus atletas      
 

19) Promover o desportivismo      
 

20) Detectar erros individuais e/ou colectivos      
 

21) Ajustar a estratégia de jogo às potencialidades da sua equipa      
 

22) Ensinar as competências específicas do futebol      
 

23) Desenvolver a confiança da equipa     
 

24) Promover uma atitude de respeito pelos outros      
 

25) Conhecer o valor dos seus atletas     
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Indique agora a frequência com que costuma adoptar cada um dos comportamentos ou posturas abaixo indicados. 
Dê a sua opinião segundo a seguinte escala: 1 (nunca); 2 (raramente); 3 (ocasionalmente); 4 (frequentemente); 5 (sempre). 

 
nunca sempre 

 
 

1) Manter a confiança no desempenho dos seus atletas      

2) Identificar os pontos fortes da equipa adversária durante a competição    
3) Preparar psicologicamente os atletas para a estratégia de jogo     

 
4) Dominar estratégias a utilizar em competição     

 
5) Promover uma atitude de bom carácter    

 
6) Desenvolver a auto-estima dos seus atletas    

 
7) Demonstrar competências do futebol     

 
8) Adaptar a equipa às diferentes situações de jogo    

 
9) Identificar os pontos fracos da equipa adversária durante a competição    

 
10) Motivar os seus atletas    

 
1  2  3  4  5 

 
11) Tomar decisões importantes durante a competição     

 
12) Desenvolver a coesão da equipa     

 
13) Promover atitudes de fair-play nos seus atletas      

 
14) Treinar individualmente os aspectos técnicos dos seus atletas      

 

15) Desenvolver a autoconfiança dos seus atletas      
 

16) Desenvolver as competências dos seus atletas     
 

17) Maximizar os pontos fortes da sua equipa durante a competição    
 

18) Reconhecer o talento dos seus atletas      
 

19) Promover o desportivismo      
 

20) Detectar erros individuais e/ou colectivos      
 

21) Ajustar a estratégia de jogo às potencialidades da sua equipa      
 

22) Ensinar as competências específicas do futebol      
 

23) Desenvolver a confiança da equipa     
 

24) Promover uma atitude de respeito pelos outros      
 

25) Conhecer o valor dos seus atletas    
 

Finalmente, as questões que se seguem relacionam-se com alguns dados relativos a si e ao seu percurso desportivo... 
 

1) Qual é o seu sexo? M  F 2) E a sua idade? anos e meses 
 

3) Foi futebolista profissional? sim não 4) Há quantos anos é treinador? 
 

5) Qual é o nível competitivo mais alto que atingiu? 
 

5.1)Como atleta: 
 

5.2)Como treinador: 
 

6) Por fim, indique o principal êxito que obteve... 
 

6.1)Como atleta: 
 

6.2)Como treinador: 



LVII 

 

 

 

 
 

 
Questionário 

 
Estimado Futebolista 

 
O presente questionário destina-se a ser aplicado a atletas da modalidade de futebol no âmbito da realização de uma tese de mestrado na área de 
Treino de Alto Rendimento Desportivo. 

 
Em sua opinião, qual a importância que cada um dos seguintes factores tem para que um treinador tenha sucesso. Dê a sua opinião segundo a 
seguinte escala: 1 (nada importante);  2 (pouco importante); 3 (nem pouco, nem muito importante); 4 (muito importante);  5 (totalmente importante). 

 
 
 
 

nada 
importante 

totalmente 
importante 

 
1) Manter a confiança no desempenho dos seus atletas      

2) Identificar os pontos fortes da equipa adversária durante a competição    

3) Preparar psicologicamente os atletas para a estratégia de jogo     
 

4) Dominar estratégias a utilizar em competição   
 

5) Promover uma atitude de bom carácter    
 

6) Desenvolver a auto-estima dos seus atletas    
 

7) Demonstrar competências do futebol     
 

8) Adaptar a equipa às diferentes situações de jogo    
 

9) Identificar os pontos fracos da equipa adversária durante a competição    
 

10) Motivar os seus atletas    

1  2  3  4  5 

 
11) Tomar decisões importantes durante a competição     

 
12) Desenvolver a coesão da equipa     

 
13) Promover atitudes de fair-play nos seus atletas      

 
14) Treinar individualmente os aspectos técnicos dos seus atletas     

 

15) Desenvolver a autoconfiança dos seus atletas      
 

16) Desenvolver as competências dos seus atletas     
 

17) Maximizar os pontos fortes da sua equipa durante a competição    
 

18) Reconhecer o talento dos seus atletas      
 

19) Promover o desportivismo      
 

20) Detectar erros individuais e/ou colectivos      
 

21) Ajustar a estratégia de jogo às potencialidades da sua equipa      
 

22) Ensinar as competências específicas do futebol      
 

23) Desenvolver a confiança da equipa     
 

24) Promover uma atitude de respeito pelos outros      
 

25) Conhecer o valor dos seus atletas     



LVIII 

 

 

 
 
 

Pense agora no melhor treinador com o qual trabalhou e refira a frequência com que ele adoptava cada um dos comportamentos ou posturas 
abaixo indicados. Dê a sua opinião segundo a seguinte escala: 1 (nunca); 2 (raramente); 3 (ocasionalmente); 4 (frequentemente); 5 (sempre). 

 
 
 

1) Manter a confiança no desempenho dos seus atletas      

2) Identificar os pontos fortes da equipa adversária durante a competição    
3) Preparar psicologicamente os atletas para a estratégia de jogo    

 
4) Dominar estratégias a utilizar em competição     

 
5) Promover uma atitude de bom carácter    

 
6) Desenvolver a auto-estima dos seus atletas    

 
7) Demonstrar competências do futebol     

 
8) Adaptar a equipa às diferentes situações de jogo    

 
9) Identificar os pontos fracos da equipa adversária durante a competição    

 
10) Motivar os seus atletas    

 
nunca sempre 

1  2  3  4  5 

 
11) Tomar decisões importantes durante a competição     

 
12) Desenvolver a coesão da equipa     

 
13) Promover atitudes de fair-play nos seus atletas      

 
14) Treinar individualmente os aspectos técnicos dos seus atletas      

 

15) Desenvolver a autoconfiança dos seus atletas      
 

16) Desenvolver as competências dos seus atletas     
 

17) Maximizar os pontos fortes da sua equipa durante a competição    
 

18) Reconhecer o talento dos seus atletas      
 

19) Promover o desportivismo      
 

20) Detectar erros individuais e/ou colectivos      
 

21) Ajustar a estratégia de jogo às potencialidades da sua equipa      
 

22) Ensinar as competências específicas do futebol      
 

23) Desenvolver a confiança da equipa     
 

24) Promover uma atitude de respeito pelos outros      
 

25) Conhecer o valor dos seus atletas    
 
 

Finalmente, as questões que se seguem relacionam-se com alguns dados relativos a si e ao seu percurso desportivo... 
 

1) Qual é o seu sexo? M  F 2) E a sua idade? anos e meses 
 

3) É profissional? sim não 4) Se sim, há quantos anos? 
 

5) Qual é o nível competitivo mais alto que atingiu? 
 

6) Durante quantos anos se manteve nesse nível competitivo? 
 

7) Por fim, indique os dois principais êxitos que obteve como futebolista: 
 

                                     
                                                                        

 


