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Resumo Geral 
 

Tendo como foco a formação de treinadores, a presente dissertação é 

composta por dois estudos, um de natureza concetual e um de natureza 

empírica. Nesta conjugação, no primeiro são examinados (i) a história 

legislativa que regulamentou a formação de treinadores em Portugal e o seu 

enquadramento europeu; (ii) o percurso investigativo mundial nesta área, 

fundamental para compreensão de todas as variáveis presentes neste 

complexo processo; e (iii) o Programa Nacional de Formação de Treinadores, 

em vigor em Portugal desde 2010. No segundo estudo são analisadas as 

perceções dos estudantes de Metodologia do Treino Desportivo da Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto acerca dos processos de tutoria no 

âmbito do estágio profissional. Participaram neste estudo cinco estudantes da 

licenciatura em Ciências de Desporto, a realizar estágio integrado no âmbito 

das unidades curriculares de Metodologia II e III, em centros de treino na região 

do grande Porto. A recolha de dados foi realizada através da implementação da 

técnica focus groups (grupos focais), complementada com registos das 

intervenções dos participantes no facebook, e com registos diários, em formato 

áudio, acerca das experiências dos participantes no âmbito da disciplina de 

Metodologia I e II. Procedeu-se à análise de conteúdo da informação recolhida 

com o auxílio do programa QSR NVivo10. Os resultados evidenciaram que os 

processos de tutoria ainda apresentam uma configuração pouco definida, em 

que os ingredientes formativos regulamentados no Programa Nacional de 

Formação de Treinadores estão presentes, mas não são operacionalizados na 

sua plenitude. 
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Abstract 

 

Focusing on training coaches, this dissertation comprises two studies, one 

conceptual and another empirical. In this conjunction, are examined in the 

former: (i) the legislative history that regulates the training of coaches in 

Portugal and its European framework; (ii) the global investigative route in this 

area, fundamental to the understanding of all the variables involved in this 

complex process; and (iii) the National Training of Coaches in force in Portugal 

since 2010. In the second study the perceptions of students of Methodology of 

Sports Training from the Faculty of Sport, University of Porto, on the processes 

of mentoring within the professional practicum, were analyzed. Five students 

taking a degree in Sports Science and doing their practicum in training centers 

in the Oporto area participated in this study. Data collection was done through 

the implementation of technical focus groups, supplemented with records of the 

interventions of the participants in facebook, and daily records, in audio format, 

about the experiences of the participants within the subject of Methodology II. It 

was also done the content analysis of the information gathered with the help of 

QSR NVivo10 program. The results showed that the processes of mentoring 

still have a poorly defined configuration, in which the formative ingredients 

regulated at the National Training Program Coaches are present, but are not 

operationalized in its fullness. 

 

KEYWORDS: COACHES TRAINING; PROFESSIONAL 

PRACTICUM; TUTOR; INITIAL TRAINING; TRAINING 

PROGRAMS 
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Introdução Geral 

A formação de treinadores, pese embora seja uma preocupação antiga 

de todos os intervenientes no fenómeno desportivo, é uma temática cuja 

investigação tem, nas últimas décadas, aumentado significativamente. Wade 

Gilbert e Pierre Trudel (2004), analisando os estudos sobre “Coaching Science” 

publicados entre 1970 e 2001, verificaram um aumento exponencial de 

publicações, bem como uma alteração acentuada nos procedimentos 

metodológicos utilizados. Com efeito, a pesquisa quantitativa tem vindo a dar 

lugar a estudos em que elementos qualitativos ganham relevo (como a análise 

documental, a entrevista e a observação sistemática), destronando a, quase 

exclusiva, aplicação de questionários. 

Jones et al. (2004) referem que apesar do recente aumento da pesquisa 

sobre coaching, a crítica sobre a sua relevância sugere que continuam a existir 

muitos "espaços em branco" no conhecimento desta atividade. Na realidade, 

apesar de os estudos encetados terem reforçado o nosso conhecimento sobre 

o treino, parece terem ficado aquém na captura da complexidade que lhe é 

inerente. Isto porque a natureza fluida duma atividade, que compreende 

dilemas intermináveis, tomadas de decisão, exigindo planeamento, 

observação, avaliação e reação constantes, desafia as explicações e 

suposições racionalistas, predominantemente lineares em que tais trabalhos se 

baseiam (Bowes e Jones, 2006). 

É hoje consensual que o coaching é um processo muito complexo, que 

exige competências de conhecimento, de ação e de reflexão, envolvendo uma 

multiplicidade de fatores relacionais e que está intimamente dependente dos 

contextos em que se desenvolve. Cushion et al (2006) definem coaching como 

um processo complexo, inter-relacionado e interdependente firmemente 

inserido em contextos sociais e culturais específicos.  

Paralelamente, no campo legislativo também se assistiu a um esforço 

significativo na definição e estabelecimento do regime de acesso à carreira 

profissional do treinador de desporto, bem como no seu enquadramento 

europeu. Atualmente, é a Lei nº 40/2012, de 28 de agosto, que estabelece o 

regime de acesso e exercício da atividade de Treinador de Desporto. No 
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cumprimento das recomendações europeias, este diploma define um modelo 

de formação de treinador estruturado em quatro níveis - Treinador de grau 1, 2 

3 e 4 -, e confere ao Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. 

responsabilidades na formação dos treinadores, atribuindo, no entanto, e 

conforme é tradição, às federações desportivas com utilidade pública um papel 

fundamental na operacionalização dessa formação. 

