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Resumo 

O presente estudo teve como objetivo analisar as perspetivas de estudantes a 

treinadores no sistema académico do desporto em relação às abordagens de 

ensino vivenciadas na unidade curricular de metodologia do treino desportiva, 

durante todo o semestre. A amostra foi constituída por treze estudantes de 

Licenciatura em Ciências do Desporto da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (4 do sexo feminino e 9 do sexo masculino), que 

frequentavam a unidade curricular de metodologia do treino desportivo I de 

diferentes modalidades, nomeadamente, andebol (n=5), basquetebol (n=2) e 

voleibol (n=6). Os dados foram recolhidos através de entrevistas focus group 

de natureza semi-estruturada. Os focus group foram conduzidos por dois 

Professores Doutorados na área da Pedagogia do Desporto, sendo realizadas 

quatro sessões no total ao longo do semestre. O tratamento dos dados foi 

realizado através da análise de conteúdo, com a interpretação das opiniões 

existentes no corpus das entrevistas. Os resultados demonstraram que os 

estudantes vivenciaram diferentes abordagens de ensino (umas mais 

centradas no professor, de teor comportamentalista e outras mais centradas 

nos estudantes, de teor construtivista) no entanto, todos manifestam 

preferências em estratégias centradas no aluno, ou seja, estratégias em que o 

professor mantem uma postura ativa e concede espaço de intervenção aos 

alunos, questionando-os e propondo-lhes tarefas. Os estudantes privilegiam o 

processo de aprendizagem centrado na descoberta de soluções e novos 

pontos de vista, em que possam desenvolver autonomia, a responsabilidade, a 

criatividade e o espírito crítico e reflexivo. Os estudantes valorizam ainda as 

práticas situadas, onde o conhecimento teórico é contextualizado em situações 

concretas da atividade prática, enfatizando-se que a prática sem fundamento 

não faz sentido e uma teoria que não tenha aplicação na prática é abstrata e 

inútil. Os estudantes preferem as abordagens de ensino em que o professor os 

ajuda a construir o seu próprio conhecimento e valorizam a interação no 

contexto da aula, uma vez que permitiram desenvolver a sua capacidade de 

comunicação e argumentação, alargando o seu reportório de ação através da 

partilha de experiências e aprofundando o conhecimento sobre as matérias que 

são discutidas. 
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Abstract 

 

This study goal was to analyse the prospects of students studying for coaches 

in the sport academic system, considering the teaching experiences in sports 

training methodology during the semester. 

The sample was composed by 13 students of the graduation in Faculty of Sport 

Science (4 female and 9 male), which frequented the course of sport training 

methodology I of different modalities, such as Handball (n=5), Basketball (n=2) 

and Volleyball (n=6).  

The data was collected through semi-structured focus groups, directed by 2 

PHD teachers in the Pedagogy of Sport field, being held 4 sessions in total 

during the semester. The data treatment was accomplished by analysing the 

content, with the interpretation of the corpus interview opinions. 

The results demonstrated that the students experienced different teaching 

experiences(a more teacher-centred, of behavioural content and other more 

student-centred experiences, of constructivist content) however, all show 

preferences for student-centred strategies, in other words, strategies where the 

teacher maintains an active posture and giving room for student intervention,  

questioning them and offering them tasks. 

Students privilege the learning process centred on finding solutions and new 

perspectives, where they can develop their autonomy, responsibility, creativity 

and critical and reflective thinking. 

Students also value the situated practices where theoretical knowledge is 

contextualized in real-life situations, emphasizing in the meaningless practical 

makes no sense and a theory that has no practical application is abstract and 

useless. Students prefer teaching approaches where the teacher helps them 

build their own knowledge and enhancing the interaction in the context of class, 

since it allows them to develop their communication and reasoning skills, 

extending their repertoire of action by sharing experiences and deepening their 

knowledge about the subject being discussed. 
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PERTINÊNCIA DO ESTUDO   

 

 A partir da segunda metade do século XX, o Desporto tem vivenciado 

uma forte evolução, em grande parte, potenciada pelo avanço da tecnologia 

mas também pelo estatuto de fenómeno social que este adquiriu. Este 

progresso, na área do desporto, também se fez repercutir no reconhecimento e 

qualificação profissional do treinador o que, desde logo, suscita uma formação 

compatível com as exigências da sua atividade (Mesquita, 2010; Resende, 

Mesquita e Fernandez, 2007 e Soares, 2010). Por este motivo, a formação 

profissional dos treinadores tem-se demarcado como uma prioridade, quer a 

nível europeu, quer a nível mundial, pois existe uma necessidade de 

qualificação técnica e científico-pedagógica do treinador de desporto (Mesquita, 

2010; Rosado e Mesquita, 2011; Soares, 2010). 

 A agenda de investigação tem vindo a acompanhar este processo 

oferecendo contributos positvos para o aperfeiçoamento da formação de 

treinadores (Duffy, 2006; Erickson, Bruner, MacDonald, Côté 2008; Gilbert & 

Trudel, 1999; Gomes, Isídro, Batista, Mesquita, 2011; Knowles, Tyler, 

Gilbourne e Eubank, 2006; Mesquita, 2010). Os estudos proferidos neste 

campo, em particular, têm por objetivo identificar qual a melhor forma de 

preparar e incentivar os treinadores a apostarem na sua formação, bem como 

identificar as suas necessidades de formação (Knowles, Borrie e Telfer, 2005). 

 Deste modo, a investigação realizada tem vindo a reforçar que os 

programas de formação de treinadores em curso não se enquadram nas 

necessidades impostas pelo contexto dinâmico e ambíguo em que atua o 

treinador, uma vez que, promovem uma aprendizagem, não raramente, 

descontextualizada e negligenciam as suas especificidades (Cushion, Armour e 

Jones, 2006; Erickson et al., 2008; Lyle, 2002). Neste sentido, os programas de 

formação não podem apenas considerar as disciplinas que se referem às 

modalidades e às teorias e metodologias de treino; é necessário integrar as 

disciplinas, desde as ciências sociais, as ciências pedagógicas e as ciências do 

desporto, para que a formação seja mais completa e adaptada à realidade dos 

treinadores, (Duffy, 2006; Mesquita, 2010). 
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 Devido a este facto, os programas de formação de treinadores são 

considerados demasiados simplistas e não contemplam todos os aspetos 

essenciais da prática do treinador desportivo (Cushion et al., 2006; Lyle, 2002), 

evidenciando uma clara ausência de constructos teóricos que permitam o 

delineamento e desenvolvimento de modelos de formação sustentados 

(Mesquita, 2010). 

 Estas evidências têm vindo a conduzir a uma visão excessivamente 

teórica e prescritiva, não fazendo uma ligação contextualizada à prática, o que 

se revela como um fator muito redutor (Abraham, Collins e Martindale, 2006; 

Lyle, 2002 e Mesquita, 2010). 

 Com uma visão muito semelhante, Cushion, Armour e Jones (2003) e 

Erickson, Côté e Fraser-Thomas (2007) afirmam que os programas de 

formação de treinadores se alicerçam numa visão racional e mecanicista do 

conhecimento, porquanto não permitem uma verdadeira compreensão das 

variáveis que interferem com a atividade do treinador e não desenvolvem 

competências intelectuais e práticas que possibilitem uma atuação eficaz no 

contexto interativo em que decorre a sua atividade. No mesmo sentido, 

Mesquita (2010) defende que os modelos de formação que se fundamentam 

em estratégias de ensino prescritivas, onde os conteúdos são abordados de 

forma abstrata e descontextualizada e os formandos assumem um papel 

passivo, não vão de encontro às necessidades reais da atividade dos 

treinadores.   

 Deste modo, os modelos de formação atuais não estão orientandos para 

a resolução de problemas complexos que emergem da atividade diária do 

treinador, acabando por se suportar numa visão tecnocrática escrita e por uma 

orientação meramente transmissiva e tecnicista, o que ocasiona uma a 

assimilação de conhecimentos teóricos que são posteriormente reproduzidos 

(Erickson et al. 2008; Mesquita, 2010; Rosado e Mesquita, 2011; Wright, Truvel 

e Culver, 2007).  

 Neste seguimento, os modelos de formação de treinadores usualmente 

em curso são redutores, abstratos e inflexíveis, apresentam falhas no que 

concerne ao domínio de conhecimentos práticos e não preconizam qualquer 

tipo de interação (Jones e Turner, 2006). Deste modo, para uma melhoria dos 

programas de formação de treinadores, é importante que estes não fiquem 
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restringidos às formas de ensino tradicionais (Cushion et al., 2003) e passem a 

contemplar situações de aprendizagem e vivências práticas que possibilitem o 

desenvolvimento de um maior domínio dos conhecimentos e competências 

compatíveis com as experiências inerentes da prática. Pelas razões 

apresentadas, os programas de formação de treinadores vigentes, em geral, 

demonstram um forte vínculo com as orientações apresentadas na teoria da 

aprendizagem comportamentalista. Neste tipo de orientação, como já vimos 

anteriormente, a aprendizagem é preconizada através da transmissão de 

matéria do professor para o aluno, fundamentando-se na simples aquisição de 

conhecimento. Não obstante o construtivismo parece estar mais adequado às 

exigências impostas aos treinadores da atualidade, na medida em que, a 

aprendizagem é vista como uma construção ativa de significados e projeta-se 

no sentido de formar treinadores com a capacidade de fundamentar as suas 

ações através da teoria e tomar decisões de formar sustentada recorrendo à 

sua capacidade reflexiva e crítica (Mesquita 2013). 

 Posto isto, é necessário optar por modelos que privilegiem a adoção de 

posturas socio-críticas bem como o desenvolvimento de competências 

metacognitivas onde a capacidade de resolução de problemas inerentes aos 

contextos dinâmicos em que decorre a atividade do treinador constitui a meta 

fundamental na formação (Mesquita, 2010; Rosado e Mesquita, 2011). 

 Com base neste pressuposto, torna-se apropriado mencionar a 

perspetiva de Starf (1998) na qual a aprendizagem decorre através de dois 

mecanismos distintos, a metáfora de participação e a metáfora de aquisição. 

Posto isto, torna-se evidente que aquilo que se pretende dos programas de 

formação é que a aprendizagem ocorra pela participação, pela interação, 

fazendo com que o treinador aprendiz se torne parte integrante de um grupo e 

que a experiência de aprendizagem seja delineada por alguém mais capaz do 

que ele. Esta perspetiva contraria as tendências gerais dos programas de 

formação que se fundamentam na metáfora de aquisição e que fazem com que 

a aprendizagem decorra, exclusivamente, através da assimilação de 

conhecimento em contexto de sala de aula, pressupondo a sua compreensão, 

refinamento e acumulação, sendo o professor a figura central que instrui, 

organiza, auxilia e medeia para facilitar a aprendizagem. 
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 Também Werther e Trudel (2006) fazem referência a diferentes tipos de 

aprendizagem distinguindo a aprendizagem mediada, onde o aprendiz aprende 

através do contacto direto com um mentor; a não mediada em que o aprendiz, 

observando outros treinadores, decide o que é importante e necessário 

aprender, e a aprendizagem interna onde o conhecimento é adquirido pelo 

confronto de novas ideias, estimulando o aluno para o desenvolvimento da 

capacidade de reflexão. 

 Com o mesmo propósito, Nelson e Cushion (2006) distinguem a 

aprendizagem formal que é concebida em torno de um currículo base 

relativamente padronizado o qual os alunos devem assimilar facilmente; a 

aprendizagem não formal que se refere a situações de aprendizagem, como 

seminários e conferências, em que os conteúdos são selecionados de acordo 

com o grupo de sujeitos a que se destinam; e a aprendizagem informal que se 

baseia na experiência pessoal do treinador no ambiente e no contexto em que 

atua. 

 É inequívoca a tendência para se valorizar cada vez mais a 

aprendizagem através da participação, sendo que, esta deve ser realizada em 

contexto de prática e sustentada num processo de reflexão, por forma a que os 

estudantes sejam capazes de compreender e justificar as suas tomadas de 

decisão (Gilbourne, Marshall e Knowles 2013, Mesquita, 2010).  

 Do mesmo modo, o contacto e a interação com treinadores experientes 

permite a partilha de conhecimentos e experiências e permite aos treinadores 

iniciantes perceber as situações-problema que decorrem da prática, o que 

propicia a discussão e o desenvolvimento do espírito crítico e reflexivo 

(Erickson et al., 2008; Mesquita, 2010; Rosado e Mesquita, 2011). Também 

Cushion et al. (2003) através das diversas experiências supervisionadas no 

terreno, evidenciam que o aprendiz e supervisor conseguem considerar as 

diferenças, refletir e aprender, testando os diferentes conhecimentos adquiridos 

na teoria e adaptando-os a cada situação. 

 Concluímos então que a reflexão desenvolve o vínculo entre o 

conhecimento da experiência profissional e o conhecimento teórico e 

metodológico, permitindo assim atribuir significado aos acontecimentos e 

apoiar a aprendizagem decorrente de experiências que se vivenciam nas 

tarefas diárias da prática (Nelson e Cushion 2006, Knowles, Gilbourne, 
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Tomlinson e Anderson 2007). Apesar de o efeito positivo da reflexão ser bem 

evidente, esta não é aplicada convenientemente nos programas de formação 

de treinadores (Knowles, Gilbourne, Borrie e Nevill 2001; Knowles et al. 2005) 

incidindo predominantemente nos aspetos organizacionais e de funcionamento 

do treino. 

 Nesta conformidade, a reflexão deve ser considerada como prática 

emancipatória que permite ao treinador em formação tomar decisões 

conscientes no contexto da prática, fomentar a sua autonomia e 

responsabilidade e, concomitantemente, contribuir para a edificação de 

conhecimento e competência profissional a médio e longo prazo (Mesquita, 

2010).  

 A relevância deste estudo prende-se com o facto de o desenvolvimento 

dos programas de formação de treinadores ser ainda muito recente e de 

apresentar uma série de limitações que não os tornam suficientemente 

eficientes (Gilbert e Trudel, 1999). Neste sentido, os estudos realizados não se 

debruçam sobre o acompanhamento dos estudantes ao longo do seu processo 

de formação, sendo necessárias mais pesquisas longitudinais por forma a 

fornecer evidências de maior impacto (Cushion et al. 2010) 

 

 

 

OBJETIVO DO ESTUDO 

 

 

 Tendo por base o enquadramento conceptual apresentado 

anteriormente, o propósito principal deste estudo consiste em analisar as 

perspetivas dos estudantes de licenciatura do desporto em relação às 

abordagens de ensino vivenciadas na unidade curricular de metodologia do 

treino desportivo, durante todo o semestre. 

 Com isto pretendemos fornecer informações relevantes para a 

atualização dos programas de formação de treinadores, de modo a que estes 

adequem os seus conteúdos e estratégias de formação às experiências 

requeridas pela atividade profissional de treinador de desporto. 
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ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 O presente trabalho encontra-se estruturada de acordo com as normas 

orientadoras de redação e apresentação de dissertações de Mestrado impostas 

pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

 A dissertação encontra-se dividia em três capítulos, caracterizados de 

acordo com os propósitos de cada um. 

 O capítulo I é composto pela introdução do trabalho que contempla a 

justificação e pertinência do presente estudo, a definição dos objetivos da 

pesquisa e a apresentação da estrutura da tese. 

  O capítulo II contempla a revisão de literatura que tem por objetivo dar a 

conhecer o estado da arte acerca do tema da presente dissertação. Para tal 

serão abordadas as temáticas relacionas com o papel do treinador no âmbito 

do desporto, a caracterização da formação de treinadores, as teorias de 

aprendizagem operantes na formação de treinadores e ainda a importância da 

reflexão na aprendizagem para se ser treinador.  

 O capítulo III assume-se como a parte principal da dissertação, sendo 

apresentados os procedimentos metodológicos utilizados no processo de 

recolha e análise dos dados que suportam a investigação, bem como, a 

apresentação e discussão dos resultados.  

 O capítulo IV destina-se à apresentação das considerações finais da 

dissertação onde se estabelecem elações para o domínio da prática e da 

investigação a partir dos resultados do presente estudo.  

 As referências bibliográficas surgem no final do capítulo IV.  
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1. O Treinador de Desporto 

 

1.1 O Lugar do Treinador no âmbito do Desporto 

  

 A investigação sobre a formação de treinadores remete-nos, numa 

primeira instância, para o Desporto e o modo como este interfere com a 

atividade profissional do treinador. Através de uma análise retrospetiva do 

fenómeno desportivo constatamos que este perdura ao longo de vários séculos 

marcando preponderantemente as diversas civilizações da história do homem 

desde as práticas desportivas primitivas. A pesquisa ao passado desta 

atividade, nomeadamente a primeira metade do século XX, revela que a função 

do treinador era “irrelevante e dispensável”, na medida em que a atividade 

desportiva do atleta não era considerada como algo que exigisse orientação 

sistematizada e formalizada por alguém com conhecimento na área (Mesquita, 

2010, p. 91). 

 Fazendo uma analogia com o ser professor do início do século XX, 

apercebemo-nos que também esta atividade profissional era intitulada de semi-

profissão dada a sua formação abreviada, o seu conhecimento não ser 

especializado, o estatuto social muito pouco definido e à menor autonomia em 

relação ao controlo que a sociedade exercia (Sousa, 2001). Nesta sequência 

de análise, alcançar uma carreira de sucesso como atleta era suficiente para 

exercer as funções de um treinador (Mesquita, 2010). Um olhar mais atento 

sobre a atualidade permite-nos apurar que o desporto moderno foi 

potencializado pela revolução industrial no século XX, sobretudo após a II 

Guerra Mundial (Bento, 2007; Mesquita, 2009, 2010). 