Parece evidente que, tanto o incremento da investigação, como as 

inúmeras iniciativas legislativas, têm sido fortes motores de evolução neste 

domínio. Todavia, a sua transposição efetiva para o “centro do terreno” parece 

também ser um passo que, para além de urgente, tem sido de difícil 

operacionalização. Se por um lado, Bloom (2013, p.219) considera que 

“Atualmente ainda há uma falta de pesquisa empírica sobre mentoria no 

desporto, independentemente das várias perspetivas que possibilita 

(e.g.,atleta-atleta, treinador-atleta, treinador-treinador)”, por outro, Collins et al. 

(2012) defendem que os investigadores, apesar de poderem e deverem ir mais 

longe nas suas pesquisas, a responsabilidade não lhes pode, apenas a si, ser 

imputada. De facto, poderá haver alguma responsabilidade dos treinadores no 

que respeita à ausência de melhorias das práticas de alguns elementos desta 

classe profissional. Os autores assumem, parcialmente, a sua responsabilidade 

e referem que “ A este respeito, podemos sugerir neste estudo que certos tipos 

de intervenção, juntamente com a pesquisa que lhe está associada, podem ser 

extremamente eficazes, mas apenas com alguns treinadores. Assim, enquanto 

existem muitas questões que nós como cientistas precisamos de resolver, 

também existem características que significam que, talvez inevitavelmente, 

alguns dos nossos trabalhos, mesmo que de alta qualidade e potencialmente 

com poder de causar um forte impacto, ‘cairá em saco roto.’” (will fall on stony 

ground).(Collins et al, p.256)  

Existe, pois, um longo caminho a percorrer no campo investigativo, 

sendo esta uma necessidade também presente a nível nacional, como 

defendem Rosado e Mesquita (2011, p.208), “Apesar de não existirem estudos 

de avaliação do atual sistema de formação de treinadores, os diversos modelos 

têm evidenciado uma verdadeira incapacidade de melhorar significativamente, 



 
5 

quer a formação científica, quer as competências profissionais dos 

treinadores.” 

Parece, assim, configurada a necessidade de melhor conhecer a 

realidade da formação de treinadores em Portugal. Com esse propósito, a 

presente dissertação procura, num primeiro momento, conhecer a história 

legislativa que regulamentou a formação de treinadores em Portugal e o seu 

enquadramento europeu, conhecer o percurso investigativo mundial nesta 

área, fundamental para a compreensão de todas as variáveis presentes neste 

complexo processo, e, ainda, conhecer o Programa Nacional de Formação de 

Treinadores, em vigor em Portugal desde 2010. Num segundo momento, 

através da análise da perceção dos estudantes-estagiários acerca dos 

processos de tutoria no âmbito do estágio integrado nas unidades curriculares 

de Metodologia II e III do ramo em Treino Desportivo – Voleibol - do 1º ciclo em 

Ciências do Desporto da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, 

procura caracterizar os contextos dos centros de treino e a interação 

estabelecida entre o tutor e os estudantes. Procura, também, identificar os 

espaços de intervenção e a autonomia dos estudantes-estagiários; conhecer as 

suas expectativas e caracterizar a projeção que fazem sobre o que querem ser 

enquanto treinadores. Por último, procura analisar a evolução do processo, 

verificando as alterações quanto ao espaço de intervenção e à interação com o 

tutor. 
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Resumo 

Tendo como foco a formação de treinadores, o presente estudo percorreu três 

grandes temáticas. Num primeiro ponto procurou sintetizar a história legislativa 

que regulamentou a formação de treinadores em Portugal e o seu 

enquadramento europeu. Neste âmbito, pode observar-se que nas últimas 

décadas se assistiu a uma preocupação crescente das entidades responsáveis 

pela definição e regulamentação da carreira do treinador de desporto, 

traduzindo, assim, a necessidade de aumentar os seus padrões de qualidade. 

No segundo ponto o objetivo centrou-se em examinar o percurso investigativo 

nesta área, na procura de uma melhor compreensão da diversidade de 

variáveis presentes neste complexo processo. Os dados revelaram que houve 

um aumento exponencial da investigação no campo da formação de 

treinadores. Contudo, parece existir ainda um longo caminho a percorrer até 

que esses estudos resultem num impacto significativo nas práticas diárias dos 

treinadores. Por último, o presente estudo analisou o Programa Nacional de 

Formação de Treinadores, da responsabilidade do Instituto Português do 

Desporto e Juventude, I.P., I.P., em vigor em Portugal desde 2010. Desta 

análise resultou que: (i) O universo dos agentes desportivos reconhece a 

necessidade de melhorar a qualidade da formação de treinadores em Portugal; 

(ii) O atual modelo de formação em vigor é alvo de críticas severas por parte de 

um conjunto significativo de intervenientes no processo de formação; (iii) Os 

cursos de formação de treinadores são da responsabilidade de uma 

diversidade, em nosso entender, demasiadamente alargada, de entidades, 

dificultando a harmonização que se pretende na formação de treinadores; (iv) 

Realizam-se anualmente em Portugal centenas de cursos, que formam 

milhares de treinadores de vários graus nas diferentes modalidades 

desportivas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: PROGRAMAS DE FORMAÇÃO; TREINADORES; 

CARREIRA DE TREINADOR; REGULAMENTAÇÃO DA CARREIRA 

TREINADOR.  
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Abstract 
 

Focusing on the training of coaches, this study focused on three main themes. 