 Neste sentido, a cultura desportiva da segunda metade do século XX 

debruça-se na tecnologização das práticas, que em conjunto com 

investimentos proferidos a partir da revolução industrial contribuíram para a 

otimização do rendimento desportivo, fortemente potencializado pelo 

conhecimento proveniente das Ciências do Desporto no desenvolvimento de 

meios, métodos e sistemas de avaliação (Almeida, 2006 e Mesquita, 2009, 

2010). Esta fase destaca-se como o predomínio do princípio do alto rendimento 

(Bento, 2007).  
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 Desde esta época foram várias as alterações que se reproduziram na 

sociedade e fizeram com que esta evoluísse da indústria para os serviços e 

outros valores, configurando-se como sociedade pós-moderna ou pós-industrial 

(Bento, 2007). Nesta medida, o desenvolvimento da economia e das relações 

sociais repercutiram-se, igualmente, no desenvolvimento do desporto (Bento, 

2007; Resende, Mesquita e Romero, 2007), que deixou de ser encarado como 

uma atividade unicamente orientada para o alto rendimento e transitou para 

uma prática disponibilizada a todas as faixas etárias e a todos os estados de 

condição física. Nesta medida, as atividades adquirem um carácter 

multifuncional, uma vez que a prática desportiva é dinamizada de acordo com 

um largo espetro de funções e com diversas finalidades e causas (Bento 2006, 

2007). 

 Percebe-se, deste modo, que o desporto do século XI se tornou num 

fenómeno social presenciado por milhões de pessoas em todo o mundo, que 

manifesta ligações com todos os segmentos da sociedade, destacando-se 

hodiernamente, sem margem para dúvida, como o fenómeno social mais 

significativo (Costa, 1997). O entendimento de Costa (1997) espelha 

claramente a supremacia que, cada vez mais, o desporto tem apresentado. 

Este predomínio permitiu-lhe alcançar diversos estatutos, como é o exemplo do 

reconhecimento das suas próprias atividades profissionais designadas de 

“profissões do desporto”, as quais partilham uma semelhança nos seus 

objetivos e tarefas (Rosado e Mesquita, 2011, p. 209), como é o caso do ser 

professor e ser treinador.  

  O crescente impacto social desportivo, desde a revolução industrial à da 

sociedade pós-moderna, também se fez repercutir no reconhecimento da 

qualificação do profissional treinador, o que impulsionou a sistematização dos 

conhecimentos e competências dos mesmos (Resende, Mesquita e Fernandez 

2007, Mesquita, 2009). Este fator, em consonância com o carácter holístico e a 

presença da interdisciplinaridade identificadas no processo de treino permitiram 

legitimar esta atividade que passou a ser reconhecida como uma profissão do 

desporto (Jones e Turner, 2006).  

 Na atualidade, ser treinador passa a plasmar uma série de atributos que 

o caraterizam como profissional, designadamente, um conhecimento e saber 

especializado, onde se contemplam as práticas específicas; uma orientação de 
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serviço que não se pauta por interesses particulares; um código deontológico 

que determina e regula os deveres, as obrigações, as práticas e as 

responsabilidades associadas ao exercício da profissão; uma associação 

profissional que tem como propósito manter e zelar pela ocupação dos padrões 

estabelecidos entre os seus membros e, por fim, uma carreira estruturada 

(Woodman cit. por Mesquita 2010). 

 Por sua vez, o conceito de treino atual passa a retratar um processo de 

exercitação e de aprendizagem, que tem como propósito fazer aprender e 

desenvolver capacidades, recorrendo a estratégias e a meios apropriados ao 

contexto em que decorre a aprendizagem, à natureza dessas aprendizagem e 

aos próprios indivíduos que estão a aprender (Marques, 2006; Rosado e 

Mesquita, 2011). 

 Deste modo o treinador adquire um reconhecimento social acrescido, 

identifica-se como um elemento determinante no alcance de objetivos 

satisfatórios e como um grande potencializador da evolução dos indivíduos que 

treina, tornando-se assim na figura central de todo o processo de treino 

(Morouço, 2004; Saíz, J. Calvo, A. Calvo 2005; Jones e Turner, 2006). 

 

 

1.2  As Funções do Treinador de Desporto  

 

 A evolução do desporto ao longo dos tempos também se fez repercutir 

no conceito de treinador, bem como na sua representatividade social. Nesta 

conformidade, o treinador da atualidade passa então a ser identificado como 

um “(…) profissional que tem a função específica de conduzir esse processo, o 

treino desportivo, fazendo-o no quadro de um conjunto de saberes próprios, 

saberes esses que sustentam a capacidade de desempenho profissional.” 

(Rosado e Mesquita, 2009, p. 208). 

 Nomeadamente o Programa Nacional de Formação de Treinadores de 

Portugal em 2010 (IPDJ, 2010), considera o treinador como o principal 

responsável pelo desenvolvimento de praticantes desportivos através do 

desempenho de determinadas tarefas fundamentais: o planeamento do treino, 

a condução do treino, o enquadramento competitivo dos praticantes e a análise 

dos progressos registados. 
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 A magnitude da intervenção do treinador de desporto pauta-se por uma 

diversidade de ações de carácter vital para o exercer da sua atividade, 

designadamente, o planeamento, a condução, o controlo e a avaliação do 

treino. Estas ações requerem a intervenção de diversas áreas científicas, como 

é o caso da metodologia do treino, da fisiologia, da biomecânica, da biologia, 

entre outras. No entanto, o domínio destas áreas de intervenção não é 

suficiente para garantir uma prestação de qualidade; é necessário saber como 

e quando devemos aplicar estes conhecimentos, mediante as pessoas e os 

contextos com que nos deparamos. 

 Nesta perspetiva Morouço (2004) defende que o treinador deve ser um 

pedagogo. Perante o entendimento deste autor, o treino dever ser considerado 

um processo pedagogicamente organizado e cientificamente fundamentado, 

onde na sua organização a essência biológica e metodológica devem manter 

uma perfeita ligação com a vertente pedagógica (Marques, 2006). 

 No que respeita às funções pedagógicas do treinador salientamos a 

instrução, a organização e a interação, destacando o seu próprio 

comportamento como a “ (…) variável mais influente no processo pedagógico 

do treino desportivo” (Rodrigues, 1997, p. 73). De facto, a atitude que o 

treinador desenvolve no treino é um fator tão preponderante como o ensino da 

técnica e da tática. A sua dinâmica, o seu entusiasmo, a sua pro-atividade, a 

sua presença e a sua disciplina são fatores que diferenciam um treinador de 

excelência, sendo indispensáveis para o sucesso das sessões de trabalho e 

para a evolução dos atletas (Morouço 2004). 

 Partindo deste pressuposto constatamos que a imagem de um treinador 

que se entende somente como um técnico e que evoca apenas a informação 

provinda dos saberes científicos e metodológicos reflete uma visão muito 

redutora da sua atividade. Nesta medida, o seu trabalho deve incidir de igual 

modo no desenvolvimento integral e formação da personalidade dos seus 

atletas, solicitando uma intervenção profissional com uma forte exigência 

intelectual e afetiva (Morouço, 2004; Saíz et al. 2005; Potrac, Jones e Armour 

2010). Uma atuação pautada por estes princípios permite o desenvolvimento 

da educação através do desporto (McCalister, Blinde e Weiss cit. por Borges, 

2009). 
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 Em função da variedade de tarefas que realiza e da gestão eficiente que 

providencia na concretização das mesmas, o treinador pode ainda ser visto 

como um maestro. Esta analogia espelha precisamente a capacidade de 

gestão que o treinador deve desenvolver tanto no planeamento e organização 

das sessões de treino como na lecionação e monitorização/ supervisão das 

mesmas (Jones e Wallace, 2006). Os autores acrescentam que esta 

capacidade de gestão permite aos treinadores certificarem-se que o 

planeamento é cumprido, bem como providenciar as adaptações necessárias 

aos imprevistos com que se deparam, estando estes inerentes às condições 

mutáveis do contexto em que decorrem as sessões de treino. Deste modo, esta 

capacidade de gestão assemelha-se a uma autêntica orientação da atividade 

do treinador. 

 Também Metzler (2000) partilha do enunciado de que a atividade do 

treinador pode ser comparada à de um maestro uma vez que este tem o oficio 

de coordenar muitos músicos em simultâneo com a música, de forma a atingir 

a harmonia desejada. Neste seguimento, os treinadores eficientes são, numa 

primeira instância, bons gestores do treino (Rink, 1985; Siedentop, 1991; 

Siedentop e Tannehill, 2000). Apesar desta característica não se denotar como 

a mais influente na eficiência do treinador, uma boa capacidade de gestão 

providência, logo à partida, uma forte oportunidade de o treinador tornar a sua 

ação eficaz (Siedentop e Tannehill, 2000). 

 A atividade do treinador é, por isso, bastante diversificada abrangendo 

diferentes focos de atuação, designadamente, o treino, a competição, a gestão 

e a educação (Duffy, 2006). Por este motivo, no exercício das suas funções o 

treinador deve evocar o uso de um variadíssimo conjunto de saberes mediante 

o contexto e a complexidade das situações com que se depara (Rosado e 

Mesquita, 2011). 

 

1.3  Os Conhecimentos e as Competências do Treinador   

 

 Na abordagem aos campos do conhecimento e da competência dos 

treinadores é importante frisar o significado destes conceitos (Batista, 2008; 

Cunha et al. 2010). Neste sentido “a competência é então vista como uma 

definição pragmática que contém: conhecimento – o que se pode aprender no 
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processo de educação; experiência - o que se recolhe no emprego, no local de 

trabalho e na vida social e capacidades – para usar o conhecimento e a 

experiência” (Batista, Graça, Matos 2007, pp. 379-380).  

 Posto isto, o conhecimento é considerado como um dos maiores 

desafios que se impõe ao homem dos tempos atuais e, por isso, o desporto 

não deve deixar de investir neste campo (Graça e Lemos, 2005). Este conceito 

engloba saberes de diversas áreas e está relacionado com o domínio de 

pareceres e princípios teóricos que devem ser compreendidos, relembrados 

e/ou reproduzidos (Kirschner, Van Vilsteren, Hummel, Wigman 1997) 

enraizando-se numa perspetiva de aquisição teórica (Cunha, 2008). Importa 

reforçar que o conhecimento não se identifica com a simples ação de aplicação 

mas sim com uma “mudança de paradigma que evolua das questões relativas 

aquilo que os treinadores devem saber para a habilidade de aplicar aquilo que 

sabem (…) a qual se expressa em competências específicas, adaptadas às 

circunstâncias da prática, mutáveis e imprevisíveis.” (Mesquita, 2010, p. 89). 

 Existem duas caraterísticas fundamentais no conhecimento, uma 

relaciona-se com facilidade implícita na sua avaliação, bastando para isso 

aplicar um teste que comprove o corpo de conhecimento que um determinado 

indivíduo possui. Outra identifica-se com a possibilidade deste poder ser 

adquirido numa única ocasião (Kirschner et al. 1997). Estes autores sustentam 

ainda a diferença entre conhecimento situacional e competência. O primeiro 

identifica-se com a capacidade de identificar o conhecimento bruto e de o 

utilizar noutras situações, o segundo afirma-se como a capacidade de recrutar 

o conhecimento de forma eficaz.  

 Por seu turno, o conceito de competência não acarreta uma definição 

precisa, existindo uma estreita associação entre o seu significado e outros 

conceitos como o conhecimento e a habilidade (Batista et al. 2007). No 

entanto, a noção de competência exige uma visão completa e contextualizada, 

sendo definida como a capacidade que o treinador possui de aplicar 

eficazmente os seus conhecimentos e as suas habilidades; ou seja, a 

capacidade de evocar perspicazmente os seus conhecimentos, garantindo uma 

tomada de decisão apropriada e eficaz em função das situações e contextos 

com que se depara (Kirschner et al. 1997; Batista et al., 2007; Santos et al. 

2010a). Deste modo, as competências são caraterizadas como fatores 
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determinantes da tomada de decisão e da ação do treinador (Cunha et al. 

2010).  

 No entendimento de Matos (1993) a competência reporta-se a uma 

atividade concreta e incorpora a noção de rendimento às tarefas realizadas 

pelo treinado, estando diretamente relacionada com as suas qualidades, 

valores e convicções. Daqui ressaltam as diferenças entre “ser competente” e 

“ter competências”, uma vez que, as competências, por si só, não são 

suficientes, é necessário recruta-las para se ser competente (Cunha 2008, p. 

26). 

 Na definição destes conceitos importa frisar que o conhecimento é uma 

componente primordial da competência mas, ainda assim, não é suficiente para 

se ser completamente competente (Perrenoud cit. por Batista et al. 2007). 

Como nos refere Rodrigues (1997) o comportamento de diferentes treinadores, 

em situações semelhantes, não é consistente e o mesmo acontece quando 

comparamos a atuação do mesmo treinador em contextos distintos. Deste 

modo para que a ação do treinador seja otimizada é necessária a sua 

contextualização (Kirschner et al., 1997), requerendo, consequentemente, a 

adoção de um comportamento e recrutamento de competências e 

conhecimentos flexíveis e ajustados às diversas situações (Rodrigues, 1997). 

 Em conformidade com o que referimos anteriormente, torna-se 

preponderante que o treinador domine uma série de conhecimentos e 

competências que lhe permitam, não só, fazer face às exigentes condições da 

sua prática profissional, como também potencializar ao máximo do rendimento 

dos seus atletas (Saíz et al. 2005; Jones e Turner, 2006; Cunha, Mesquita, 

Moreno, Rosado, Sousa e Pereira 2010; Mesquita, 2010; Mesquita, Borges, 

Rosado e Batista 2011). Por este motivo, o estudo do conhecimento e do 

comportamento do treinador é basilar para o desenvolvimento, cada vez mais 

produtivo, da sua performance (Jones, Armour e Potrac 2002, Santos et al. 

2010a). 

 Neste sentido, Saíz et al (2005) distinguem vários fatores que se 

encontram associados à excelência da atividade do treinador. São eles, o 

conhecimento específico do seu campo de atuação, ao nível técnico, teórico, 

prático e comunicativo, a determinação, o compromisso desportivo, a gestão e 

a liderança nas relações sociais estabelecidas com todos os intervenientes da 
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equipa desportiva. Por sua vez, Wright et al. (2007) determinam que o sucesso 

dos treinadores passa pela qualidade da sua formação, pela experiencia 

profissional, pela orientação de um mentor, pela interação com atletas de alto 

nível de rendimento, pela formação contínua e pela afirmação de um 

compromisso pessoal. 

 A aquisição de conhecimentos e competências engloba o 

desenvolvimento contínuo do treinador. A. Lorenzo, Jiménez, Ibáñez, 

Sampedro, Refoyo, J. Lorenzo (2007) estipularam quatro etapas caraterizadas 

pela aquisição de autonomia e pela aprendizagem de um vasto conhecimento e 

de capacidades intuitivas, são elas: a prática imitativa, onde se salienta a 

aplicação da experiência de ex-atleta no treino; a prática reflexiva, onde se 

contempla a reflexão pessoal e a mentoria; o nível expert, que já constitui uma 

resposta intuitiva e instintiva e, por fim, o treinador especialista. 

 Concluímos então que o treinador de desporto, no exercício da sua 

atividade, se depara com uma realidade multifacetada provocada pelo contexto 

dinâmico em que atua, sendo isto consequência da interação e da influência de 

diversos fatores e da multiplicidade de papéis e funções que o mesmo assume 

(Jones e Turner, 2006; Wright et al. 2007; Mesquita, 2010; Potrac et al. 2010), 

sobressaindo, deste modo, uma natureza verdadeiramente holística do 

processo de treino (Saíz et al. 2005; Potrac et al. 2010). 

 O Projeto AEHESIS (Aligning a European Higher Education Structure In 

Sport Science) (Duff, 2006), na área do treino desportivo, identifica uma série 

de conhecimentos que são indispensáveis para a aquisição de competências 

relacionadas com a atividade do treinador e essenciais para o desempenho das 

suas funções, são eles: os aspetos técnicos, táticos, físicos e mentais do 

desporto; a medicina, primeiros socorros, nutrição e prevenção de lesões; a 

metodologia e didática; a biomecânica; a periodização e planeamento; a teoria 

do treino; o estilo de vida; o modelo do desporto específico e desenvolvimento 

do atleta. 

 O Programa Nacional de Formação de Treinadores em Portugal, no ano 

de 2010, realça como principais áreas do conhecimento: (1) o conhecimento do 

desporto, que inclui as regras e regulamentos, as infra-estruturas, os 

equipamentos e as especificidades das diferentes modalidades; (2) o 

conhecimento das pessoas no desporto, que contempla os praticantes, os 
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treinadores e os seus estádios de desenvolvimento, os Pais e outros 

envolventes, os Árbitros, os juízes e os agentes e, por fim, as escolas, os 

clubes e as federações; (3) e, por último, o conhecimento das ciências do 

desporto. Neste ponto ressalta os aspetos da técnica e da tática; os aspetos 

físicos e mentais do desporto, a medicina, a nutrição, os primeiros socorros e 

prevenção de lesões; a metodologia e a pedagogia (didática), a psicologia e a 

sociologia, a biomecânica, a periodização e planeamento do treino, a teoria do 

treino, os estilos de vida e o modelo específico de cada desporto para o 

desenvolvimento do praticante. 

 O entendimento de Rodrigues (1997) engloba a dimensão do 

conhecimento científico, onde sobressaem as áreas da metodologia de treino e 

o planeamento; a dimensão técnico-metodológica, que abrange o 

conhecimento da modalidade, as competências didático-metodológicas, a 

deteção/seleção de talentos, a manutenção de um clima positivo de treino e as 

competências pedagógicas e psicológicas; a dimensão relacional que retrata a 

relação treinador-atleta e o acompanhamento por supervisão pedagógica; por 

fim a dimensão pessoal e social onde se identifica o treinador modelo e a 

transmissão de valores. 

 Por sua vez, Resende, Mesquita e Romero (2007) definem um conjunto 

de conhecimentos e competência muito similares às apresentadas 

anteriormente das quais se distinguem os conhecimentos psicopedagógicos 

que envolvem a ação do treinador direcionada para a formação pessoal e 

social dos praticantes; os conhecimentos sobre a metodologia do treino que 

representam todo o conhecimento específico do desporto e da modalidade a 

ser aplicado no processo de treino; os conhecimentos da área da gestão 

desportiva que espelham todas as informações sobre normas que regem a 

prática desportiva e que se destacam como importantes para o exercício da 

função; os conhecimentos ligados à didática, relacionadas com os modelos e 

estratégias de ensino e com a orientação e avaliação do processo de treino; os 

conhecimentos sobre fenômenos sociais do desporto que abordam os 

conhecimentos contextuais mais genéricos relacionados com a atividade 

desportiva; os conhecimentos sobre o como exercer o papel de formador de 

onde sobressai a produção e transmissão de conhecimentos relacionados com 

as funções que o treinador coloca em prática e, por fim, os conhecimentos 
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sobre fundamentos do comportamento motor que reúnem todos os 

conhecimentos sobre as ciências biológicas que influenciam a performance 

desportiva dos atletas. 