A first point sought to synthesize the legislative history that regulates the 

coaches training in Portugal and its European framework. In this context, it may 

be noted that in recent decades there has been a growing concern for 

responsible entities to define and regulate the coach sport career, thus 

translating the need to raise their standards of quality. In a second point, the 

goal was to examine the investigative route in this area, in search of a better 

understanding of the many variables present in this complex process. The data 

revealed that there was an exponential increase in research in the coach-

training field. However, there still seems a long way to go until these studies 

result in a significant impact on the daily practice coaches. Finally, this study 

analyzed the National Coaches Program Training which the Portuguese 

Institute of Sport and Youth in force in Portugal since 2010 is responsible. From 

the analysis it was concluded that:  (i) The universe of sports agents recognizes 

the need to improve the quality of training of coaches in Portugal; (ii) The 

current training model is the target of severe criticism from a significant number 

of stakeholders in the education process; (iii) The coaches training courses are 

the responsibility of a diversity, in our view, overly broad, entities, hindering 

harmonization envisaged in the training of coaches; (iv) hundreds of courses 

are held annually in Portugal, coaches training thousands in various degrees in 

different sports. 

 

 

KEYWORDS: TRAINING PROGRAMMES; COACHES; COACH 

CAREER; COACHING CAREER REGULATION 
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1. Introdução 
 

A crença de que o treinador, enquanto profissional, era uma figura 

irrelevante e dispensável imperava aquando do seu surgimento. Com efeito, no 

entendimento de Mesquita, (2010, p.91) “O Desporto era um bom mestre que 

dispensava treinadores; para além disso, desempenhar a função de treinador 

emergia como uma herança gratuita de premiação de carreiras de sucesso 

como atleta”. Assim, tradicionalmente, o treinador era um ex-atleta que, para 

manter uma relação pessoal próxima do universo desportivo, se propunha 

trabalhar em clubes e associações desportivas, frequentemente a custo zero, 

treinando atletas de várias categorias.  

Neste quadro, a crença generalizada de que uma carreira desportiva 

recheada de vitórias traria o conhecimento necessário para levar outros atletas 

ao caminho da glória permitiu que a condução do processo de treino se 

mantivesse sob a responsabilidade de “profissionais” sem habilitações, cujo 

papel era socialmente descredibilizado.  

Bem mais recentemente, e de acordo com o International Sport Coaching 

Framework (2012), projeto da responsabilidade do International Council for 

Coaching Excellence, muito se alterou nesta visão do que é ser treinador. Com 

efeito, na perspetiva desta organização, o contributo dos treinadores vai muito 

para além da melhoria do desempenho desportivo dos seus atletas, assumindo 

a responsabilidade de desenvolver os atletas como pessoas, equipas como 

unidades coesas e comunidades com interesses comuns. Hoje, o treinador tem 

objetivos sociais, promovendo a atividade física e a saúde e gerando a 

atividade económica através da criação de emprego, da realização de eventos, 

da aquisição de equipamentos e da comercialização de marcas e de direitos 

televisivos, entre outros. Mencione-se a título de exemplo o referenciado pelo 

International Sport Coaching Framework (2012, p.4)1: “no Reino Unido, cerca 

                                                           

1
 Versão 1.1 . Informação consultada em: http://www.icce.ws/  International Council of Coaching 

Excellence 
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de 1,1 milhão de treinadores trabalham diretamente com cerca de 10 milhões 

de participantes por ano e o futebol conta com cerca de 268 milhões de 

praticantes no mundo inteiro.” Estes dados colocam bem em evidência o 

aumento exponencial do número de praticantes das mais variadas modalidades 

desportivas e os níveis de competição atingidos fazem com que atualmente o 

desporto se assuma como um fenómeno com implicações nos mais variados 

setores, designadamente económicos, sociais e até políticos, exigindo 

profissionais qualificados – os treinadores. Como advoga Mesquita (2010, p.85) 

“O Desporto constitui um fenómeno social que, a partir da última metade do 

século passado, sofreu um desenvolvimento notável, resultante do 

aprimoramento do processo de treino e de competição, ao que não é alheio o 

contributo oriundo da investigação centrada nas Ciências de Desporto”. 

Face a este quadro de reconhecimento da importância do Treinador de 

Desporto, enquanto peça fundamental do processo desportivo, tornou-se 

urgente regulamentar a sua carreira profissional, nomeadamente o acesso e o 

exercício da profissão de treinador, bem como a vertente formativa e a 

progressão na carreira.  

 

 

2. O contexto legislativo 

 

Após o 25 de abril, mais especificamente em 1977, foi publicado o 

Dereto.- Lei nº 553/77, de 31 de dezembro, que atribuiu ao Estado, através do 

então Instituto Nacional do Desporto, as competências na formação de quadros 

técnicos desportivos, com exceção de professores de Educação Física. Neste 

seguimento, e atendendo à dificuldade do Estado em assegurar a realização da 

formação requerida para estes técnicos, foi publicado o Decreto-Lei nº 98/85, 

de 4 de abril, que estabeleceu as normas respeitantes à conceção, 

organização, gestão e prática de formação dos agentes desportivos (dos 

treinadores, entre outros). O mesmo diploma estabeleceu, ainda, que compete 

às entidades desportivas, públicas ou privadas, garantir a efetivação da 
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formação mediante a adoção das medidas adequadas de caráter técnico, 

financeiro, material e de recursos humanos. Imediatamente a seguir, surgiu o 

Decreto-Lei nº 164/85, de 15 de maio, que estabeleceu os princípios 

fundamentais e as normas que devem reger as relações entre os agentes 

desportivos e o Estado, assumindo, este último, o compromisso de apoiar 

praticantes, associações e federações desportivas no desenvolvimento do 

desporto. Seis anos volvidos, publica-se o Decreto.- Lei nº 350/91, de 19 de 

Setembro, que veio estabelecer o regime de formação dos(as) treinadores(as) 

desportivos/as, atribuindo às federações as competências dessa formação.  

Posteriormente, face à circunstância de as formações realizadas neste 

âmbito não se enquadrarem nos padrões de qualidade, e, como tal, não se 

traduzirem em resultados significativos (Rosado & Mesquita, 2011, p. 208), o 

Instituto Nacional do Desporto, atual Instituto Português do Desporto e 

Juventude, I.P., encetou ações para a definição de um Perfil Profissional do 

Treinador, através do trabalho conjunto com o Conselho Superior do Desporto, 

Confederação Portuguesa de Associações de Treinadores e Federações 

Desportivas. Neste esforço, inicialmente estruturou-se um modelo de quatro 

níveis (1 - Monitor; 2 - Treinador; 3 - Treinador Nacional; 4 - Treinador de Alto 

Rendimento) e, posteriormente, um outro, estruturado em três níveis (Treinador 

de grau 1, grau 2 e grau 3). De salientar que, em ambos os modelos, a 

descriminação de níveis assentava essencialmente na carga horária da 

formação que lhe servia de suporte e cujo reconhecimento era exclusivamente 

da responsabilidade das Federações com Utilidade Pública Desportiva. 

Sucedeu, porém, nenhum destes modelos incorporou as orientações oriundas 

das estruturas europeias afetas à formação superior de profissionais de 

Desporto. A European Network of Sport Sciences in Higher Education 

(ENSSHE), entre 1995 e 1999, propôs um modelo estruturado em cinco níveis, 

modelo este que foi, mais tarde, assumido também pela European Network of 

Sport Sciences Education and Employment (ENSSEE), o qual preconizava o 

sistema integrado de formação universitária e não universitária, e o 

reconhecimento da formação vocacional entre estados membros 

(recomendação oriunda do Conselho de Ministros Europeus de Educação em 
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1985)2, evidenciando assim a articulação com as diretivas da União Europeia 

(doravante apenas UE).  

Com a entrada do século XXI, assistiu-se a uma necessidade crescente 

de regulamentação aplicável à educação superior e à formação vocacional. As 

diretivas emergentes dos processos de Lisboa, Copenhaga e Bolonha, do 

Quadro Europeu de Qualificações (EQF) e do Sistema Europeu de Créditos 

para a Educação e Formação Profissional (ECVET), evidenciaram a 

preocupação da uniformização de critérios que possibilitassem a equiparação e 

livre circulação dos quadros técnicos no seio dos países membros da UE. 

Neste contexto, a AEHESIS ‘Aligning a European Higher Education Structure In 

Sport Science’ através do Thematic Network Project assumiu um papel de 

relevo. Esta organização, em parceria com setenta organizações oriundas de 

vinte e oito países europeus, teve como objetivos centrais: (i) produzir novos 

padrões e referências para o desenho dos currículos no sector do Desporto; (ii) 

realizar o “mapping” dos prestadores de formação e educação em Desporto na 

Europa; bem como (iii) desenvolver linhas orientadoras para a identificação de 

modelos de boas práticas, entre outros. Esta entidade, no relatório de 2006, 

apresenta o resultado de três anos de atividade, a saber: Os principais 

produtos no final do terceiro ano do projeto (30 de Setembro de 2006) são: (1) 

a criação de uma base de dados como instrumento-chave para a identificação 

de informação específica nas questões preliminares relativas ao 

desenvolvimento de currículos comuns; (2) a elaboração e a aplicação de um 

Questionário sobre o Curriculum, para obter informação dos programas 

europeus nos quatro setores do Desporto - ‘Physical Education’, ‘Health & 

Fitness’, ‘Sport Management’ e ‘Sport Coaching’ (3) a implementação do 

conceito metodológico do projeto “Six-Step-Model”, refletindo os princípios-

chave do processo de Bolonha; (4) a conceção de Modelos Curriculares 

específicos para os quatro setores do desporto, para serem utilizados como 

modelos de referência. O foco principal destas linhas orientadoras para os 

                                                           

2
 Informação consultada em: 

https://infoeuropa.eurocid.pt/files/web/documentos/ue/2007/19850603_conclusoes_conselho_ministr
os_educacao.pdf 
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setores específicos do Desporto e os sistemas de garantia da qualidade foram 

estabelecidos combinando a qualidade académica, a dimensão europeia e, 

especificamente em cada setor, a relação com o mercado de trabalho. 

A filosofia implícita nas estruturas educativas foi também visível ao nível 

da formação dos treinadores. A abordagem educacional veiculada era 

focalizada na aprendizagem ao longo da vida, com um forte impacto da 

interatividade entre os prestadores de formação e os empregadores. Neste 

processo, identificavam-se os grupos-alvo, que eram prioritariamente os 

autores dos currículos na formação em Desporto, os professores e os 

estudantes da área das ciências do desporto, bem como os centros de 

influência da política e estratégia nas universidades e instituições relacionadas 

com a formação nos referidos setores do Desporto.3    

Posteriormente, a ENSSEE e a AEHESIS propuseram um novo sistema 

de formação, cujas alterações mais significativas foram: (i) estrutura em quatro 

níveis (menos um do que o anterior); (ii) separação entre Treinador de 

Participação (saúde, recreio e lazer) e Treinador de Competição; (iii) 

identificação de uma estrutura de competências e dos resultados de 

aprendizagem (antes centrada apenas na carga horária da formação); (iv) 

recomendação de introdução de dois sistemas - um de licenciamento do 

treinador e um outro de reconhecimento das qualificações do treinador; e, por 

último, (v) estabelecimento da ligação entre os quatro níveis propostos e os oito 

previstos no Quadro Europeu de Qualificações.4   

Esta nova visão da profissão de Treinador de Desporto teve, 

efetivamente, eco em Portugal. De facto, dando cumprimento às diretivas da 

UE, na vigência dos diferentes governos da república, concretizou-se a 

orientação política de valorizar a formação dos agentes desportivos, quer ao 

nível das competências técnicas e científicas, quer ao nível das competências 

organizacionais e de gestão.  