 No mesmo sentido, Demers, Woodburn, Savard (2006) salientam como 

competências profissionais a desenvolver pelo treinador a tomada de decisão 

ética, que se encontra relacionada com habilidade para responder, de um 

modo consistente, a questões que envolvam ética; o planeamento de onde 

sobressai o planeamento da prática diária e o planeamento da época de treino 

e ambos devem ser concretizados de acordo com os objetivos propostos para 

a equipa; a capacidade de conduzir identificada com a habilidade de conduzir e 

gerir eficazmente as sessões de treino; a capacidade de avaliar relacionada 

com a habilidade de detetar, mensurar e melhorar a performance de um atleta, 

assim como avaliar as participações em competições e, por fim, a gestão 

desportiva que se destaca como um habilidade destinada a administrar e gerir 

tarefas relacionadas com as necessidades dos atletas e do programa 

desportivo. Esta competência engloba ainda a gestão de recursos humanos, de 

recursos financeiros, de equipamentos e infra-estruturas, de gestão de 

marketing e comunicação, de organização, avaliação e controle das 

responsabilidades. 

 Também Santos et al (2010a) desenvolveram um estudo com o 

propósito de avaliar a perceção de competência e perceção de reconhecimento 

das necessidades de formação relacionadas com as competências 

profissionais, de acordo com a experiência profissional e formação acadêmica 

dos treinadores. A amostra deste estudo era constituída por 343 treinadores de 

várias modalidades, os quais responderam a um questionário que incluía uma 

escala de avaliação da perceção de competência e de outra que avaliava o 

reconhecimento das necessidades de formação. Os resultados deste estudo 

destacam três principais áreas de competência, designadamente, as 

competências relacionadas com o planeamento anual e plurianual, as 

competências relacionadas com a orientação para a prática e competição e 

competências pessoais e de formação de treinador. 

 Com um propósito semelhante à investigação mencionada 

anteriormente, Mesquita, Borges, Rosado e Souza (2011) desenvolverem um 

estudo com 207 treinadores de andebol portugueses, aplicando um 
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questionário que incluía, igualmente, uma escala de auto-eficácia e uma escala 

de reconhecimento das necessidades de formação dos treinadores. Os 

resultados evidenciaram nove áreas de competência dos quais, cinco surgiram 

da avaliação da auto-perceção e quatro da avaliação das necessidades de 

formação. Da avaliação da auto-perceção ressaltam as competências 

relacionadas com o planeamento anual e plurianual, as competências 

relacionadas com o planeamento e orientação das sessões de treino e das 

competições, o conhecimento sobre a metodologia do treino; as competências 

relacionadas com a implementação de projetos de desenvolvimento do 

desporto e da formação de treinadores (conhecimento do papel e as 

competências de um treinador; orientação de novos treinadores, conhecimento 

sobre a avaliação de treinadores) e as competências meta-cognitivas (práticas 

reflexivas, resolução de problemas, ideias inovadores, formação pessoal e 

social dos atletas). Por seu turno, a avaliação das necessidades de formação 

de treinadores destaca as competências e conhecimentos relacionados com o 

treino e a competição, as competências relacionadas com o planeamento 

plurianual; as competências relacionadas com a gestão de carreiras 

desportivas e as competências relacionadas com a formação de treinadores e 

liderança. 

 Um estudo sobre a importância que os treinadores atribuem ao 

conhecimento necessário para exercerem as suas tarefas, levado a cabo por 

Santos, Mesquita, Graça e Rosado (2010b), evidencia que os mesmos 

valorizam duas grandes áreas de conhecimentos, são elas: os conhecimentos 

sobre a metodologia do treino e os conhecimentos sobre a formação de 

treinadores e a gestão do processo de treino. 

 Posto isto, são vários os conhecimentos e as competências que se 

esperam que o treinador seja capaz de por em prática, no entanto, nem todos 

são valorizados com a mesma ponderação. De acordo com a literatura, as 

competências e os conhecimentos mais valorizadas pelos treinadores 

associam-se àqueles a que estes recorrem com mais frequência e aos que 

constituem o corpo essencial da sua atuação, designadamente, os 

conhecimentos técnico-táticos da modalidade, os conhecimentos de 

planeamento de treino, a capacidade de organizar e planear a prática da 

atividade desportiva e a capacidade de identificar os erros e fornecer 
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informação correta (Santos, 2009; Santos et al. 2010a; Cunha et al. 2010; 

Mesquita, Borges, Rosado e Souza 2011). No mesmo entendimento Bloom 

(1997) acrescenta que o conhecimento específico do desporto é considerado a 

base do desenvolvimento e do aperfeiçoamento do rendimento dos atletas. 

 Deste modo concluímos que existe uma menor distinção dos aspetos 

relacionados com a pedagogia, a socióloga, a gestão, a direção e a 

investigação (Santos, 2009; Santos et al. 2010a; Cunha et al. 2010; Mesquita, 

Borges, Rosado e Souza 2011). No entanto Rodrigues (1997) refere que um 

processo de treino de carácter positivo e afetivo promove o envolvimento e o 

esforço dos atletas e culmina na otimização do seu rendimento desportivo. 

Também Shulman (1986) revela-nos que não basta aos treinadores 

desenvolverem um completo domínio do conteúdo, é igualmente necessário 

saber transmitir essa informação aos atletas.  

 Daqui sobressaem os domínios do foro pedagógico, a capacidade de 

relação e de comunicação e o modo como os treinadores conseguem fazer 

com que os seus atletas alcancem os objetivos pretendidos e como os 

conduzem para “a outra margem” (Nóvoa, 2009, p. 3). Este domínio é 

merecedor de um lugar de destaque pelos treinadores, na medida em que é 

através dele que estes profissionais conseguem desenvolver nos seus atletas 

uma panóplia de valores intrínsecos à prática desportiva bem como 

potencializar o seu desenvolvimento pessoal.  

 Face ao exposto concluímos que os treinadores de desporto necessitam, 

imperiosamente, de desenvolver conhecimentos e competências que não se 

cingem às áreas “duras” biológicas das Ciências do Desporto (Bloom, 1997) e 

ao conhecimento da modalidade mas que se referem também às áreas 

humanas, isto é, do foro social e deontológico. Só com o domínio completo 

destas componentes se torna possível o alcance da excelência desportiva dos 

atletas e a evolução do mundo do desporto.  
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2. Mudança de Paradigma na Formação de Treinadores 

 

2.1.  O Carácter Tecnicista da Formação Tradicional  

  

 Os programas de formação de treinadores são muito recentes (Gilbert e 

Trudel, 1999) e apresentam ainda uma série de limitações que os impedem de 

satisfazer as necessidades da atividade dos mesmos. De acordo com Cushion, 

Nelson, Armour, Lyle, Jones, Sandford, O’Callaghan (2010), a investigação 

desenvolvida sobre a aprendizagem dos treinadores é muito variável em 

termos de qualidade e abrangência, sendo necessárias mais pesquisas 

longitudinais por forma a fornecer evidências de maior impacto. 

 No estudo realizado por Gilbert e Trudel (1999), com o objetivo de 

desenvolver e aplicar uma estratégia de avaliação dos programas de formação 

de treinadores, concluiu-se que os cursos não são desenvolvidos consoante a 

sua programação inicial e, ainda, que nenhum conhecimento novo foi adquirido 

pelos formandos. Concomitantemente, a sua utilidade para a prática diária do 

treinador não é evidente. Esta estratégia foi aplicada a um treinador de no 

decorrer de um curso de formação de treinadores na Canada, apesar da 

amostra deste estudo ser reduzida, os resultados providenciam informação 

adicional para que os investigadores consigam melhorar os programas de 

formação de treinadores.  

 A importância atribuída à figura do treinador de desporto desencadeou 

nos últimos anos uma série de estudos de investigação sobre a sua formação 

(Lyle, 2002; Erickson et al 2008; Gomes et al 2011). Este forte impulso da 

investigação na formação de treinadores alicerçou-se na problemática de 

solucionar a incoerência de conhecimento teórico e a realidade na qual a 

prática se desenvolve reforçando, a necessidade de se desenvolverem 

modelos conceituais que se identifiquem com a realidade em que decorre a 

atividade do treinador de desporto (Lyle, 2002). É um facto que grande parte 

das formações são desenvolvidas de forma intensiva, num curto espaço de 

tempo e em contexto de sala de aula, desvalorizando completamente o 

contexto real da prática (Roy e Villeneuve cit. por Isídro, 2009). Nesta medida, 

a generalidade dos cursos de formação que vigoram, têm por base uma 

racionalidade técnica, com o predomínio do ativismo prático, onde se confunde 
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a abstração com a teorização, se desvaloriza a reflexão e a metacognição e 

existe um predomínio do conhecimento técnico da modalidade, ou seja, a 

formação está eminentemente orientada para reprodução e dependência 

(Mesquita, 2013.)  

 Em conformidade, Demers et al. (2006) salientam vários problemas 

inerentes ao processo de formação de treinadores, tais como: os cursos 

apresentarem poucas oportunidades para a participação prática dos 

treinadores; não serem consideradas as expectativas e necessidades dos 

treinadores; o conteúdo não refletir as necessidades do trabalho diário dos 

treinadores; a estrutura dos cursos não ser flexível às necessidades e 

expectativas dos participantes; os cursos não promoverem oportunidades 

práticas de desenvolvimento profissional durante as formações, não se 

verificando ajustamentos em função de cada nível; e, por fim, os programas de 

formação não serem articulados verticalmente. 

 Num estudo levado a cabo por Mesquita, Isídro e Rosado (2010) com o 

propósito de analisar as perceções dos treinadores portugueses e as suas 

preferências em relação às fontes de conhecimento (relacionadas com a 

experiência profissional e nível de formação de treinadores e experiência como 

treinador), com uma amostra de 336 treinadores de 22 modalidades, os 

resultados indicaram que os treinadores atribuíram mais importância às fontes 

de conhecimento experiencial, como seja trabalhar com especialistas, o 

“aprender fazendo,” a interação com os treinadores e participação em 

seminários informais, do que às situações de aprendizagem formal fornecidas 

pelos programas nacionais de certificação de treinadores. 

 Deste modo, os modelos de formação atuais mostram-se ineficazes, não 

estando orientandos para a resolução de problemas complexos que emergem 

da ação quotidiana do treinador, acabando por se suportar numa visão 

tecnocrática escrita (Rosado e Mesquita, 2011a; Mesquita, 2010). Estes 

autores acrescentam que modelos como este se regem por uma orientação 

meramente transmissiva e tecnicista, implicando a assimilação de 

conhecimentos predominantemente teóricos que são reproduzidos. O modelo 

tradicionalmente mais utilizado na formação de professores e treinadores é o 

Modelo de Instrução Direta (MID) que se pauta pelo recurso a estratégias 

instrucionais de caráter explícito e formal, o professor / treinador detém um 
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controlo absoluto de todo o processo de ensino aprendizagem, monitorizando e 

controlando todas as tarefas realizadas pelos alunos /atletas, privilegiando-se a 

reprodução de informação prescritiva e a mecanização em prol de processos 

que possibilitem o desenvolvimento do pensamento crítico, a problematização 

e a procura de soluções (Mesquita, 2013).   

 Existe também uma suposição de que a aprendizagem dos treinadores 

decorre da aquisição de conhecimentos padronizados e baterias de 

estratégias, enfatizando a aprendizagem formal. No entanto, a natureza 

complexa do treino coloca em causa o valor de uma abordagem 

excessivamente instrumental para a aprendizagem do treinador (Cushion et al. 

2010), sendo necessário que o treinador aprenda a desenvolver aquilo a que 

se chama de “imaginativo, dinâmico e pensativo” (Cushion et al 2003, p. 16). 

 Deduzimos então que a formação de caráter formal associada a uma 

simples aquisição e reprodução de saberes não satisfaz a plenitude das 

necessidades de aprendizagem dos treinadores (Wright et al. 2007; Erickson et 

al. 2008), sendo incapazes de considerar a complexidade e ambiguidade da 

sua atividade. Tal é impeditivo do desenvolvimento de interação com outros 

treinadores, o que se salienta, logo à partida, como um aspeto muito redutor do 

desenvolvimento da experiência como treinador e a formação pouco relevante 

para a sua aprendizagem e para o seu desenvolvimento profissional (Erickson 

et al. 2008). 

 Daqui se depreende que os modelos de formação de treinadores em 

voga não estão de acordo com as necessidades reais da sua atividade 

profissional (Gilbert e Trudel, 1999) caraterizando-se como redutores, 

excessivamente “abstratos”, inflexíveis e com falhas graves no domínio de 

vários conhecimentos práticos; para além, disso não salientam qualquer tipo de 

interação do treinador na área das relações humanas o que é crucial no 

desempenhar das suas funções (Jones e Turner, 2006). Neste seguimento, 

Graça e Lemos (2005) adiantam que é preponderante uma abordagem às 

dimensões do conhecimento do porquê e do para quê, de modo a fomentar 

práticas coerentes e fundamentadas. O mesmo será dizer que as formações 

técnico profissionais habilitam os alunos para a reprodução e não para a 

mudança. 
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2.2 O Papel da Formação Académica na Renovação da Formação de 

Treinadores 

 

 A formação de treinadores deve incorporar uma remodelação dos 

domínios do saber, do saber-ser e saber-fazer de um individuo, de forma a que 

este adquiria uma unidade de conhecimentos e competências que lhe 

permitam desempenhar as suas funções com o máximo de primazia 

(Perrenoud cit. por Mesquita, 2010). 

 Novas abordagens pedagógicas devem ser desenvolvidas de forma a ir 

ao encontro às reais necessidades da formação de treinadores. Os programas 

devem considerar um quadro concetual que contemple as diversas fontes de 

aprendizagem, contribuindo para uma sistematização mais eficaz do currículo 

de formação de treinadores. Para que os conhecimentos do treinador sejam 

otimizados os programas de formação devem orientar-se para abordagens 

mistas e holísticas por forma a responder às condições da natureza complexa 

em que decorre a atividade do treinador (Mesquita et al. 2010). 

 Por outras palavras, a formação deve visar o desenvolvimento 

pronunciado de competências ecléticas, pressupondo o desenvolvimento 

profundo das diversas áreas das ciências do desporto, contribuindo, deste 

modo, para a aquisição de uma extensa cultura geral. Deve, ainda, fomentar o 

desenvolvimento do pensamento crítico, a capacidade de detetar e resolver 

problemas e a capacidade de desafiar os seus próprios limites e incrementar 

novos pensamentos (Rosado e Mesquita, 2011a; Mesquita, 2010). 

 É importante frisar o domínio dos diferentes conhecimentos como meio 

de instrumento profissional, mas também valorizar a matéria relacional e a 

capacidade de comunicação, a elevação dos valores e a realização pessoal; 

deste modo, a formação deve dirigir-se ao treinador como objeto e como 

sujeito, respeitando a sua individualidade e estimulando-o a encontrar o seu 

modo pessoal de se tornar treinador (mesquita, 2010). Só deste modo a 

aquisição das competências profissionais passa a ser entendido como um 

projeto de auto-valorização (Rosado e Mesquita, 2009; Mesquita, 2010). 

 Nesta conformidade, diferentes cursos de formação compostos por 

várias fases, como é o caso do Canada com o NCCP (National Coaching 

Certification Program), têm vindo a desenvolver mudanças significativas com 
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vista a otimizar a formação de treinadores, nomeadamente, oferecendo uma 

estrutura de formação mais flexível, incluindo uma componente de avaliação 

mais rigorosa e introduzindo um novo currículo que desenvolva competências 

necessárias para que o treinador se adapta às circunstâncias do ambiente real 

da sua prática (Demers et al. 2006). 

 Também o Programa Nacional de Formação de Treinadores em Portugal 

(IPDP, 2010) desenvolveu um novo currículo de formação de treinadores que 

contraria a visão tradicional tecnocrática escrita e agrega a prática sempre 

interligada à teoria Estas alterações do novo currículo prendem-se com o 

reconhecimento da atividade do Treinador de Desporto como profissão, com o 

reconhecimento legal do Ensino Superior enquanto agência formal de formação 

de treinadores, com a implementação de um estágio profissionalizante tutorado 

na formação de certificação de nível, com a obrigatoriedade de realizar 

formação contínua para manter e ascender na carreira e com o aumento da 

carga horária em todos os graus de formação (IPDJ, 2010). Ao considerar a 

formação académica como via formal de formação de treinadores, perpetua-se 

uma maior relação entre o conhecimento teórico e a prática (Mesquita, 2014, in 

press). Nesta medida o estágio profissional desempenha um papel crucial na 

formação dos treinadores uma vez que a aprendizagem é desenvolvida no 

contexto em que decorre a sua prática, identificando-se como a aprendizagem 

experiencial.  

 

 

2.3 O Valor da Aprendizagem Experiencial  

 

 Os modelos excessivamente teóricos, pouco flexíveis e que 

desvalorizam a componente do saber-fazer não se adequam às exigências 

profissionais com que os treinadores se deparam e, por isso, é necessário 

adotar modelos que privilegiem a adoção de posturas socio-críticas, o 

desenvolvimento de pensamento crítico, a capacidade de resolução de 

problemas inerentes aos contextos dinâmicos em que decorre a atividade do 

treinador e que valorizem a componente prática (Rosado e Mesquita, 2009; 

Mesquita 2010).  
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 A necessidade do recurso a diferentes tipos de aprendizagem tem sido 

defendida por diversos autores. Werther e Trudel (2006) distinguem as 

mediadas, as não mediadas e as internas, convocando a natureza do papel do 

aprendiz na processo de aprendizagem. Nas mediadas o aprendiz aprende 

através do contacto direto com um mentor; nas não mediadas o aprendiz, 

observando outros treinadores, decide o é importante e necessário aprender. 