                                                           
3
 Informação consultada em  - http://www.aehesis.de/HTML/Welcome.htm 

4
 Informação consultada em - http://ec.europa.eu/eqf/home_pt.htm 

http://www.aehesis.de/HTML/Welcome.htm
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Outra etapa marcante teve início com a promulgação da Lei de Bases da 

Actividade Física e do Desporto - a Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro, – que se 

tornou uma orientação explícita do regime jurídico de acesso e exercício da 

atividade de treinador de Desporto, regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 248-

A/2008, de 31 de Dezembro. Neste último diploma legal foi estipulada uma 

formação sustentada e integrada no Sistema Nacional de Qualificações, ou 

seja, em articulação efetiva com a formação profissional inserida quer no 

sistema educativo, quer no mercado de trabalho. Refira-se, a este conspecto, 

que os objetivos gerais deste diploma são: “a promoção da ética desportiva e 

do desenvolvimento do espírito desportivo; a defesa da saúde e da segurança 

dos praticantes, bem como a sua valorização a nível desportivo e pessoal, quer 

quando orientados para a competição desportiva quer quando orientados para 

a participação nas demais atividades físicas e desportivas”5 . Ora, os objetivos 

gerais deste diploma, acabados de transcrever, vão, precisamente, ao encontro 

do estipulado na predita Lei de Bases. Com efeito, através da leitura dos 

objetivos a alcançar com este Decreto-Lei, denota-se claramente a intenção de 

cumprimento da obrigação legal de concordância com a Lei de Bases, na 

medida em que, sendo esta última uma lei de valor reforçado, a 

regulamentação do regime jurídico em causa deveria estar sempre em perfeita 

sintonia com aquela. Este Decreto-Lei n.º 248-A/2008, de 31 de Dezembro, foi 

posteriormente revogado pela Lei n.º 40/2012, de 28 de Agosto, que passou a 

prever a possibilidade de obtenção da cédula profissional por via de habilitação 

académica de nível superior ou qualificação, na área do desporto, no âmbito do 

sistema nacional de qualificações. Este decreto-lei veio também definir os 

quatro graus de treinador e as suas competências, os quais vieram a ser 

integralmente mantidos na posterior Lei n.º40/2012, de 28 de Agosto, e, que 

resumidamente, caracterizava os diferentes graus de treinadores da seguinte 

forma: 

 Treinador de grau I – responsável pela condução direta das atividades 

técnicas elementares associadas às fases iniciais da atividade ou carreira 

                                                           

5
 Decreto-Lei nº248-A/2008, de 31 de Dezembro, artº 2º-1 
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dos praticantes ou a níveis elementares de participação competitiva, sob 

coordenação de treinadores de desporto de grau superior e a coadjuvação 

na condução do treino e orientação competitiva de praticantes nas etapas 

subsequentes de formação desportiva; 

 Treinador de grau II – responsável pela condução do treino e orientação 

competitiva de praticantes nas etapas subsequentes de formação 

desportiva; pela coordenação e supervisão de uma equipa de treinadores 

de grau I ou II, sendo responsável pela implementação de planos definidos 

por profissionais de grau superior; e pelo exercício, de forma autónoma, da 

conceção, planeamento, condução e avaliação do processo de treino e de 

participação competitiva e coadjuvação de titulares de grau superior no 

planeamento, condução e avaliação do treino e participação competitiva;  

 Treinador de grau III – responsável pelo planeamento do exercício e 

avaliação do desempenho de um coletivo de treinadores detentores de grau 

igual ou inferior, coordenando, supervisionando, integrando e harmonizando 

as diferentes tarefas associadas ao treino e à participação competitiva;  

 Treinador de grau IV – responsável pela coordenação, direção, 

planeamento e avaliação, com funções destacadas no domínio da inovação 

e empreendedorismo, na direção de equipas técnicas pluridisciplinares, 

direções técnicas regionais e nacionais, coordenação técnica de seleções 

regionais e nacionais e coordenação de ações tutorais.  

A este propósito, estranha-se, desde logo, o facto de, nos referidos 

diplomas, se atribuirem competências ao treinador de grau II para, 

autonomamente, conceber o processo de treino e de participação competitiva 

não se prevendo a possibilidade de este o fazer em regime de coadjuvação de 

titulares de grau superior. Com efeito, se se entende que o treinador de grau II 

deve ser autónomo na concretização das fases de conceção, planeamento, 

condução e avaliação do treino e da competição, seria também de considerar-

se que, na coadjuvação de treinadores de qualificação superior, deveria não só 

planear, conduzir e avaliar mas também conceber o processo de treino e de 

competição. 
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Evidencia-se, ainda, o facto de, em ambos os diplomas legais em apreço 

ser dado um papel preponderante ao Instituto do Desporto de Portugal, (assim 

designado no Decreto-Lei n.º 248-A/2008, de 31 de Dezembro), atual Instituto 

Português do Desporto e Juventude, I.P. (assim designado na Lei n.º 40/2012, 

de 28 de Agosto). A título de exemplo, note-se que, neste enquadramento 

legislativo, a emissão do título profissional é da competência exclusiva deste 

instituto (Lei n.º 40/2012, capítulo II, art.º 6º,n.º 3). Já os referenciais de 

formação na componente tecnológica para a obtenção de uma qualificação e 

os requisitos para homologação dos cursos conducentes à obtenção da mesma 

são definidos por despacho do presidente do IPDJ (Lei n.º 40/2012, capítulo II, 

art.º 6.º,n.º 4) e, ainda, apesar de uma licenciatura na área do Desporto ou da 

Educação Física, tal como identificada pela Direção - Geral do Ensino Superior, 

poder dar acesso ao título de profissional de treinador, o reconhecimento 

desses cursos, para efeitos de atribuição do título profissional, é da 

competência do IPDJ, IP. Com efeito, os cerca de cento e setenta pedidos de 

reconhecimento de cursos superiores da área do desporto e da educação 

física, efetuados por inúmeras instituições de ensino superior (para efeito de 

equivalência aos graus de formação de treinadores ao abrigo do PNFT), 

estavam todos em fase de análise (por referência à data da consulta da página 

do IPDJ, IP em 21/11/2013 e à sua atualização de 06/01/2014). 

Presentemente, encontram-se já reconhecidas equivalências aos cursos de 

várias instituições de ensino superior. Resumidamente, e a título de exemplo, o 

1º ciclo de estudos da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, 

confere título profissional de treinador de desporto de grau I e II, quando o 

estudante tenha frequentado e obtido aprovação na unidade curricular de 

Metodologia do Desporto I (2º ano da licenciatura), II e III (3º ano da 

licenciatura- estágio) da modalidade em questão - Ramo Treino Desportivo; o 

título de treinador de grau III é conferido aos estudantes do 2º ciclo de estudos 

(Desporto para Crianças e Jovens e Treino de Alto Rendimento Desportivo), 

com frequência e aprovação na unidade curricular de Metodologia do Desporto 

(1º ano do 2º ciclo de estudos) e no Estágio (2º ano do 2º ciclo de estudos) da 

modalidade em questão. 
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É também em 2010 que o IDP publica o Programa Nacional de 

Formação de Treinadores (PNFT), o qual prevê quatro vias de acesso à Cédula 

de Treinador Desportivo, a saber: a) Formação Técnico-Profissional (inserida 

no Sistema Nacional de Qualificações ou certificada pelo IDP); b) Formação 

Académica; c) Reconhecimento de Competências d) Reconhecimento de 

Títulos obtidos no estrangeiro. Nesta configuração trazida por este diploma, 

estranha-se o facto de não haver consonância com os normativos nacionais, 

especificamente o Decreto-Lei n.º248-A/2008, de 31 de Dezembro, que 

estipula três vias de acesso à cédula de Treinador Desportivo, com a seguinte 

redação: a) Habilitação académica de nível superior ou qualificação, na área do 

desporto, no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações; b) Experiência 

profissional; c) Reconhecimento de títulos adquiridos noutros países.  

De acordo com o Programa Nacional de Formação de Treinadores, este 

novo modelo, encontra-se organizado em três componentes – Formação Geral, 

Formação Específica e Formação em Exercício - e assenta, essencialmente, 

no aumento da carga horária exigida - quarenta, sessenta, noventa e cento e 

trinta e cinco horas, respetivamente para cada um dos graus e para cada uma 

das componentes, geral e específica - e na inclusão do estágio tutorado na 

formação em exercício, com a duração de seiscentas, oitocentas, mil e cem e 

mil e quinhentas horas, respetivamente para cada um dos graus sendo 

obrigatório um período mínimo em todos os graus e para todas as vias de 

formação.  

As três componentes de formação encerram objetivos distintos, embora 

notoriamente articulados entre si, e, naturalmente, potenciadores de um saber 

cumulativo entre graus. A componente de formação geral visa proporcionar o 

desenvolvimento de competências de caráter transdisciplinar e transversal, na 

área das ciências do desporto, sendo comum a todos os cursos de treinadores. 

Por sua vez, a componente de formação específica visa dotar os formandos de 

competências específicas da modalidade, que lhes permitam o 

desenvolvimento de atividades práticas e da capacidade de resolução de 

problemas inerentes ao exercício da profissão. Por fim, o estágio, componente 
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de formação prática, “visa o desenvolvimento supervisionado, em contexto real, 

de práticas profissionais relevantes de acordo com cada grau, e tem o objetivo 

de consolidar as competências técnicas, relacionais e organizacionais 

adquiridas nas outras componentes de formação.” (PNFT – Regulamento de 

Estágios, 2012. p.9). 

Salienta-se o destaque do papel das federações no processo de 

formação dos seus agentes desportivos, conforme é, aliás, tradição, sendo 

inclusive da sua responsabilidade a definição dos conteúdos da componente 

específica para todos os graus, bem como as condições de realização dessa 

mesma componente. Relativamente à formação em exercício, consultados três 

regulamentos de cursos de formação de treinadores de grau I da 

responsabilidade de diferentes federações desportivas (futebol, andebol e 

voleibol, entre outras), verificou-se que se respeitam integralmente as 

especificações do IPDJ, I.P., em concreto no que diz respeito à carga horária 

da formação geral e específica. Contudo, no que tange ao estágio, as 

federações exigem apenas quinhentas e cinquenta horas, em contraponto com 

as seiscentas horas constantes do PNFT, mas omissas no seu regulamento. 

Ainda a este propósito, refira-se que apesar de constar do PNFT um 

reconhecimento explícito da importância desta componente de formação 

prática, parece haver um certo vazio quanto às especificações e normas do seu 

funcionamento, o que faz temer a possibilidade de, na prática, se verificar 

alguma arbitrariedade na sua operacionalização. Neste ponto, em específico, 

mas também relativamente a todo o programa de formação, parece haver um 

certo descontentamento por parte de alguns setores do universo desportivo. 