Por fim, na aprendizagem interna não há apresentação de novas ideias mas o 

aluno é conduzido a refletir sobre ideias já existentes. 

 Noutra perspetiva, Nelson e Cushion (2006) distinguem a aprendizagem 

formal, não formal e informal. A aprendizagem formal é concebida em torno de 

um currículo base relativamente padronizado o qual os alunos devem assimilar 

facilmente. A aprendizagem não formal refere-se a situações de aprendizagem, 

como seminários e conferencias, em que os conteúdos são selecionados de 

acordo com o grupo de sujeitos a que se destinam. Por sua vez a 

aprendizagem informal baseia-se na experiência pessoal do treinador no 

ambiente e no contexto em que atua. 

 Por seu turno Starf (1998) salienta a perspetiva na qual a aprendizagem 

decorre através de dois mecanismos destintos, intitulados de metáforas de 

aquisição e de participação. De acordo com esta visão a aprendizagem e os 

conhecimentos específicos do treinador são assimilados através do recurso a 

um destes mecanismos, sendo que a metáfora de aquisição reflete um 

processo de aquisição de conhecimento pelo aprendiz, pressupondo uma 

compreensão, refinamento e acumulação de conhecimento, onde o treinador a 

é figura central que instrui, organiza, facilita e medeia para facilitar a 

aprendizagem (Mesquita, in press). No caso da metáfora de participação, a 

aprendizagem ocorre pela participação e ação, através da interação. O 

treinador aprendiz torna-se parte de um grupo, e a experiência de 

aprendizagem é mediada e modelada por um treinador (Mesquita in press). 

 Com uma visão semelhante à apresentada por estes autores Entwistle e 

Entwistle (1991) distinguem a aprendizagem vista como uma reprodução 

daquilo que o professor apresenta e a aprendizagem vista como um processo 

de transformação da informação, de forma a desenvolver um entendimento 

próprio do conteúdo abordado. Daqui ressaltam os diferentes tipos de 

abordagens que os estudantes desenvolvem com a informação que lhes é 
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fornecida, designadamente, a abordagem superficial e a abordagem profunda. 

Neste seguimento, os autores defendem que os estuantes que recorrem a uma 

abordagem profunda da matéria desenvolvem conceções mais sofisticadas, 

sendo, precisamente, isto o que se pretende com a formação de treinadores. 

 Do ponto de vista dos treinadores, os modelos de formação atuais 

carecem de situações de aprendizagem e de vivências práticas, que lhes 

possibilite um maior domínio dos conhecimentos e competências bem como a 

sua própria contextualização, adiantando ainda, que a duração da componente 

prática é muito reduzida e a experiência prática através da observação e 

orientação de alguém com mais experiência é crucial para todo o processo de 

formação (Writhg et al. 2007; Isidro, 2009). 

 Daqui depreendemos que mais importante do que adquirir conhecimento 

absoluto, importa adquirir conhecimentos que os treinadores dominem e sejam 

capazes de colocar em prática, ou seja, é necessário desenvolver 

conhecimento prático sobre o modo como intervir nas diversas situações que 

emergem no momento de treino e de competição (Rosado e Mesquita, 2011a). 

Nesta linha de pensamento a aquisição de constructos teóricos só tem sentido 

e utilidade quando estes são aplicados nos contextos dinâmicos e interativos 

da prática, permitindo resolver os diversos problemas que decorrem na atuação 

dos treinadores e otimizar a sua atividade, na medida em que aquilo que é 

executado na prática deve ter uma significação teórica (Jones, Amour e Potrac, 

2003; Rosado e Mesquita, 2011a). 

 Deste modo, o contato e a interação com treinadores experientes tem-se 

demonstrado como uma estratégia eficaz na medida em que permite a partilha 

de conhecimentos e experiências, permite aos treinadores iniciantes perceber 

as situações-problema que decorrem da prática e fomenta a discussão e o 

espírito crítico e reflexivo (Erickson et al., 2008; Rosado e Mesquita, 2011a; 

Mesquita, 2010).  

 Das modalidades de formação associadas a este tipo de ensino 

encontramos o exemplo da mentoria, identificada como uma das estratégias 

mais eficazes no desenvolvimento do treinador iniciante (Werthener e Trudel, 

2006; Erickson et al., 2008; Rosado e Mesquita, 2011a). O treinador experiente 

deve encaminhar e incentivar a reflexão do treinador iniciante, ajudando-o a 
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perceber a ligação existente entre o conhecimento teórico e o prático (Rosado 

e Mesquita, 2011a). 

 Em suma, pretende-se que ocorra uma mudança de paradigma que 

passe de uma racionalidade técnica com a prevalência do conhecimento 

técnico da modalidade e uma formação orientada para a reprodução e 

dependência para uma racionalidade crítica com saberes multifacetados e com 

enfoque na missão humanista e social da profissão, orientando-se assim para a 

autonomia e independência intelectual (Rosado e Mesquita, 2011a). 

 

 

3. Teorias de Aprendizagem Operantes na Formação de Treinadores  

 

 Como síntese da análise dos modelos de formação de treinadores que 

têm frequentemente vigorado conclui-se que, na sua generalidade, estes 

pautam-se por uma orientação reprodutiva e tecnicista que desencadeia a 

dependência e a reprodução de saberes e não estimula o desenvolvimento do 

pensamento crítico e consequente resolução de problemas (Mesquita, 2013). 

Por outras palavras, nestes modelos existe uma valorização da prática pela 

prática, deixando de lado os suportes teóricos que fundamentam as decisões 

dos treinadores. 

 Este tipo de orientação apresenta traços fortes da influência da teoria da 

aprendizagem comportamentalista. Esta permite advogar que a aprendizagem 

é concretizada com eficácia através da simples transmissão de conhecimento 

do professor para o aluno, sendo vista como algo que pode simplesmente ser 

adquirido, com base no pressuposto de que o seu sucesso é garantido desde 

que os métodos de ensino e de aquisição sejam corretos (Hager, 2004; Smith, 

1999).  

 Os programas de formação de treinadores vigentes identificam-se 

predominantemente com a teoria comportamentalista da aprendizagem. O 

principal autor que defendeu esta teoria foi Watson (1878-1958) tendo sido 

considerado como o fundador do comportamentalismo (Harris, 2010; Mesquita 

2013) e tendo como seguidores Thorndike (1874-1949) e Skinner (1973). De 

acordo com estes autores quando um ato é seguido por uma mudança 

satisfatória a probabilidade de ocorrência do mesmo é maior, defendendo, por 
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isso, que se devem reforçar os comportamentos desejados e punir os 

indesejados, dado que as consequências favoráveis são reconhecidas como 

incentivadoras e fortalecedoras do comportamento e as desfavoráveis acabam 

por os reprimir e enfraquecer. De acordo com esta visão a aprendizagem 

resulta de uma atividade de repetição, de reforço e de definição de objetivos 

claros, espelhando claramente o postulado do “aprender fazendo” (Hartley e 

Tennant cit. por Harris, 2010). 

 Apesar do comportamentalismo conseguir explicar vários 

comportamentos adotados em diferentes contextos educativos, a sua aplicação 

não é simples, uma vez que os incentivos e as punições não reproduzem os 

mesmos efeitos em todos os indivíduos (Harris, 2010). Esta não é a única 

limitação desta teoria Smith (1999) advoga que nem todas as alterações de 

comportamento resultam da experiência da aprendizagem e ainda, a 

aprendizagem não se resume a uma mudança de comportamento, mas antes a 

uma mudança na forma como as pessoas compreendem e conceptualizam as 

informações que lhes são transmitidas (Ramsden, cit. por Harris, 2010). Esta 

visão da aprendizagem como um produto orientado torna-a num processo 

simples e pouco sofisticado, que subentende uma resposta de causa-efeito e 

que apresenta pouca preocupação com o que realmente acontece quanto à 

aprendizagem. Atendendo a isto, novos entendimentos sobre esta temática 

foram desenvolvidos. 

 Numa abordagem, mais recente, sobre a aprendizagem defende-se que 

as alterações observadas no comportamento são fruto das experiências pelas 

quais os indivíduos passam, ressaltando daqui uma questão referente à 

consciência que os mesmos possuem sobre o seu envolvimento na 

aprendizagem (Harris, 2010). Sobre este parâmetro, Entwistle e Entwistle 

(1991) afirmam que no processo de aprendizagem existe uma diferença entre 

aquilo que os estudantes aprendem e aquilo que eles estudam, sendo que 

estas diferenças resultam das conceções de aprendizagem que os alunos 

possuem e das abordagens à aprendizagem realizadas pelos estabelecimentos 

de ensino. 

 Corroborando o entendimento dos autores supracitados é possível 

distinguir dois tipos de aprendizagem: uma vista como uma aquisição e 

reprodução da informação e outra encarada como uma transformação da 
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informação de forma a compreende-la por si mesmo e, deste modo, tornar os 

alunos mais conscientes das tarefas de aprendizagem e dos conteúdos 

lecionados, sustentando-se nas teorias cognitivistas e construtivistas da 

aprendizagem. 

 Nesta conformidade, as correntes cognitivistas, que sustentam a 

importância dos processos mentais na aprendizagem começaram no decorrer 

das décadas de 60 e 80 a marcar os programas de formação de professores 

tendo potencializado o aparecimento da teoria construtivista da aprendizagem 

(Mesquita, 2013). 

 Contrariamente às teorias comportamentalistas, o cognitivismo advoga 

que as pessoas não são programadas; são antes, seres racionais que 

necessitam de uma participação ativa que possibilite a aprendizagem, sendo as 

suas ações uma consequência do pensamento (Harris, 2010). Esta teoria é 

resultante de a uma variedade de teorias que suportam a ideia da existência de 

uma estrutura mental que funciona como o cerne da explicação do processo de 

aprendizagem.  

 De um modo similar, a teoria construtivista defende que a aprendizagem 

é um processo ativo e por isso requer um papel ativo do estudante em todos os 

momentos de aprendizagem, sendo que os novos conhecimentos são 

construídos a partir de conhecimentos já assimilados em experiências 

anteriores e estando estes sempre contextualizados no envolvimento em que 

decorrem (Harris, 2010, Mesquita, 2013). Este postulado contraria, novamente, 

as opiniões comportamentalistas de que a aprendizagem decorre 

passivamente, bastando somente recordar aquilo que nos foi ensinado. 

 Neste seguimento, o construtivismo rege-se pelas funções mentais e 

identifica a aprendizagem como uma construção ativa de significados, criada a 

partir da relação que se desenvolve entre o conhecimento novo e o já 

existente, consomando-se como um tipo de aprendizagem que possibilita a 

formação de treinadores capazes de justificar a sua prática através da teoria, 

assim como a capacidade de tomar decisões de forma sustentada e 

desenvolver o pensamento reflexivo e crítico (Mesquita, 2013). 

 Entre as diversas teorias construtivistas existem duas grandes correntes 

que se distinguem, designadamente, a corrente cognitivista, desenvolvida por 
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Piaget e a corrente socio-construtivista criada por Vygotsky (cit. por Mesquita, 

2013). 

 Piaget desenvolveu a teoria construtivista do conhecimento com base 

numa perspetiva biologista defendendo que os mecanismos biológicos 

relacionados com a compreensão podem explicar o modo como se processa a 

aquisição e o desenvolvimento do conhecimento, resguardando também a 

importância do processo de descoberta pessoal desde o nascimento (Weiner et 

al. cit por Mesquita, 2013). Para Piaget a aprendizagem decorre na mente de 

cada indivíduo que tenta encontrar significado para os acontecimentos com que 

se vai deparando nas diferentes fases da vida, deste modo, o autor traça um 

desenvolvimento do conhecimento que ocorre através da passagem por 

diversas fases (Harris, 2010; Mesquita, 2013). 

 Por seu turno Vygotsky valoriza a função que a interação social exerce 

no desenvolvimento de todo o processo de aprendizagem, acrescentando que 

a interação que se cria entre uma criança e um adulto ou outros indivíduos 

mais desenvolvidos, como é o caso do professor e do treinador, salienta-se 

como um ponto fulcral para que a aprendizagem decorra (Harris, 2010; 

Mesquita, 2013), na medida em que sugere o caminho a seguir e nunca revela 

nem prescreve as soluções da tarefa, recorrendo assim a um estilo de ensino 

que se rege pela descoberta guiada, permitindo ao aprendiz resolver os seus 

próprios problemas de aprendizagem e aprimorar as suas competências 

(Mesquita, 2013). 

 A repercussão destas perspetivas no campo da formação de treinadores 

tem sido lenta, uma vez que apenas recentemente se têm começado a optar 

pelas estratégias de formação com raízes nos propósitos da teoria 

construtivista (Mesquita et al. 2010). No entanto, a pouco e pouco esta teoria 

tem reforçado a sua afirmação, nomeadamente pela corrente socio-construtiva, 

na medida em cada vez mais se acredita que “(…) o desenvolvimento do 

trabalho em grupo, apoiado por outro mais capaz, é catapultador de níveis 

superiores de aprendizagem.” (Mesquita, 2013, p. 6). 
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4. Importância da Reflexão na Aprendizagem Experiencial 

  

 Os ideais do construtivismo parecem enfatizar a capacidade do 

estudante trilhar um percurso de aprendizagem próprio e ultrapassar as 

barreiras com que se depara de um modo extremamente autónomo e sempre 

orientado. Para que este processo decorra torna-se fundamental que a 

aprendizagem do estudante passe pela experiência real da prática, que deve 

estar sempre alicerçada numa prática reflexiva. 

 De facto, os conhecimentos teóricos apresentados aos estudantes 

tornam-se verdadeiramente úteis quando são aplicados nos contextos 

dinâmicos da prática e lhes permitem solucionar as questões que daí possam 

emergir (Jones et al 2003). Com isto, facilmente se entende que a 

aprendizagem experiencial desempenha uma função preponderante na 

formação dos estudantes, na medida em decorre num determinado contexto 

com características reais, as quais atribuem um significado às tomadas de 

decisões (Potrac, Brewer, Jones, Armour, Hoff 2000).  

 De igual modo, o trabalho desenvolvido por Schon (1987) sobre a 

importância da reflexão sugere que o conhecimento profissional é desenvolvido 

através da experiência adquirida no espaço profissional. Deste modo, Gilbert e 

Trudel (1999) advogam que os treinadores permanecem um curto espaço de 

tempo num período de formação formal e o seu conhecimento profissional 

acaba por ser predominantemente desenvolvido no contexto em que o 

processo de treino decorre. Isto vai de encontro ao postulado de que os 

formandos prestam mais atenção à informação que tem um significado pessoal 

e imediato, podendo extrapolar-se que quando a aprendizagem é situada e o 

envolvimento pessoal é forte, os formandos desenvolvem uma maior 

focalização nos problemas e, concludentemente, os conseguem resolver 

(Schon, 1987; Mesquita, 2014, in press). 

 Partindo do pressuposto anteriormente, importa frisar que a 

aprendizagem não deve ser vista como resultado da prática nem deve resultar 

na aplicação de situações práticas infundadas; este recurso à aprendizagem 

prática só faz sentido quando os estudantes desenvolvem simultaneamente um 

processo de reflexão por forma a serem capazes de compreender e justificar as 

suas tomadas de decisão (Gilbourne et al. 2013, Mesquita, 2010).  
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 Como nos referem Gilbert e Trudel (2005), o simples acumular de anos 

de envolvimento no processo de treino nada garante que um treinador se torna 

realmente eficiente; acrescentando que dez anos de um processo de treino 

ausente de reflexão equivalem a repetição de um treino durante um ano 

(Gilbert e Trudel, 2006). Nesta medida, a aprendizagem experiencial não tem o 

mesmo significado que a aprendizagem através da experiência e não decorre 

com o simples acumular de vivências; a reflexão sobre as situações que 

decorrem da prática torna-se crucial para o sucesso desse método de 

aprendizagem (Cushion et al. 2010). 

 O crescimento do reconhecimento e da importância atribuída ao papel 

do treinador e a própria profissionalização da sua prática propiciou que a 

prática reflexiva, no decorrer da última década, começasse a ser estudada 

pelos investigadores da área do treino e, posteriormente, fosse implementada 

nos programas de formação de treinadores (Nelson e Cushion, 2006, Gilbourne 

et al. 2013; Mesquita, in press, b). 

 Deste modo, a prática reflexiva permite atribuir significado aos 

acontecimentos e aprender com o conhecimento a que se recorre nas tarefas 

diárias, sendo mesmo reconhecido que este tipo de conhecimento incorpora 

valores, experiências e normas essenciais para prática (Knowles et al 2007). 

Por outras palavras, a reflexão cria um elo de ligação entre o conhecimento 

provindo da experiência profissional e o conhecimento teórico e metodológico 

(Nelson e Cushion 2006).  

 Nesta conformidade, vários autores reconhecem que a prática reflexiva 

permite desenvolver a auto-consciência sobre o desempenho possibilitando ao 

estudante a evolução e melhoria do seu desempenho. Neste sentido, torna-se 

preponderante na aquisição de competências e desenvolvimento profissional 

(Gilbourne et al. 2013; Knowles et al 2005, Knowles et al. 2007; Mesquita, in 

press, b). 

 Os modelos de formação que se sustentam na aprendizagem 

experiencial e na prática reflexiva colocam em causa as estratégias tradicionais 

de formação que consideram o estudante como um simples recetor de 

informação e prescrevem o seu desempenho profissional, não possibilitando a 

contextualização das tomadas de decisão e reflexão acerca da própria prática 

(Rosado e Mesquita, 2011b; Mesquita, 2010). 
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 Embora a reflexão seja considerada como uma boa prática no 

desenvolvimento efetivo e profissional dos treinadores, ela não está a ser 

aplicada de um modo sistemático e eficiente nos atuais programas de formação 

de treinadores (Knowles et al 2001; Knowles et al. 2005; Mesquita, in press). 