Dezassete federações, entre as quais as de futebol, voleibol e atletismo, 

reunidas em Lisboa, em 24 de Setembro de 20126, realizaram uma reflexão 

conjunta sobre a atual formação de treinadores. Desta reflexão, pode retirar-se 

que apesar de reconhecerem a qualidade do programa, definindo-o como um 

“Documento com boa coerência interna e tecnicamente bem elaborado” (p.2), 

tecem-lhe duras críticas. Parecendo desconhecer os normativos legais que 

                                                           

6
 Informação consultada em: 

http://www.treinadores.pt/_multimedia/legislacao/Documento_sobre_o_PNFT_Grupo_17_Federaes.pdf 
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suportaram a elaboração do referido programa, as federações consideram que 

o acesso à carreira se torna difícil e referem que “porque os treinadores são, na 

sua esmagadora maioria, voluntários, o sistema é completamente inexequível” 

(p.3). Contestam ainda os conteúdos da formação geral, alguns prazos e taxas 

definidos pelo IPDJ, I.P. e são perentórios em considerar que o sistema de 

estágios, por diversas razões, não é passível de concretização para a maior 

parte das federações, nomeadamente devido ao facto de não estarem 

previstas compensações para os tutores e clubes de acolhimento. No mesmo 

documento, as federações acabam por se denunciar quando referem que 

“Cremos que a falta de envolvimento das federações desportivas na conceção 

do modelo, apresentando-o como uma imposição teve, neste caso, um reflexo 

muito negativo na aplicabilidade do modelo”. (p.1). 

Em consonância com esta posição, a Confederação do Desporto de 

Portugal (CDP), através de um grupo de trabalho composto por elementos de 

três federações desportivas, da associação Treinadores de Portugal e da 

própria CDP, elaborou um documento de análise crítica sobre o PNFT, tendo-o 

considerado pouco claro em alguns pontos e referindo que “será necessário 

procurar soluções, economicamente sustentáveis, para a realização dos 

estágios”(p.3)7.  

Note-se que, com o novo regime, e apesar de se manterem as 

federações desportivas com estatuto de utilidade pública como principais 

entidades formadoras, para efeitos de organização de cursos de formação de 

treinadores de desporto, podem constituir-se como formadoras uma panóplia 

de entidades a saber: instituições de ensino superior, universitário e politécnico, 

estabelecimentos de ensino básico e secundário do Ministério da Educação e 

da Ciência, escolas profissionais, centros para a qualificação e ensino 

profissional (CQEP), centros de formação profissional e de reabilitação 

profissional de gestão direta e participada do Instituto do Emprego e Formação 

Profissional (IEFP), estabelecimentos de ensino particular e cooperativo com 

paralelismo pedagógico, entidades com estruturas formativas certificadas pela 

                                                           

7
 Informação consultada em: http://www.treinadores.pt/_multimedia/legislacao/CDP_PNT.PDF 
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Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) do setor 

privado, incluindo as organizações do movimento associativo desportivo e, 

ainda, entidades formadoras de outros ministérios. Ora, não obstante a 

certificação de todas estas entidades seja da competência de um só 

organismo, o IPDJ, I.P., esta situação parece contrariar o propósito do 

legislador quando, no mesmo diploma, é referido que se pretende “fomentar e 

favorecer a aquisição de conhecimentos gerais e específicos que garantam 

competência técnica e profissional na área da intervenção desportiva” (Lei n.º 

40/2012, de 28 de Agosto Capítulo I, art.º 2º, n.º2, alínea-a)).  

Para finalizar, lamenta-se o papel menor dado às instituições de ensino 

superior no campo da formação de treinadores. A definição dos conteúdos 

formativos da componente geral é da competência do IPDJ,I.P., os da 

componente específica da responsabilidade das respetivas federações e a 

realização dos estágios decorrerá em instituição (clubes, federações, 

autarquias, etc.) que, para o efeito, nisso declare interesse. Não se contempla, 

pois, o contributo que as instituições de ensino superior poderiam, ou mesmo 

deveriam fornecer, o que seria, necessariamente, uma mais-valia e até o 

garante de uma maior qualidade no processo de formação do Treinador de 

Desporto.  

Este processo legislativo e respetiva especificação podem ser observados no 

quadro 1, que a seguir se apresenta. 

 

Quadro 1 – Decretos, regulamentos e recomendações 

Data 

Decretos 

Regulamentos 

Recomendações 

Âmbito                       Especificações 

1977/ 

78 

Decreto-Lei n.º 
553/77, de 31 de 
dezembro ratificado 
pela Lei n.º 63/78, de 
29 de setembro 

Atribui ao Estado as 
competências na 
formação de técnicos e 
monitores desportivos. 

Reestruturação da Direcção-Geral dos 
Desportos com a criação do Instituto 
Nacional de Desportos (IND) a quem 
compete 

Art.º 9.º,1 - a) A formação de quadros 
técnicos desportivos. 
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1985 Conselho de 
Ministros Europeus 
de Educação  

 Reconhecimento da 
formação vocacional na 
EU. 

Apoio ao desenvolvimento da dimensão 
europeia na educação. 

Decreto-Lei n.º 
98/85, de 4 de abril 

 

Estabelece as normas 
respeitantes à conceção, 
organização, gestão e 
prática de formação dos 
agentes desportivos (dos 
treinadores, entre 
outros). 

No art. 2.º refere que compete às entidades 
desportivas, públicas ou privadas, garantir a 
efetivação da formação mediante a adopção 
das medidas adequadas de carácter técnico, 
financeiro, material e de recursos humanos. 

No art.º 16º refere que a formação dos 
agentes desportivos deve ser 
complementada com estágios práticos de 
aprendizagem que decorrerão sob a 
orientação de um metodólogo. 

Decreto-Lei n.º 
164/85 de 15 de 
maio  

Estabelece os princípios 
fundamentais e as 
normas que regem as 
relações entre o Estado e 
os agentes desportivos. 