Quando o desenvolvimento da capacidade de reflexão é reduzido a um nível 

muito superficial, existindo uma tendência de se incidir e fornecer exemplos de 

reflexão teórica e prática, a reflexão crítica é deixada de parte. Nestas 

situações a prática reflexiva incide predominantemente nos aspetos 

organizacionais e de funcionamento do treino (reflexão teórica), assim como 

naquilo que o treinador sentiu no decorrer da prática (reflexão prática) deixando 

de lado os aspetos relacionados com, por exemplo, o papel do treinador na 

formação dos seus atletas (reflexão crítica) (Gilbourne et al. 2013). De um 

modo mais complexo, a reflexão crítica está iminentemente ligada às noções 

de contestação, desafio e mudança da prática, existindo a perspetiva de que o 

estudante reflexivo consegue refletir sobre as suas ações de forma a criar e 

reter conceitos lógicos que se aplicam de acordo com a situação com que se 

depara e não a criar um conjunto de regras que se apliquem a tudo (Gilbourne 

et al. 2013).  

 Assim, conclui-se que na generalidade dos programas de formação 

existe a ideia de que a capacidade de reflexão é adquirida naturalmente, 

acabando por se negligenciar este tipo de aprendizagem e sobrevalorizar a 

cumprimento dos programas de ensino (Rosado e Mesquita, 2011a). 

 Nesta medida, a reflexão deve ser encarada de uma forma mais 

consciente e não deve estar iminentemente orientada para a aquisição de 

conhecimento declarativo (assente na informação factual sobre o que fazer), 

mas sim para refletir sobre os acontecimentos que decorrem da prática e 

contextualizar o conhecimento declarativo e processual (relacionado com o 

como fazer) de modo a aperfeiçoar o conhecimento condicional (que se refere 

ao quando e onde aplicar procedimentos particulares) (Potrac et al. 2000). Com 

isto pretende-se que os futuros treinadores desenvolvam conhecimento prático 

para aplicar em situações concretas, ou seja, adquiram e dominem os 

conhecimentos que são capazes de aplicar (Rosado e Mesquita, 2011a). 

 Com esta abordagem à prática reflexiva importa clarificar o modo como 

se processa a reflexão e como deve ser feita. Deste modo, os práticos 
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reflexivos quando começam a refletir experimentam uma série de dúvidas 

quanto aos significados que devem retirar duma prática que decorre num 

ambiente extremamente complexo e mutável; por este motivo, é inevitável que 

numa fase inicial a recolha de informação seja incompleta e confusa (Gilbourne 

et al. 2013). De acordo com estes autores os estudantes que iniciam a prática 

reflexiva devem começar a desenvolver as suas técnicas de reflexão, como por 

exemplo, tirar notas de campo para que determinados momentos possam ser 

relembrados posteriormente e manter sempre as reflexões escritas 

organizadas para que facilmente se aceda às mesmas. 

 O momento em que se realiza a reflexão é também muito importante, 

Gilbourne et al. (2013) destacam duas fases de reflexão: a imediata, na qual os 

praticantes captam as descrições, os pensamentos, os sentimentos e a 

avaliação que surgem no momento exato em que decorrem os eventos e, por 

isso, pode-se dissipar no tempo e ser influenciada por fatores externos; e a 

reflexão tardia que ocorre algum tempo depois da prática, necessitando de 

tempo e espaço para uma exploração mais profunda. 

 De acordo com Gilbert e Trudel (2005) a prática reflexiva é influenciada 

por quatro condições, designadamente, a presença de colegas e supervisores 

com uma experiência efetiva como treinador, o seu nível de aprendizagem, o 

tipo e a complexidade das problemáticas com que se depara e o próprio 

ambiente em que o aprendiz se encontra. Os autores acrescentam que 

entender o modo como estas condições influenciam o processo de 

aprendizagem experiencial é fundamental para auxiliar os treinadores a 

desenvolver os seus reportórios de treino. 

 Outro parâmetro que exerce uma forte influência na prática reflexiva é a 

filosofia e as conceções próprias do treinador; estes elementos estão 

intimamente ligados aos seus valores, devendo ser considerados nos 

programas de formação (Gilbert e Trudel, 2004, Nelson e Cushion, 2006). Uma 

vez que uma grande percentagem do conhecimento e da prática provêm das 

interpretações pessoais e das experiências anteriores dos treinadores, a 

reflexão está intimamente relacionada com as conceções dos treinadores 

(Cushion et al 2003; Gilbert e Trudel 2001). Assim sendo, o desenvolvimento 

pronunciado da capacidade de reflexão faz com que os treinadores explorem 

decisões e experiências pessoais, possibilitando-lhes o aperfeiçoamento da 
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sua consciência profissional e pessoal (Gilbourne et al. 2013). Deste modo, 

conclui-se que a prática reflexiva permite analisar e explicar o modo como os 

treinadores enquadram os seus conhecimentos e aprenderam com as 

experiências práticas do treino (Gilbert e Trudel 1999, 2001, 2004, 2005). Por 

este motivo, a reflexão sobre a prática deve propiciar o desenvolvimento 

pessoal e social dos estudantes possibilitando a partilha de ideias, a aceitação 

das divergências e o desenvolvimento de valores (Rosado e Mesquita, 2011a).  

 Nesta conformidade, a reflexão sobre a própria aprendizagem constitui 

uma ação emancipatória que possibilita ao formando resolver os problemas 

com que se depara no decorrer da prática e, consequentemente, desenvolver a 

autonomia e a responsabilização nas suas tomadas de decisão, deixando de 

parte as prescrições fornecidas pelo formador e contribuindo para a construção 

de um conhecimento profissional sustentável a longo prazo (Mesquita, 2010). 
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METODOLOGIA 

 

Participantes 

 

 Fizeram parte deste estudo treze estudantes de Licenciatura em 

Ciências do Desporto da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (4 

do sexo feminino e 9 do sexo masculino). A idade dos participantes situa-se 

entre os 23 e 39 anos e todos frequentam o segundo ano de licenciatura em 

ciências do desporto. Importa salientar que dois dos participantes são 

estudantes de Erasmus, sendo provenientes do Brasil. Estes estudantes 

frequentavam a unidade curricular de metodologia do treino desportivo I de 

diferentes modalidades, nomeadamente, andebol (n=5), basquetebol (n=2) e 

voleibol (n=6).  

 A unidade curricular de Metodologia de Treino Desportivo I é de cariz 

opcional, uma vez que no segundo semestre do segundo ano os estudantes 

devem selecionar um dos quatro ramos existentes no plano de estudos, 

designadamente, Treino Desportivo, Desporto e Populações Especiais, 

Exercício e Saúde e Gestão Desportiva. Ainda no ramo do Treino Desportivo 

os estudantes devem selecionar apenas uma das sete modalidades prevista no 

plano de estudos, nomeadamente, Andebol, Atletismo, Basquetebol, Futebol, 

Ginástica, Natação e Voleibol. 

 Neste sentido, de acordo com Mesquita (2009, in relatório de provas de 

agregação) a unidade curricular de Metodologia do Treino Desportivo I tem por 

objetivos: integrar e contextualizar os conhecimentos da teoria e da 

metodologia do treino de cada modalidade; dar a conhecer a estrutura 

organizativa a nível nacional e internacional, tanto do desporto de participação 

como de rendimento; aprofundar os conhecimentos de cada modalidade na 

perspetiva do desporto de participação e de rendimento; identificar o processo 

de formação desportiva a longo prazo dos atletas; adquirir conhecimentos 

referentes à planificação, à implementação, à condução e à avaliação e 

controlo do processo treino e de competição; e, por último, perspetivar modelos 

de atuação a partir de quadros de referência integradores das diferentes 

componentes do processo de treino e de competição. 



42 
 

 A unidade curricular de Metodologia I desenvolve os conhecimentos que 

os estudantes terão que aplicar nas Metodologias II e III, onde realizam o 

estágio profissional como treinadores de desporto.   

 

 

Instrumento e Recolha de Dados  

 

 A recolha dos dados foi realizada através de entrevistas focus group de 

natureza semi-estruturada. Como refere Patton (1987 e 2002), o focus group é 

uma entrevista com um pequeno grupo de participantes, sobre um tema 

específico, tendo como objetivo perceber o ponto de vista dos participantes 

sobre um tema específico. Neste estudo pretendeu-se compreender a 

perspetiva dos estudantes sobre as abordagens de ensino que têm 

experienciado no contexto académico, mais concretamente na unidade 

curricular de metodologia do treino desportivo I.  

 Neste tipo de entrevistas o entrevistador consegue captar em 

profundidade as ideias dos entrevistados, uma vez que, em grupo os 

entrevistados são encorajados a discutir sobre um determinado tema. Queirós 

e Lacerda (2013) referem que este tipo de entrevistas parte do pressuposto de 

que as atitudes e as crenças dos indivíduos são construídas socialmente e, por 

este motivo, os pontos de vista dos estudantes é reformulado dentro do focus 

group. Deste modo, a grande vantagem desta metodologia fundamenta-se na 

expressão de determinados pontos de vista que, de um modo individual, não se 

conseguiriam obter.  

 Os focus group foram conduzidos por dois Professores Doutorados na 

área da Pedagogia do Desporto. Foram realizados quatro sessões de focus 

group, no decorrer do segundo semestre do ano letivo de 2012/ 2013, no 

decurso das aulas de Metodologia I, concretamente nos dias 27 de fevereiro, 

11 de março, 22 de abril e 27 de maio de 2013. As entrevistas consumaram um 

total de 7 horas 30 minutos. Estas sessões foram gravadas num ambiente 

reservado e tranquilo, de modo a que os participantes se sentissem confiantes 

para debater e falar abertamente e em profundidade das temáticas 

apresentadas.  
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 Neste estudo, as entrevistas focus group centraram-se em questões 

relativas ao modo como os estudantes percecionam as abordagens de ensino 

utilizados nas aulas de metodologia do treino desportivo, com os professores 

das respetivas modalidades, no sentido de perceber se os estudantes 

consideram as abordagens adequadas para a sua formação, se estão de 

acordo com as suas preferências e se potenciam a sua aprendizagem.  

 Deste modo, numa primeira fase abordaram-se questões relacionadas 

com a apresentação dos participantes, nomeadamente, a modalidade que 

praticam, o porquê de terem escolhido desporto para a sua formação 

académica e o porquê de terem escolhido a opção de treino desportivo. Numa 

segunda fase, começou-se por falar na temática do ser treinador (como deve 

ser um treinador, que funções deve ter e que conhecimentos e competências 

deve desenvolver).  

 Em seguida as entrevistas focaram-se em questões relativas à opinião 

dos estudantes sobre a unidade curricular de metodologia, salientando-se 

temas que se referiam à sua apreciação do seu plano de estudos, 

nomeadamente, conhecimentos que valorizam mais, conhecimentos que 

esperam desenvolver, o que consideram estar a aprender e a melhorar em 

termos de conhecimentos/ capacidades. 

 Também foram abordadas questões relativas às estratégias e 

abordagens de ensino que os estudantes mais apreciam e ao papel do 

professor no seu processo de ensino aprendizagem, fazendo-se referência a 

temas como a aprendizagem descontextualizada e situada; a importância do 

desenvolvimento da capacidade reflexiva; a contextualização da prática com a 

teoria; a interação nas aulas; as aprendizagens formais e informais, e o papel 

ativo do aluno no decorrer das sessões.  

 Para a gravação das mesmas recorreu-se a um gravador áudio portátil, 

marca SONY. 

 O guião de questões foi elaborado por duas Professora Doutoradas na 

área da Pedagogia do Desporto, com vasta experiência neste tipo de 

metodologia de investigação, contribuindo para o seu aperfeiçoamento e, 

consequente, aumento de precisão. O guião era preparado de sessão para 

sessão consoante o desenvolvimento das temáticas pelos estudantes nas 

sessões anteriores. Neste sentido, as questões formuladas pretendiam 
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estimular o debate entre os participantes e fazer com que estes desenvolvam a 

sua compreensão e conhecimento sobre os temas em análise (Queirós e 

Lacerda, 2013).  

 A participação dos estudantes baseou-se na sua concordância em 

colaborar no estudo, sendo-lhes reservado todos os direitos de anonimato. 

Todos os entrevistados ficaram ocorrentes do objetivo do estudo, de quem o 

estava a conduzir e de como ia ser realizado e divulgado. O consentimento 

informado por escrito foi obtido de acordo com o código de ética da 

Universidade do Porto.  

 Para não expor os estudantes que participaram no estudo e para 

identificar facilmente as suas opiniões foram atribuídos nomes fictícios a todos 

os participantes. Pelo mesmo motivo, também às metodologias de cada 

modalidade foram atribuídas designações fictícias.  

 Esta dissertação enquadra-se no âmbito no projeto científico financiado 

pelo FEDER (Fundo Social Europeu) através do Programa Operacional 

Factores Competividade (COMPETE) e pela Fundação para a Ciência e 

Tecnologia (Portugal) no âmbito do projeto PTDC/DES/120681/2010 - FCOMP-

01-0124-FEDER-020047 e foi aprovado pela comissão de ética da Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto. 

 

 

Procedimentos de Análise dos Dados 

 

 As entrevistas foram transcritas para um ficheiro de Word perfazendo um 

total de 97 páginas de transcrição, com um espaçamento simples.  

 Primeiramente, depois da transcrição das entrevistas, os excertos foram 

lidos diversas vezes de modo a se adquirir uma forte familiarização com todo o 

material. Importa reforçar que nas leituras preliminares do material verificou-se 

a sua identificação e compatibilidade com os objetivos da pesquisa e se estes 

constituíam informação significativa para a análise que se pretendia 

desenvolver, conforme defendido por Moraes (1999). 

 Em seguida, procedeu-se a uma análise qualitativa através da 

abordagem indutiva de modo a construir uma compreensão sobre os 

fenómenos investigados (Queirós e Graça, 2013). Neste tipo de abordagem o 
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ponto de partida são os dados, a partir dos quais se constroem as categorias e 

das relações entre estes emergem as categorias à posteriori (Moraes, 1999; 

Queirós e Graça, 2013). 

 Para efetuar as categorias de análise seguiram-se os seguintes 

procedimentos: 

 O primeiro passo desta análise começou com a fase de codificação que 

pressupôs a identificação de um total de 122 unidades de registo que 

continham um determinado tipo de informação, analisando-se o material 

exaustivamente até não existirem mais temas a serem identificados (Tesch, 

1999). Posteriormente passou-se para criação das categorias, sendo esta uma 

forma de classificar os dados recolhidos em função de objetivo do estudo 

(Grawitz, 1993).  

 A classificação das unidades de registo em categorias pressupôs que 

cada unidade possuía algo em comum com outras, sendo os seus conteúdos 

analisados e encontrados significados semelhantes de forma a pertencerem a 

uma mesma categoria (Vala, 1986; Tesch, 1999; Bardin, 2008; Queirós e 

Graça, 2013). Após este processo procedeu-se à construção de uma grelha de 

codificação dos dados, fundamentada na literatura especializada, que 

aglomerou as seguintes categorias e subcategorias (quadro 1):  
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Quadro 1 – Categorias e Subcategorias da Grelha de Codificação 

 

 

 

 

ABORDAGENS DE ENSINO 

 

I Conceção Formativa 

1.1 Propósitos da Formação: 

- Valor da Reflexão/ Reprodução; 

- Autonomia/ Dependência; 

 

1.2 Natureza da relação estabelecida entre a teoria e a prática: 

- Aprendizagem Situada/ Aprendizagem Descontextualizada; 

- Prática Reflexiva/ Ativismo Prático; 

- Conhecimento Teórico Situado/ Ateoricismo; 

- Conhecimento Holístico/ Conhecimento Técnico; 

 

 

II Protocolo Didático 

2.1 Natureza da Instrução: 

- Aprendizagem Informal/ Aprendizagem Formal; 

- Descoberta Guiada/ Aprendizagem Explícita; 

 

2.2 Natureza da Interação do contexto de ensino-aprendizagem: 

- Aprendizagem Cooperativa/ Comunicação Unidirecional; 

- Domínio profundo conhecimentos/ Abordagem Superficial dos Conhecimentos; 

 

2.3 Papel do aluno no processo de ensino aprendizagem: 

- Construtor Ativo da Aprendizagem/ Reprodutor; 

- Atitudes Pró-ativas/ Atitudes Reativas. 
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 Posteriormente foi realizado entre a autora deste trabalho e a 

orientadora a fiabilidade dos resultados com base no método consensual, na 

medida em que, as categorias codificas em alguns casos ofereciam alguma 

controvérsia. Nesse sentido, recorreu-se à discussão detalhada relativamente 

ao significado das unidades de registo que ofereceram alguma ambiguidade. 

Estas foram analisadas conjuntamente e particularmente codificadas com base 

no consenso estabelecido.  
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RESULTADOS  

 

Visão Global  

 

 Os resultados evidenciam a existência de duas abordagens de ensino 

marcadamente distintas entre as três metodologias do desporto I que os 

estudantes entrevistados frequentaram. Enquanto que as metodologias A e C 

promovem uma aprendizagem situada, concedem mais espaço aos alunos, 

ampliando-lhes o seu campo de intervenção e interação, a metodologia B 

pauta-se por uma abordagem descontextualizada e, marcadamente, 

tradicionalista. 

 Apesar de os participantes vivenciarem abordagens de ensino diferentes 

a sua preferência incide, claramente, em abordagens centradas no processo e 

que se fundamentam nos problemas oriundos da prática. Nesta medida, os 

estudantes privilegiam as aulas em que o professor não se limita a expor a 

matéria, mas antes que garanta uma postura mais comunicativa e interativa 

com a turma, permitindo e solicitando aos alunos a sua participação ativa e 

incentivando o debate e confrontação de ideias. 

 Os estudantes valorizam bastante o facto de professor lhes colocar 

questões e os estimular a investigar e a descobrir, em vez se de limitar a 

apresentar a matéria no seu produto final, como se fosse uma receita. Com 

isto, os alunos são colocados numa “zona de desconforto” e são estimulados a 

procurar informação e criar as soluções para os problemas que são 

apresentados, acabando por desenvolver a capacidade de pensar, de refletir e 

de tomar decisões autonomamente.  

 No mesmo sentido os estudantes sentem que a aprendizagem e a 

compreensão sobre os conteúdos é facilmente assegurada e muito motivadora, 

quando o professor fornece exemplos reais da sua vivência ou da prática e os 

correlaciona com a matéria que está a lecionar, isto é, quando a aprendizagem 

é contextualizada. Com isto, os estudantes tornam-se mais capazes de 

justificar de forma lógica e contextualizada as suas práticas e também 

conseguem assimilar melhor os conceitos teóricos pois estes não são 
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apresentados de uma forma abstrata, mas sim contextualizados aos cenários 

em que podem acontecer. 

 A interação no contexto da aula também é identificada pelos estudantes 

como uma forma de promover a sua aprendizagem. Neste domínio, os alunos 

são incentivados a expor as suas ideias, a partilhar experiências e a confrontar 

os colegas. Com isto, acabam por alargar o seu reportório de ação e estimular 

a sua capacidade de comunicar, de pensar e de justificar as suas perspetivas, 

o que proporciona um domínio profundo dos conhecimentos que são debatidos.   

 

 

Conceção Formativa 

 

Propósitos da Formação 

 

 - Espírito Crítico / Reprodução 

 

 Os entrevistados das metodologias A e C manifestam uma opinião 

favorável sobre o modo com as suas aulas são lecionadas, particularmente 

porque nestas aulas é-lhes concedido espaço de intervenção. Nesta medida, 

os estudantes ficam envolvidos num processo de descoberta de soluções e 

novos pontos de vista, o que lhes permite desenvolver a sua forma de pensar e 

competências como a criatividade, culminando no aperfeiçoamento da sua 

capacidade de reflexão e espírito crítico, que é referida pelos estudantes como 

uma componente muito importante para o treinador.  

   

“- Inês: Há aulas que o professor nos pede “eu quero treinar isso, 

façam um exercício” e nós discutimos entre nós e mostramos o 

exercício. 

- Entrevistadora: E o que vocês sentem com esse tipo de 

metodologia? O que vocês sentem com relação a aprendizagem?  

- Inês: Eu acho que é mais produtiva. Pois ele diz” olha esses 

exercícios todos são para o bloco” por exemplo. 

- Entrevistadora: Porque? Vos obriga a fazer oque? 
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- Inês: A ser criativo, a pensar no treino e nos objetivos e no modelo 

de jogo em si também.” 

 

“A forma como as aulas foram dadas ajudou-me imenso pois nós 

somos obrigados a pensar no porquê de determinadas coisas 

acontecerem (…) (Carla).  

 

“- Entrevistadora: Porque que achas que estás a aprender a ser 

treinador? O que aconteceu até agora que acha que pode ajudar 

nisto?  

- Pedro: Está a me ajudar a ter mais espirito crítico.” 

 

“Eu acho que o fundamental é o espírito crítico, tudo isto ajuda a uma 

construção mais sólida do conhecimento, para solicitações futuras… 

problemas, desafios… “ (Guilherme). 

 

“- Entrevistadora: Mas pra você saber que aprendeu na opção o que é 

preciso? 

- Inês: Preciso fundamentar aquilo como já me ensinaram.” 

 

  

 Contrariamente, os estudantes da metodologia B desenvolvem fortes 

críticas ao modo como as suas aulas são administradas. Nestas aulas o 

professor para além de se limitar a dar e expor a matéria de uma única forma, 

não permite que os alunos mantenham uma participação ativa e tenham a 

oportunidade de expor as suas perspetivas. Com isto os estudantes sentem 

que estão a ser preparados para decorar matérias e reproduzi-las, ficando 

privados de desenvolver a capacidade de reflexão, o que não lhes permite dar 

conta dos constrangimentos que podem aparecer na prática. Mesmo não tendo 

este tipo de vivências, os estudantes das restantes metodologias também 

criticam este tipo de abordagens. 

 

 “(…) o professor dizia aquilo e nós tínhamos que aceitar. Por 

exemplo, o professor dava-nos um tema e expunha-o de uma certa 

maneira, e eu até era capaz de não concordar, dizia, e o professor 
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nem sequer aceitava. Dizia: não, desta forma está correta porque eu 

estou a dizer” (Tiago). 

 

“Na abordagem reprodutora eu acho que é frustração pois nós 

chegamos ao exame e tiramos aquela nota, fomos para a sebenta 

estudamos e fomos ao exame” (Joana) 

 

 “ (…) desrespeito na reprodutora, pois tenho consciência que no 

futuro aquela matéria, não é que não vai servir para nada, mas tenho a 

certeza que não vou lembrar” (Tiago). 

 

 

 - Autonomia / Dependência 

 

 Os estudantes consideram que nas aulas em que têm a oportunidade de 

expor as suas perspetivas e participar ativamente, para além de potenciarem a 

sua capacidade de reflexão, desenvolvem também a autonomia, na medida, 

em que são estimulados a pensar por eles próprios, recorrendo aos seus 

fundamentos. Esta capacidade é preponderante para a sua prática, uma vez 

que, devem tomar decisões autonomamente. Quando as aulas se baseiam na 

reprodução de conceitos os estudantes sentem que ficam acomodados, não 

são estimulados a pensar e, posteriormente na prática vão sentir muitas 

dificuldades para resolver situações das quais nunca ouviram falar. 

 

“- Entrevistadora: E o que se injeta na pessoa que a faz pensar? O 

que pode se levar a isso? 

- Joana: Pode levá-los a mudanças de opiniões inclusive. 

- Entrevistadora: E ao mudar de opinião o que quer dizer? 

- Tiago: Que ele é autónomo.” 

 

“- Tiago: Na licenciatura parece que o objetivo é nós decorarmos. 

- Entrevistadora: (…) E quando a aprendizagem é feita nestes 

moldes, vocês não gostam?  

- Tiago: Não. 

- Pedro: (…) passado um ano ou até menos já está esquecido. 
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- Carla: Há disciplinas que tenho que decorar e na semana seguir ao 

exame já não recordo de metade das coisas que decorei. 

- Entrevistadora: (...) Mas qual é o vosso propósito quando estudam 

as matérias? 

- Pedro: Perceber” 

 

“- Entrevistadora: Mas acha que se lhe dessem a receita toda e lhe 

dessem um manual, saia daqui melhor e sentia-se mais segura para 

ser treinadora? 

- Carla: Melhor não sei se sairia. Se calhar seria mais fácil para mim. 

Mas melhor acho que não sairia, porque depois se tiver uma situação 

do treino que eu desconheça, «OK, nunca me disseram nada como 

isso é feito e agora não percebo nada disso» ” 

 

“O ensino reprodutor me gera uma sensação de acomodação” 

(Guilherme) 

 

 

 Ainda, quando são aplicadas este tipo de abordagens e os conteúdos 

são lecionados como se fossem receitas a aplicar, sem nenhuma referência 

e/ou alusão à forma como acontecem na prática, os alunos tendem a 

considerar que os mesmos não representam qualquer utilidade, acabando por 

considerar tanto os métodos como os conteúdos como totalmente 

desmotivantes. 

 

“- Entrevistadora: Mas você acha isso sobre o que foi ensinado ou 

sobre a forma que foi ensinado? O conteúdo ou a forma que foi 

aplicado? 

- Tiago: Ambas, eu tive muito mais que meio semestre a falar do que é 

ser treinador, ok é importante de facto, mas a nível de treino e de 

prática foi fraco. 

- Entrevistadora: Achas que era pela forma? Qual era a forma? 

- Tiago: Sim… Slides e ler slides. 

- Entrevistadora: Mais expositiva? É isso que estás a dizer? 

- Tiago: Sim, sim. (…) 
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- Entrevistadora: E o que acontecia em si em relação ao conteúdo? 

Abandonava a vontade de tentar? 

- Tiago: Desmotivava-me e eu desligava completamente. 

- Entrevistadora: Então vocês acham que a componente crítica não só 

é boa para a aprendizagem como para a componente emocional? 

- Tiago: Sim.” 

 

“Em relação ao ensino reprodutor, é uma seca! Pois eu sei que só 

estou a decorar aquilo para tirar uma boa nota (…)” (Carla) 

  

  

 Os estudantes também consideram que estes tipos de abordagens que 

estimulam a reprodução e a dependência estão completamente 

desatualizados, não se adequando às exigências atuais da formação.  

 

 “O professor ainda continua a pensar modalidade B da mesma 

maneira que pensava a 20 anos atrás, entretanto as coisas evoluíram. 

E ele não aceita as opiniões de ninguém sequer. Ou seja, não 

conseguimos estabelecer um diálogo porque ele não dá espaço para 

isso” (Tiago). 

 

“ (…) eu acho que não há uma atualização, eu acho que se mantém 

sempre o mesmo método durante muitos anos e as vezes este não é o 

melhor método” (Joana) 

 

 

Natureza da Relação Estabelecida entre Teoria e Prática 

  

 - Aprendizagem Situada/ Aprendizagem Descontextualizada  

 

 Os participantes deste estudo partilham da opinião geral de que a 

aprendizagem é muito mais gratificante quando o professor não se limita a falar 

dos conceitos e a expor teorias mas antes, explica e demonstra como é que 

esses conhecimentos podem ser aplicados em diferentes situações práticas e 

contextos reais em que decorra a atividade do treinador, ou seja, o 
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conhecimento é enquadrado, o mais possível, com aquilo que acontece na 

realidade.  

 

 “Na teórica não tem que estar a explicar os conceitos todos, mas 

dizer “olha, esse conceito por exemplo, vocês podem aplicar aqui, 

aqui e aqui. É dar aplicabilidade aos conceitos. Depois se nós 

conseguirmos perceber a aplicabilidade em princípio, também se 

percebe o conceito (…) ” (Inês).  

 

“ (…) se tivermos alguma coisa na teórica e depois formos praticá-la, 

é muito mais fácil consolidar do que dar uma coisa na teórica e na 

prática dar outra que não tem nada a ver com o assunto” (Carla)  

 

“ Nós na prática cimentamos os conhecimentos que aprendemos na 

teórica.” (Pedro) 

 

“- Entrevistadora: A Joana acha que é muito importante pra si as 

razões porque se opta por uma perspetiva ou não? 

- Joana: Sim porque senão eu vou sair dali e vou esquecer. 

- Entrevistadora: E porque que acha que vai esquecer? 

- Joana: Porque eu não consigo associar a nada, eu não consigo… 

quando eu for explicar depois aos meus atletas não terei certeza ao 

explicar.” 

 

“- Entrevistadora: (…) Vocês acham que conseguem se lembrar mais 

das coisas como?  

- Tiago: Repetir 

- Joana: Construir uma história por trás da aprendizagem. 

- Entrevistadora: O que é uma história? 

Inês: Exemplos práticos.” 

 

  

 Desta forma os estudantes sentem que têm mais facilidade em perceber 

os conceitos e a aprendizagem dos mesmos e tornar-se mais motivante, muito 

mais significativa e eles sentem que realmente perceberam e sabem falar 

sobre os temas abordados. 
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“ (…) eu acho muito mais fácil consolidar uma coisa se ela foi feita na 

prática do que se o professor está ali só a dizer” (Joana) 

“(…)na parte prática eu acho mais motivante porque você consegue 

aplicar este conhecimento de uma forma diferente e com 

adaptabilidade, você não fica preso só a aquele conhecimento” (Luís) 

 

“Eu me sinto mais motivado, mais seguro. A questão da motivação é 

exatamente porque você se sente mais seguro (…) você consegue 

ao mesmo tempo aplicar o conhecimento visto na parte teórica e 

consegue adaptar ao contexto que será aplicado, se tornando assim 

mais produtivo.” (Luís) 

  

  

 Apesar da opinião dos estudantes de todas as metodologias ser 

semelhante, as vivências que os mesmos reportam são bem distintas. No cado 

das metodologias A e C os professores contextualizam os conhecimentos em 

diversas de situações práticas com que os estudantes se deparam, 

fundamentam as ações práticas com os conceitos da teoria e não apresentam 

os conceitos teóricos de modo isolado e desligado da prática. Por seu turno, na 

metodologia B os alunos relatam vivências completamente opostas, o que 

comprova a existência de uma grande incoerência entre a prática e a teoria e 

desencadeia apreciações negativas por parte dos mesmos. 

 

“ (…) segunda-feira o professor dá uma matéria e depois na prática 

da outra completamente diferente.” (Joana) 

 

 “Na parte teórica a duas semanas o professor está a falar sobre 

como é ser treinador e as vantagens todas e na prática estava a dar 

defesa a zona. Por exemplo, é completamente disparatado (…)” 

(Joana). 
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 - Prática Refletida/ Ativismo Prático 

 

 Os estudantes entrevistados evidenciam não estarem de acordo com a 

aplicação de conceitos práticos sem fundamento que contemplem situações de 

prática pela prática, ou seja, qualquer ação que seja feita na prática deve ser 

sustentada por determinados conceitos e/ou teorias, caso contrário a sua 

aplicação não faz qualquer sentido. 

 

“ (…) se os conteúdos que desenvolvermos na prática não forem 

fundamentados ou solidificados na teoria, nós não conseguimos 

fazer bem a prática, pois não sabemos sequer, ou não conseguimos 

detetar (…)” (Joana).  

 

“Entrevistadora: A Joana acha que necessita ter uma maior relação 

entre teórica e prática? 

Joana: Sim (…) Por exemplo na teórica podemos falar de situações 

que na prática vão acontecer. Até se o professor nos perguntar já 

sabemos, porque já temos bases anteriores (…)” 

 

“- Joana: Se nós fizermos muitos exercícios depois não temos a 

teórica pra suportar e vice versa…  

- Entrevistadora: O que é suportar os exercícios? 

- Tiago: Saber qual é o objetivo de determinado exercício para saber 

quando é que os aplicamos (…) ” 

 

“Nós podemos fazer 1001 exercícios para desenvolver determinado 

tema (…) e este tema nós devemos saber de antemão. Não adianta 

fazer exercício para o bloco se eu nem sequer sei o que é o bloco. (…) 

Pra mim é isso, os conteúdos que eu aprendo (…) são inerentes aos 

próprios exercícios e que podem ser aplicados em outros.” (Inês) 

 

“A diferença entre uma pessoa que estudou desporto e uma pessoa 

que pensa que sabe do desporto são esses pormenores. O porque de 

fazer esse exercício, o que esse exercício implica, o que poderá 

mudar. Isso nós vamos buscar nas cadeiras que temos aqui, por mais 
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teórico que seja, nós no futuro vamos precisar dessas cadeiras” 

(Joana) 

 

 

- Conhecimento Teórico Situado/ Ateoricismo  

 

 No mesmo sentido, os estudantes consideram que conceitos que são 

abordados apenas de um modo teórico são considerados vagos e confusos. Na 

sua opinião um conceito puramente abstrato não é útil, no entanto, se este 

demonstra aplicabilidade na prática torna-se imprescindível para fundamentar a 

ação de um treinador.  

 

“- Sérgio: Para mim foi fundamental ter prática. 

- Entrevistadora: E esta prática como foi?  

- Sérgio: Foi basicamente dada a aula teórica e depois fazer na 

prática o que foi visto na teórica.” 

 

“A prática é importante se for a demonstração de uma teórica por 

exemplo” (Joana). 

 

“Porque com a prática nós conseguimos perceber o porquê da teoria” 

(Joana)   

 

 

 - Conhecimento Holístico/  Conhecimento Técnico 

 

 Os participantes no estudo fazem referência ao tipo de conhecimento 

que é abordado nas suas aulas. Determinados estudantes, quer das 

metodologias A e C, quer da metodologia B, tendem a fazer alusão imediata ao 

conhecimento técnico quando são questionados sobre que conhecimento é 

importante para o treinador. No entanto, com a discussão sobre esta temática 

os estudantes percebem que o conhecimento dos fundamentos técnicos e 

táticos não é o único tipo de conhecimento que o treinador deve dominar. A 

prevalência deste tipo de conhecimento técnico, foi particularmente, vivenciado 

pelos estudantes da metodologia B. 
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“Não é só saber a parte técnica e tática. Também devemos saber 

qual é a postura que devemos ter durante um treino. Qual é a melhor 

forma de comunicar, como dar feedbacks aos alunos?” (Carla) 

“- Joana: Se todos os jogadores conseguissem transmitir o que 

sabem então todos os jogadores internacionais seriam excelentes 

treinadores. Há jogadores que dão péssimos treinadores e há 

pessoas que nem sequer treinaram, que é meu caso, poderei dar 

uma boa treinadora. 

- Entrevistadora: E o que está aí a fazer a diferença? 

- Tânia: A didática utilizada” 

 

“Por exemplo, estamos mais preparados para agir perante os 

fundamentos da modalidade do que para ser treinador” (Joana) 

“Tem muita coisa que nós falamos que é só fundamentos” (Tiago) 

 

 

Protocolo Didático  

 

Natureza da Instrução 

  

 - Aprendizagem Informal/ Aprendizagem Formal 

  

 Os resultados evidenciam que os estudantes entrevistados valorizam o 

tipo de aulas em que o professor lhes propõe uma tarefa e eles têm a 

responsabilidade de a criar, devendo desenvolver um trabalho autónomo e 

investigar um determinado tema que, posteriormente é apresentado. Na 

apresentação da tarefa os estudantes mantêm uma participação ativa pois 

discutem sobre a matéria com os colegas e o professor ajuda-os fornecendo 

determinadas dicas para que eles possam desenvolver e aprofundar os temas 

ao máximo. 

  

“Por exemplo na nossa metodologia, quase todas as semanas temos 

que criar um exercício e apresentar na aula. Se tiver algo errado, 

abre-se uma discussão entre todos até chegar em um consenso final 
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sobre o que é certo e o que é errado. E isso eu acho que é bem mais 

válido que se o professor chegasse e falasse esse exercício resulta e 

esse não resulta, assim teríamos dois modelos e acabou.” (Tânia) 

 

“- Víctor: No nosso caso (…) Todas as semanas temos exercícios 

para criar ou programas para criar para entregar pra semana.  

- Entrevistadora: E por exemplo quando entregam isso ao professor, 

ele logo avalia?  

- Víctor: É, analisamos logo na aula. Um vai ao quadro, descreve o 

exercício ou o programa e depois o professor ou vai criticar ou dizer 

como se faz  

- Entrevistadora: E vocês o que tem sentido com essa metodologia? 

Gostam? 

- Víctor: Sim (…) porque obriga-nos a pensar.” 

 

“- Entrevistadora: E como é que foi dado essa teórica (…) ? 

- Inês: Sim, houve questões e vídeos, e vimos “isso e aquilo”. 

- Entrevistadora: (…) mesmo na aula teórica, como é que vos é 

apresentado o conteúdo?  

- Inês: É exposto o conteúdo e o próprio professor diz que é o 

sistema em que eu jogo, mas se vocês quiserem podem jogar de 

outra forma, e perguntamos “podemos por esse aqui e esse ali?” e 

ele diz sim.  

- Pedro: E vemos as vantagens e desvantagens.” 

 

 

 Neste sentido, os estudantes acabam por reformular os seus saberes, 

incrementam o seu modo de pensar e refletir e desenvolvem uma análise 

bastante profunda da matéria que é abordada. 

 

“Acho que o grande mérito desse tipo de aula é potencializar nosso 

espírito crítico. Temos as bases, temos várias ferramentas, mas acho 

que a essência das aulas que são dadas e pôr-nos em conflitos para 

nós próprios resolvermos e tentar pensar um passo mais à frente” 

(Guilherme) 
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“ Não é o aprender porque alguém me disse, é o aprender porque eu 

fui ver e percebi tudo o que leva até chegar a essa ideia” (Guilherme) 

 

 

 Analogamente com o que temos reportado, o parecer dos estudantes em 

relação a esta temática é semelhante mas os mesmos relatam experiências 

distintas. No caso da metodologia B, contrariamente às restantes, o professor 

explica a matéria mas não estimula uma participação ativa dos estudantes e, 

por vezes, impedi-os mesmo de expor as suas perspetivas. 

 Com a opinião dos estudantes percebemos que para eles nas aulas o 

mais importante não é aprender a matéria, mas é sobretudo desenvolver a sua 

forma de pensar criticamente e autonomamente, posto isto, o tipo de aulas 

referenciado anteriormente isso não é potencializado. 

 

“Chegamos a aula, ele da matéria (…) nós até tentamos participar, 

mas continua igual a dar matéria“ (Tiago). 

 

“- Entrevistadora: E porque isto não o estimulou? 

- Tiago: Para ler slide fico em casa não é? E se eu estiver em dúvida 

sobre alguma ação facilmente vou a internet e pesquiso sobre aquilo 

e pronto.” 

 

 

 - Descoberta Guiada / Abordagem Explícita 

  

 Na opinião dos estudantes as aulas fazem mais sentido quando o 

professor, para além de explicar a matéria, os questiona sobre o ponto de vista 

dos mesmos em relação ao que está a ser lecionado e os coloca numa zona de 

desconforto, ou seja, coloca-lhes questões às quais eles ainda não sabem a 

resposta mas ao mesmo tempo fornece-lhes dicas e orienta-os para que eles 

próprios consigam chegar à resposta.  

  

“E eu perguntei ao professor depois como é que transferíamos isso 

para a resistência máxima, e ele disse «vai ter que procurar» ” 

(Víctor) 
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“Porque o professor explica-nos o exercício, depois pergunta o que 

acham disso, o que não acham… obriga-nos a pensar sempre sobre 

os pros ou contras de cada exercício, depois nos diz: agora pensem 

num exercício para treinar o conteúdo que temos que treinar” (Pedro)  

 

“Eu acho que sendo orientador, você cativa na pessoa, mais o senso 

crítico dela, porque você mostra os caminhos para ela e é ela que 

escolhe o caminho para percorrer” (Luís). 

 

 

 Os estudantes fazem referência ao facto de a aprendizagem decorrer 

através do erro e da criação de zonas de conflito e de desconforto, 

considerando estas situações como essenciais para o seu processo de 

evolução. 

 

“- Entrevistadora: Mas aí você estava muito mais confortável pois ele 

nunca lhe ia perguntar enquanto os outros estavam ali a ser 

questionados. 

- Tiago: Mas eu preferia assim. 

- Entrevistadora: Prefere? Não tem medo de responder errado?  

- Tiago: Não, pois aprendemos ao errar.” 

 

“- Tiago: (…) Faz, qualquer outro tipo de matéria há um novo 

conceito, vai pela fase de aceitação e assimilação do conceito, 

depois existe um outro conceito que está interligado com aquele e 

volta outra vez… 

- Entrevistadora: E o que vai provocar em vocês? 

- Joana: Conflito. 

- Entrevistadora: E esse conflito é bom ou é mau? 

- Tiago: É bom pois vamos sempre saber mais 

- Entrevistadora: E o que acontece conseguindo ultrapassar esse 

conflito? O que gera em termos de conhecimento? 

- Joana: Um novo conhecimento” 
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Natureza da Interação no Contexto de Ensino-Aprendizagem 

 

 - Aprendizagem Cooperativa/ Comunicação Unidirecional 

 

 Todos os estudantes de metodologia reforçam  a pertinência do diálogo e 

da partilha de ideias no decorrer das sessões. Nas aulas que decorrem 

segundo estes moldes o estudante sente que ao ser incentivado a expor a sua 

opinião tem obrigatoriamente que desenvolver a sua capacidade de 

comunicação e a sua capacidade de pensar e justificar. Quando isto acontece 

as suas ideias podem ser confrontadas e postas em causa e aqui o estudante 

sente que é estimulado a voltar a refletir e a reformular a seu pensamento. 

  

“- Joana: Dá pra fazer aulas mais dinâmicas, há mais interação. 

- Entrevistadora: Porque vocês gostam da aula dinâmica? 

- Joana: Pela interação entre o professor e o aluno, eu acho que é 

importante. 

- Entrevistadora: O que acontece quando aluno tem que intervir 

mais?  

- Tiago: O aluno questiona. 

- Pedro: Fica mais interessado. 

- Joana: Aprende mais. 

- Inês: Porque questiona-se a si próprio, questiona ao professor ou 

aos colegas e surgem sempre novas respostas, e normalmente não 

é sempre a mesma creio eu.” 

 

“ (…) Eu tinha uma ideia e fui confrontada com outra e realmente 

vejo que se calhar aquela é melhor (…) e acho que é importante 

termos este espaço para confrontar uns com os outros e mesmo com 

outras pessoas sobre aquilo que nós achamos (…)” (Inês) 

 

“enquanto que se me põe a pensar, mesmo com eles a ajudando-me 

nos exercícios, eu discuto e depois digo “mas porque é que estamos 

a fazer isso, isso e isso”, e eles explicam-me, e eu começo a pensar 

“OK, fizemos isso devido a tal motivo e um leva ao outro” (Carla) 
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“(…) tanto entre nós alunos como com o professor, toda a turma com 

o professor. É mais fácil pensar quando você tem outras pessoas 

pensando da mesma forma e de formas diferentes discutindo 

opiniões.” (Sérgio) 

 

 

 Os participantes assumem que com esta partilha de ideias e 

experiências a aprendizagem torna-se mais fácil e o seu reportório fica mais 

alargado, uma vez que são apresentadas várias formas de resolver os 

problemas. Com isto, cada estudante tem uma participação ativa no 

desenvolvimento da aprendizagem dos seus colegas. 

 

“Podemos aprender muito com nossos colegas (…) a experiência 

que eles têm pode-me ajudar em muita coisa com a experiência que 

eu não tinha” (Carla)  

 

“Eu acho que exteriorizar o que pensamos com outras pessoas, nos 

leva a ouvir outras ideias do mesmo tema e a confrontar, e se calhar 

acrescentar coisas novas a nossa ideia (…)” (Inês) 

 

“Eu acho que encontrar pontos de vista diferentes é proveitoso pois 

você consegue reunir muitas ferramentas pra poder resolver vários 

problemas. Às vezes o meu ponto de vista não está a ser eficaz para 

resolver este problema mas o do colega é mais adequado, e assim 

temos esta possibilidade de escolha e discussão.” (Luís) 

 

  

 Por seu turno, os estudantes da metodologia B reclamam a falta de 

interação existem entre os colegas e o professor, uma vez que a comunicação 

processa-se numa única direção. Deste modo, consideram que o recurso a 

estratégias mais interativas propiciava o desenvolvimento e aprofundamento 

dos seus pontos de vista e perspetivas, o que seria mais motivante. 

 

“- Entrevistadora: O que você sente que faltou? 

- Joana: Interação. 
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- Tiago: Interação, exatamente! 

- Entrevistadora: Para que? 

- Tiago: Para obrigar-nos a pensar. Pois basicamente o professor 

dizia aquilo e nós tínhamos que aceitar (…) ” 

 

 

 - Domínio Profundo dos Conhecimentos / Abordagens Superficiais 

 

 Outra vantagem enunciada pelos entrevistados acerca interação no 

contexto da aula refere-se à aquisição de um domínio muito mais abrangente 

dos conhecimentos, uma vez, que a partilha de perspetivas e de experiências 

contribui para a abordagem dos conteúdos de ensino e uma análise profunda 

dos mesmos. Com isto, os estudantes sentem-se mais seguros do seu 

conhecimento pois sabem que já foram confrontados e debateram as suas 

perspetivas.  

 

“- Pedro: Abrangemos mais. Eu percebi que há vantagens e 

desvantagens. Assim como o professor Afonso. 

- Carla: E acho também que se percebeu que nós percebemos os 

fundamentos por trás do porquê. 

- Inês: Sim, acho que não é só dizer que “isso” é bom ou mal. 

- Entrevistadora: E o que isso vos permitiu, na vossa capacidade (…)  

- Inês: É mais sólida agora eu acho. 

- Entrevistadora: E porque é que é mais sólida? 

- Inês: Temos mais argumentos. 

- Guilherme: Mais opinião, mais experiência no mesmo assunto. 

- Pedro: Ter vários argumentos 

- Joana: Ser firme nas suas ideias” 

 

“Aprende a pensar no voleibol, a não pensar só daquela forma que 

sempre achámos que fosse a correta, temos acesso a outros pontos de 

vista que também estão certos e nos ajudam a fazer as coisas de uma 

forma melhor” (Sérgio) 

“Eu acho que exteriorizar o que pensamos com outras pessoas, nos 

leva a ouvir outras ideias do mesmo tema e a confrontar, e se calhar 

acrescentar coisas novas a nossa ideia, ou mudar nossa ideia, porque 
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na realidade aquilo o que pensamos não é o mais adequado ou manter 

a nossa ideia e mudar a da outra pessoa” (Inês) 

 

“- Entrevistadora: Como vocês sentem que conseguem que aquilo tenha 

mais significado para vocês? 

- Inês: Quando as pessoas me questionam, quando as pessoas me 

questionam eu já vou procurando respostas para as questões que vão-me 

fazendo.” 

 

 

Papel do Aluno no Processo de Ensino Aprendizagem 

 

 - Construtor Ativo das Aprendizagens/ Reprodutor 

  

 Nesta categoria os entrevistados identificam como fator preponderante 

para a aprendizagem o facto de o professor manter uma postura ativa no 

decorrer da aula. Nesta medida, os estudantes consideram que o professor é 

ativo quando, ao lecionar os conteúdos teóricos este fornece exemplos das 

suas experiências e contextualiza a matéria com acontecimentos de ocorrem 

na prática, ou seja, não se limita a expor os conteúdos. Outra característica que 

os alunos identificam num professor ativo é o facto de ele os encorajar a 

pensar nos conteúdos que leciona e não se limitar a expô-los, com isto permite 

que eles próprios sejam os próprios construtores da aprendizagem. 

  

“- Entrevistadora: (…) Porque o que se nota é que vocês falam da 

questão de facilidade e de serem mais ativos. O que é isso significa 

pra vocês. O que é o professor ser mais ativo? O que isso induz em 

vocês e provoca em vocês enquanto estudantes? 

- Joana: O professor mais ativo provoca em nós interesse por aquilo 

que estamos a ver na aula. 

- Entrevistadora: Porque? O que ele faz? 

- Tiago: Obriga-nos a pensar.  

- Entrevistadora: E como ele vos obriga a pensar? O que ele faz para 

isso?  
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- Miguel: Incentiva-nos a ver o lado positivo e negativo da tarefa, 

quais são os aspetos importantes.” 

 

“Eu consigo aprender melhor, consigo interiorizar melhor se o 

professor der a sua vivência, por exemplo, explicar porque deve fazer 

esse exercício assim e não de outra maneira, ou seja, explicar o 

porque.” (Joana) 

  

 

 Na perspetiva dos estudantes, esta postura ativa do professor estimula 

mais o seu interesse pois este consegue cativa-los. 

 

“Depende da forma como o professor dá as aulas, existem 

professores que mesmo a matéria sendo um bocado chata eles 

conseguem animá-las, então isso é muito melhor para o aluno 

aprender” (Carla) 

 

“- Tiago: A partida, a matéria nós já sabemos por que estudamos, 

agora a maneira como ela anda. 

- Entrevistadora: (…) A maneira como o professor da aula, o que é 

que pode influenciar no aluno? (…) 

- Tiago: Se calhar é o professor conseguir cativar mais os alunos, 

eles vão estar mais predispostos, vão conseguir debater melhor as 

ideias, vão participar mais da aula.” 

 

 

 - Atitudes Proactivas/ Atitudes Reativas 

   

 Os estudantes sentem que o professor os encoraja a pensar quando são 

confrontados com questões e problemas que emergem nas aulas, sendo isto 

mais motivante. Nestas situações o professor auxilia e aconselha os alunos 

mas são eles próprios que investigam e descobrem as soluções para os 

problemas, acabando por reformular as suas perspetivas, desenvolver a sua 

autonomia e fazendo com que adotem posturar proactivas. 
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“Eu acho que depende do professor. No nosso caso ele incentiva 

muito a pesquisar, passava artigos para ler. Se ele desse a aula, a 

aula acabava e ele dizia «até semana que vem», muitos não iam 

pesquisar nada sobre a modalidade porque não tem interesse 

nenhum (…) eu acho que o papel do professor da metodologia é 

muito importante para incentivar” (Tânia) 

 

“ Nós fazíamos os exercícios e quando acontecia uma coisa errada 

ou qualquer coisa que ele queria que prestasse-mos mais atenção 

ele parava e obrigava-nos a pensar o porque, se achávamos que era 

certo ou errado.” (Sérgio) 

 

“Há aulas que o professor nos pede “eu quero treinar isso, façam um 

exercício” e nós discutimos entre nós e mostramos o exercício (…) E 

o professor diz” poderiam ter proposto assim, ou não acham melhor 

assim, ou não preferem essa aqui”, e também para nós pensarmos 

diz “vocês não acham que podem mudar alguma coisa aqui” e nós 

“sim u não”. Ou as vezes ele monta um exercício e nós temos que 

dizer para o que é” (Inês). 

 

“ (…) Mesmo as aulas que são mais expositivas, que nós falamos 

aqui na sala, o professor faz a pergunta: agora estou neste nível de 

jogo e o que ensino agora aos meus atletas? E eu digo: ah, ensina o 

bloco, e ele responde não vou ensinar outra coisa qualquer, e eu: 

Porquê? (…)” 

 

 Os estudantes assumem que com este tipo de abordagens, num 

momento inicial, sentem-se desconfortáveis pois são confrontados com algo 

que não sabem, no entanto, esta abordagem acaba por ser mais motivante 

porque estimula-os a querer saber sempre mais.   

 

“no momento pode ser mais desconfortável mas é muito mais 

gratificante e motivante porque estamos sempre na busca constante 

e gera entre nós uma postura de pró-atividade muito maior” 

(Guilherme) 
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 Em analogia com todos os resultados apresentados anteriormente, 

também nesta categoria existem vivências marcadamente distintas em função 

da metodologia. Nas aulas das metodologias A e C os professores falam da 

matéria com os estudantes, ajudam-nos a alcançarem um conhecimento 

profundo da mesma e dão-lhes a oportunidade de aprenderem por eles 

próprios. Deste modo os alunos sentem que conseguem dominar melhor os 

conteúdos lecionados e sentem-se mais motivados no decorrer das sessões, 

tal como foi reportado nos excertos anteriores. Contrariamente, nas aulas dos 

estudantes da metodologia B a atividade do professor cinge-se à apresentação 

da matéria e a participação dos alunos é muito limitada, devendo estes ouvir e 

compreender os assuntos abordados. 

 

 “- Entrevistadora: Como é que veem o papel do professor da opção?  

- Joana: Eu acho que o nosso professor da metodologia é um bocado 

passivo. Não é um professor ativo. 

- Entrevistadora: E o que é que entendem por ser um professor 

passivo? 

- Tiago: Chegamos a aula, ele da matéria. Pronto, está dada e vamos 

embora (…) Nós até tentamos participar, mas continua igual a dar 

matéria” 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 O propósito deste estudo foi analisar as perspetivas de estudantes 

universitários em relação às abordagens de ensino vivenciadas na unidade 

curricular de metodologia de treino desportivo. 

 Na discussão os resultados serão confrontados com a literatura vigente 

de modo a suportar e fundamentar as ilações que se possam vir a depreender 

para o domínio da prática e da investigação. 

 

 

Conceção Formativa 

 

 No que concerne aos propósitos de formação, neste estudo salientam-se 

sobretudo a tendência para o recurso a duas abordagens de ensino 

vivenciadas pelos estudantes que são, claramente, distintas. No entanto, 

mesmo presenciando experiências de ensino diferentes, todos os participantes 

partilham da mesma opinião sobre esta temática e criticam o recurso a 

métodos/ modelos de aprendizagem onde predominam as abordagens 

tecnicistas e reprodutoras, nitidamente baseadas nas teorias 

comportamentalistas da aprendizagem. Em particular os estudantes criticam o 

ensino dos conteúdos como “receitas únicas e infalíveis”, acabando por os 

estimular para a dependência e reprodução; com isto os alunos sentem que 

são considerados como recetores de informação e ficam privados de 

desenvolver a capacidade de reflexão, de inovação e de autonomia, 

características essenciais para a sua atuação no contexto dinâmico e 

imprevisível do treino. Esta opinião é corroborada pelas pesquisas de Mesquita 

(2010, 2013, in press a e in press b) e Rosado e Mesquita (2011a). 

 Os resultados deste estudo podem ser confrontados com o estudo 

apresentado por Entwistle (2000) sobre a influência dos métodos de ensino e 

avaliação na qualidade da aprendizagem de estudantes universitários. Neste 

estudo foram identificados dois grandes grupos de conceções de ensino, uma 

descritiva, focado no professor e orientada para o conteúdo, a qual podemos 

identificar com as abordagens da metodologia B do nosso estudo, e outra 
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focada no estudante e orientada para a aprendizagem, que se assemelha às 

abordagens aplicadas pelas metodologias A e C.  

 Neste sentido, o primeiro grupo vê a avaliação como uma demonstração 

de conhecimento detalhado sobre o programa e também considera que os 

resultados da aprendizagem são consequência da responsabilidade do aluno e 

da sua habilidade e motivação. O grupo que se foca no estudante e se orienta 

para a aprendizagem recorre a diversos métodos de avaliação e considera-se o 

principal responsável por motivar os alunos e desenvolverem a sua 

aprendizagem.  

 Deste modo, de acordo com o estudo desenvolvido por Entwistle N. 

(2000) e com as opiniões dos estudantes do nosso estudo, o grupo que se foca 

no estudante e se orienta para a aprendizagem utiliza métodos mais 

motivantes e formas de avaliação que incentivam os estudantes a pensarem 

por eles próprios, o que lhes propicia um domínio mais profundo dos conteúdos 

abordados, reduzindo progressivamente a reprodução dos conhecimentos 

lecionados e aumentando a elaboração e transformação desses 

conhecimentos de uma forma personalizada. 

 

 

 Relativamente à natureza da relação estabelecida entre teoria e prática, 

também nesta categoria as vivências dos entrevistados são distintas mas a sua 

opinião e preferências são semelhantes, isto é, os estudantes sentem que 

conseguem acompanhar e consolidar melhor as aprendizagens quando existe 

uma ligação e contextualização constante dos conceitos teóricos com os 

práticos.  

 Focalizando esta análise na opinião dos estudantes de metodologia B, os 

mesmos sentem que as suas aulas se caraterizam por um abstracionismo e 

descontextualização, uma vez que os conteúdos teóricos são lecionados 

isoladamente e não é estabelecida qualquer conexão dos mesmos com as 

situações reais que de decorrem da prática; do mesmo modo, as suas aulas 

também são marcadas por um ativismo prático, dado que as sessões práticas 

apenas contemplam o “saber-fazer”, arredando-se por completo do “saber-

pensar”, o que, mais uma vez, os priva do desenvolverem a capacidade de 

reflexão e autonomia (Mesquita in press a). 
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 Fazendo uma analogia com as teorias curriculares, e corroborando o 

entendimento de Pacheco (2001 e 2005), constatamos que as aulas dos 

estudantes da metodologia B se enquadram bastante nos desígnios da Teoria 

Técnica, (1) onde existe o predomínio do discurso científico e uma organização 

burocrática, (fundamentada em muitas regras); (2) onde não interessa tanto o 

que se pensa mas sobretudo o que se faz e (3) onde a relação entre teoria e 

prática é estabelecida segundo uma relação de hierarquia, ou seja, a teoria 

predomina e informa a prática mas a prática não informa a teoria, constituindo 

um processo unidirecional. 

 Contrariamente a estas abordagens, as aulas dos estudantes das 

metodologias A e C identificam-se fortemente com a Teoria Crítica. Os ideais 

desta teoria são eleitos como os mais indicados e preferíveis por todos os 

estudantes entrevistados, na medida em que, as aulas se caracterizam por um 

discurso dialético, uma organização participativa, uma democracia comunitária 

e uma ação emancipatória; é estabelecida, sobretudo, uma relação recíproca 

entre teoria e prática, dado não ser apenas a prática pela prática mas a 

reconstrução prática através da teoria (Pacheco, 2001 e 2005).  

 Os estudantes sentem também que, com abordagens que se focam na 

teoria crítica, conseguem desenvolver a capacidade de olhar a prática e intervir 

sobre essa prática de forma crítica, partindo da teoria e desenvolvendo da sua 

capacidade de auto-reflexão, o que é corroborado no entendimento de 

Pacheco (2001 e 2005).  

 

 

Protocolo Didático  

 

 Em relação à natureza da instrução a análise da escolha entre 

instruções de natureza mais explícita e formal ou entre as de natureza mais 

implícita e informal tem sido matéria de investigação no âmbito da formação de 

treinadores. Neste sentido, facilmente se percebe que o grau de formalidade da 

aprendizagem é encarado como um fator muito influente na construção de 

conhecimento profissional dos estudantes (Mesquita, in press a).  

 De acordo com os dados desta investigação, todos os estudantes 

expressam uma clara preferência pelas aprendizagens implícitas e informais. 
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Esta evidência encontra suporte empírico no estudo de Gilbert, Côté e Mallett 

(2006) quando os autores verificam que tanto os treinadores experientes como 

os principiantes valorizam preponderantemente a aprendizagem informal em 

desfavor da formal. 

 Apesar das preferências sobre a natureza da instrução serem unânimes 

entre os estudantes, conforme temos reportado, as suas vivências são distintas 

e, nesse sentido, os estudantes que experienciarem aulas que se focaram 

iminentemente em estratégias formais (metodologia B) desenvolveram fortes 

críticas a estas estratégias. Tal decorreu do facto de os métodos utilizados 

serem meramente expositivos e relacionados, principalmente, com a aquisição 

de conhecimentos técnicos da modalidade. Com isto, a aprendizagem é 

reconhecida como um processo individual que não contempla a interação, a 

partilha de ideias e o debate, o que acaba por impedir o desenvolvimento da 

sua capacidade reflexiva; para além disso, os estudantes consideraram que 

este tipo de abordagens de ensino não propiciam qualquer contextualização 

dos conhecimentos teóricos às situações práticas, considerando-a ineficaz na 

sua preparação para o exercício da atividade como treinador. Estes relatos 

encontram-se de acordo com as perspetivas enunciadas por Abraham e Collins 

(1998), Culver e Trudel (2006), Mesquita (2013 e in press a), Nelson et al. 

(2006) e Trudel e Gilbert (2006). 

 Por seu turno, as experiências reportadas pelos estudantes que 

vivenciaram aulas de carácter mais implícito e informal são consideradas por 

todos como as mais positivas. Com este tipo de abordagens os estudantes 

sentem que ocupam uma posição central no processo de aprendizagem, são 

considerados os construtores ativos da sua aprendizagem, acabando por 

incrementar o desenvolvimento dos processos cognitivos, o nível tomada de 

decisão e a sua compreensão de situações problema (Brooker, Kirk, Braiuka e 

Bransgrove, 2000). Nesta medida, o estudante é exposto a uma situação-

problema e é incitado a procurar soluções que posteriormente são 

verbalizadas, discutidas e explicadas sempre auxiliados pelas questões 

estratégicas realizadas pelo professor (Graça e Mesquita, 2009). 
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 No que respeita à natureza da interação do contexto de ensino-

aprendizagem, o recurso a estratégias institucionais promotoras da interação 

no decorrer das sessões entre professor, os alunos e entre estes foi enunciado 

por todos os estudantes entrevistados como uma mais-valia para a 

compreensão e, consequente, aprendizagem da matéria lecionada. Estas 

evidências encontram-se de acordo com Schön (1983 e 1987) quando refere 

que o processo de aquisição e desenvolvimento de conhecimentos e 

competências decorre, fundamentalmente, pelo recurso a “conversas 

reflexivas”. Neste seguimento, Gilbert e Trudel (2001) acrescentam que no 

decorrer destes debates os estudantes analisam os problemas que advêm da 

prática e procuram soluções para os mesmos, conforme verificado no presente 

estudo. 

 Pelos resultados deste estudo percebemos que a reflexão já começa a 

ser devidamente considerada nos programas de formação de treinadores no 

contexto académico, nomeadamente, com os exemplos das metodologias A e 

C. No entanto, e no caso particular desta investigação, existe ainda uma 

minoria de estudantes que afirmam não desenvolverem convenientemente esta 

capacidade, designadamente os estudantes da metodologia B. 

 De acordo com todos os entrevistados, a partilha de experiências e 

pontos de vista, bem como, o desenvolvimento da capacidade de reflexão e 

espírito crítico são apontadas como as principais capacidades que a interação 

no contexto da aula permitem fomentar. Estes relatos adquirem suporte no 

enunciado por Mesquita (in press a) ao referir que a reflexão marca 

preponderantemente o desenvolvimento e a formação dos treinadores, na 

medida em que a sua atividade profissional está amplamente vinculada à 

capacidade de tomada de decisões oportunas em vários momentos.  

 Nesta medida, os estudantes valorizam os métodos de ensino que lhes 

permitam adquirir conhecimentos que são úteis para fazer face aos 

constrangimentos que advêm das situações práticas, em vez de simplesmente 

acumularem conhecimento teórico (Rosado e Mesquita, 2011a). Como 

advogam Jones et al. (2003), os conhecimentos teóricos só são proficientes 

quando demonstram aplicabilidade nos contextos reais da prática, acarretando 

a reflexão um papel preponderante na formação dos treinadores, uma vez que 
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lhes permite desenvolver comportamentos apropriados para aprender por si 

próprio (Moon, 2004). 

 No que concerne ao papel dos alunos, a análise dos resultados permitiu 

verificar que os professores mais ativos e interativos, que partilham 

experiências da sua vivência prática, que questionam os estudantes e os levam 

para a “zona de desconforto”, estimulando a sua reflexão e desenvolvendo a 

autonomia, são aqueles que mais se identificam com as necessidades e 

preferências de todos estudantes. Estas evidências encontram suporte no 

enunciado por Graça e Mesquita (2011) de que o professor que se apropria às 

necessidades atuais da formação de treinadores é aquele que se descentra de 

si próprio para se centrar no aluno. Em termos concretos, é responsável por 

preparar a turma para as atividades, por supervisionar e monitorizar as 

mesmas, exercendo um papel de moderador e facilitador da aprendizagem, 

atribuindo aos alunos a função de desenvolverem as experiências de 

aprendizagem, o mais autonomamente possível. 

 Como temos vindo a constatar os estudantes relatam diferentes 

experiências, nomeadamente, os estudantes das metodologia A e C 

consideram o seu professor como um “facilitador” (estilo democrático) e os da 

metodologia B vêm no seu professor um autêntico “líder instrucional” (estilo 

autocrático). No entanto, os participantes de ambas as metodologias partilham 

da opinião de que a sua capacidade reflexiva e o espírito crítico devem ser 

estimulados no decorrer das aulas, para que posteriormente quando forem 

confrontados com os problemas concretos da prática consigam ter a 

capacidade de pensar corretamente e tomar a decisão mais acertada. Posto 

isto, defendem que, os professores devem ir muito além educação tradicional 

e, em vez de se limitarem a transmitir a matéria e a prescrever princípios de 

treino, devem propiciar e facilitar a discussão e a interação fazendo com que 

sejam eles próprios a descobrir os significados e as soluções dos problemas. O 

mesmo será afirmar que devem conceder aos alunos um papel iminentemente 

ativo na construção das aprendizagens, o que corrobora as ideias de Cadissy, 

Potrac e McKenzie (2006), Cushion et al (2003), Cushion et al (2010), Harris 

(2010) e Knowles et al (2005). 

 Através de uma análise global dos resultados deste estudo conclui-se, 

nitidamente, que os estudantes privilegiam modelos de ensino que se 
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fundamentam nas abordagens construtivistas da aprendizagem, uma vez que 

este tipo de abordagens evidência uma orientação muito direcionada para a 

forma como eles próprios constroem as suas estruturas mentais, através da 

interação com o meio (Cushion et al. 2010). Com estas abordagens o indivíduo 

não está meramente envolvido na aquisição desse conhecimento, mas, antes 

na, construção do conhecimento através da experiência direta da prática social 

(Gilbert e Trudel, 2001), o que encontrou eco nas justificações deste estudo.  
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IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

______________________________________________________ 
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 O último capítulo da dissertação tem como propósito refletir sobre as 

conclusões dos resultados do presente estudo no sentido de retirar ilações 

para o domínio da prática e da investigação.  

 

 O principal propósito deste estudo prendeu-se com a análise das 

perspetivas dos estudantes de licenciatura do desporto em relação às 

abordagens de ensino vivenciadas na unidade curricular de metodologia do 

treino desportiva, no âmbito da formação profissional de treinadores de 

desporto. 

 Neste sentido, pretendeu-se fornecer informações relevantes para os 

programas de formação de treinadores no sentido de considerarem a natureza 

e as respetivas exigências da atividade profissional do treinador de desporto.  

  

 A primeira ilação que retiramos deste estudo é que os estuantes 

entrevistados têm perceções marcadamente distintas, ao nível das abordagens 

de ensino desenvolvidas nas suas aulas. Deste modo, é evidente uma 

preferência generalizada pelas abordagens que se enquadram com as 

tendências construtivistas da aprendizagem e uma depreciação e 

desmotivação perante as abordagens mais tradicionais e que se focam no 

comportamentalismo. 

 

 Ao nível do propósito de formação, os estudantes preferem um tipo de 

abordagem que lhes conceda espaço de intervenção e que não os limite à 

assimilação de matéria e dos conteúdos no seu resultado final (ou seja, como 

se fossem receitas que são aplicadas na prática). Contrariamente, os 

estudantes valorizam as aulas em que a sua participação é estimulada e em 

que o professor os confronta com questões relacionadas com a matéria e 

problemas relacionados com a prática, solicitando-lhes a sua perspetiva sobre 

os temas discutidos na aula. Com isto, o estudante é estimulado a pensar por 

ele próprio na tentativa de descobrir as soluções para os problemas 

apresentados e desenvolver novos pontos de vista que suportem as suas 

decisões.  

 Nesta medida, a aprendizagem dos estudantes desenvolve-se com base 

em atitudes prospetivas e não reativas, incrementando a sua capacidade de 



80 
 

autonomia, de reflexão e de tomada de decisão, na medida em que ele é o 

próprio construtor das suas aprendizagens. 

 

 No que respeita à natureza da relação estabelecida entre a teoria e a 

prática os estudantes apelam a uma contextualização dos conhecimentos, ou 

seja, a aprendizagem é mais significativa e facilitada quando é evidenciada a 

sua aplicabilidade no domínio prático e o professor dá exemplos concretos que 

comprovem a sua aplicação. Nesta relação entre teoria e prática, os estudantes 

consideram que todas as ações e tomadas de decisão realizadas na prática 

devem ser devidamente fundamentadas em conceitos teóricos; caso contrário, 

estamos perante situações que contemplam ações de “prática pela prática” as 

quais culminam no ativismo prática. No mesmo sentido, abordar uma teoria 

sem a contextualizar ao nível prático faz com que esta seja encarada como 

abstrata e inútil, conforme defendido pelos participantes.   

 No decorrer das entrevistas os estudantes chegaram a conclusão que os 

conhecimentos técnicos e táticos são fundamentais para a ação do treinador, 

no entanto, estes por si não permitem otimizar a sua atividade. Sendo assim, a 

formação de treinadores deve igualmente contemplar as abordagens 

pedagógicas e psicológicas que estimulem a dimensão relacional.  

  

 Relativamente à natureza da instrução os estudantes valorizaram o tipo 

de aulas que decorrem de um modo informal, como é o caso dos debates, em 

vez de aulas de caráter estritamente formal, que se fundamentam na 

apresentação da matéria por parte do professor. Neste sentido, nas aulas 

informais os professores estimulam uma participação ativa e colocam os 

estudantes numa “zona de desconforto”, estimulando-os a descobrir as 

soluções para os problemas encontrados. Para ajudar os estudantes a 

resolverem estes problemas, os professores orientam e fornecem pistas e, com 

isto, estimulam a capacidade de reflexão e, consequente tomada de decisão, o 

que permite o desenvolvimento de uma autonomia sustentada.  

 

 A interação no contexto da aula foi igualmente valorizada pelos 

estudantes como estimuladora da aprendizagem. Nas aulas interativas foi 

suscitada a discussão e a partilha de ideias o que permitiu aos estudantes 
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exporem as suas perspetivas, influenciando o desenvolvimento da sua 

capacidade de comunicação e reflexão. 

 A partilha de ideias foi referenciada como fundamental para resolver 

determinados problemas, contribuindo, decididamente, para o aprimoramento 

do reportório de ação dos estudantes. Estes ao serem confrontados 

constantemente, conforme expressaram, são obrigados a desenvolver novos 

argumentos para suportar as soluções encontradas, estimulando a sua 

capacidade de reflexão e inovação. Para além disso os estudantes têm a 

possibilidade de desenvolver uma análise aprofundada dos temas que são 

abordados na aula o que culmina num domínio abrangente e complexo dos 

conhecimentos. 

 

 No que concerne ao papel do professor, os estudantes valorizaram o 

facto de estes manterem uma postura ativa no decorrer da aula. Para eles um 

professor ativo é aquele que contextualiza a matéria teórica com exemplos 

práticos da sua vivência e os obriga a pensar. Nesta medida, também os 

próprios alunos desenvolvem uma participação proactiva nas aulas, sendo 

encorajados a pensar nas questões e problemas que o professor apresenta, o 

que, mais uma vez, potencia o aumento da sua capacidade de reflexão, 

gerando a possibilidade de tomarem de decisões autonomamente.  

 

 Deste modo, os resultados deste estudo vão ao encontro das tendências 

atuais de investigação ao comprovar que as abordagens desenvolvidas, na 

maioria dos programas de formação de treinadores, não se encontram de 

acordo com as perspetivas e necessidades dos estudantes. É importante 

reforçar que determinados participantes do estudo, consideram as abordagens 

de ensino experimentadas nas aulas como adequadas. Estes dados 

evidenciam a necessidade de reformulação dos programas de formação à 

escala mundial no sentido de se alinharem com a natureza complexa e 

dinâmica da atuação do treinador de desporto, a qual requer abordagens de 

ensino que os estimulem a desenvolver a capacidade de interpretar situações e 

problemas, de serem autónomos e responsáveis nos seus pensamentos e 

atitudes e de perceber os fundamentos que sustentas as suas decisões. 
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