O Estado assume o compromisso de apoiar 
praticantes, associações e federações 
desportivas no desenvolvimento do desporto. 

 

1991 Decreto-Lei n.º 
350/91, de 19 de 
setembro  

Estabelece o regime de 
formação dos treinadores 
desportivos. 

Atribui às federações competências na 
formação de técnicos e monitores; carreira 
de treinador em 3 níveis; possibilidade de as 
federações estabelecerem mais um nível; 
Acesso ao 1º ou 2º grau da carreira pela via 
académica. 

Decreto-Lei n.º 
351/91, de 19 de 
setembro  

 

Estabelece o regime de 
formação dos agentes 
desportivos, com 
exceção de praticantes, 
dirigentes e treinadores 
(revoga o Decreto-Lei n.º 
98/85 e o Decreto-Lei n.º 
164/85). 

Reflete o reconhecimento da necessidade de 
diferenciação da formação dos vários 
agentes desportivos. 

1995 

 

Recomendações da 
ENSSHE e ENSSEE  

European Network of 
Sport Sciences in Higher 
Education e European  
Network of Sport 
Sciences Education and 
Employment. 

Propõem um modelo de formação de 
treinadores estruturado em 5 níveis. 

Sistema integrado de formação universitária 
e não universitária. 

1997 Decreto-Lei n.º 
63/97, de 26 de 
março 

Criação do Centro de 
Estudos e Formação 
Desportiva. 

Instituição com competências para definir e 
implementar o modelo de formação dos 
recursos humanos do desporto, por forma a 
potenciar e dinamizar a realização de cursos 
e ações de formação de quadros 
desportivos. 
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1999 

 

Decreto-Lei n.º 
407/99, de 15 de 
outubro   

Estabelece o regime 
jurídico da Formação 
Desportiva no Quadro da 
Formação Profissional, 
bem como o regime de 
certificação profissional 
no âmbito do Sistema 
Nacional de Certificação 
Profissional (revoga os 
Decretos-Leis n.ºs 350/91 
e 351/91, ambos de 19 
de setembro). 

Atribui ao Centro de Estudos e Formação 
Desportiva a responsabilidade de: promover, 
dinamizar e coordenar e avaliar a formação, 
definindo objetivos e programas de 
formação; elaborar os perfis de formação; 
garantir a qualidade da formação; concretizar 
os processos de certificação individual e 
homologação dos cursos de formação 
profissional desportiva. 

É ainda atribuição deste centro promover a 
constituição da Comissão de 
Acompanhamento da Formação de 
Treinadores e a organização do Observatório 
Nacional das Profissões do Desporto. 

2000 Instituto do Desporto 
de Portugal (IDP)(ex-
IND) nomeia duas 
Comissões (entre 
2000 e 2005) 

Regulamentação do 
Perfil do Treinador de 
Desporto. 

Propõe 2 modelos de formação; um 
estruturado em 4 níveis (Monitor; Treinador; 
Treinador Nacional; Treinador de Alto 
Rendimento) e posteriormente um modelo 
estruturado em 3 níveis (Treinador de Grau 
1, grau 2 e grau 3). 

Não prevê o papel da universidade.  

Regime de tutoria na formação. 

2003 AEHESIS - 'Aligning 
a European Higher 
Educational 
Structure In Sport 
Science' 

Thematic Network 
Project. 

Visa integrar programas e duração das 
estruturas educativas e assegurar que estas 
respondem às necessidades do mercado de 
trabalho em 4 grandes áreas entre as quais 
o” Sport Coaching” . 

Propõe um modelo estruturado em 4 níveis 
(Treinador de grau 1,2,3 e 4). 

Diferencia treinador de participação e de 
competição. 

Prática supervisionada na formação. 

2006 Sistema Europeu de 
Crédito para a 
Educação e 
Formação 
Profissional (ECVET) 

Quadro metodológico 
comum que facilita a 
acumulação e a 
transferência dos créditos 
atribuídos aos resultados 
de aprendizagem de um 
sistema de qualificação 
para outro.  

Tem como objetivo promover a mobilidade 
transnacional e o acesso à aprendizagem ao 
longo da vida. 

2007 International Council 
for Coaching 
Exellence 

Tem o objetivo de 
promover o coaching 

como uma profissão 
internacionalmente 
aceite.  

Desenvolvimento de vários projetos, ainda 
hoje em curso: 

- Coach Net;- International Sport Coaching 
Framework; - Innovation Group of Leading 
Agencies; - Ethics in Coaching; - ICCE 
Research Fair. 

Decreto-Lei n.º 
396/2007 de 31 de 
dezembro 

 

Estabelece o regime 
jurídico do Sistema 
Nacional de 
Qualificações. 

 

O Quadro Nacional de Qualificações define a 
estrutura de níveis de qualificação, tendo em 
conta o quadro europeu de qualificações, 
com vista a permitir a comparação dos níveis 
de qualificação dos diferentes sistemas dos 
Estados membros. 

http://www.icce.ws/projects/coachnet.html
http://www.icce.ws/projects/international-sport-coaching-framework.html
http://www.icce.ws/projects/international-sport-coaching-framework.html
http://www.icce.ws/projects/innovation-group-of-leading-agencies.html
http://www.icce.ws/projects/innovation-group-of-leading-agencies.html
http://www.icce.ws/projects/ethics-in-coaching.html
http://www.icce.ws/projects/icce-research-fair.html
http://www.icce.ws/projects/icce-research-fair.html
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Lei n.º 5/2007 de 16 
de Janeiro – Lei de 
Bases de Actividade 
Física e Desporto 

Define as bases das 
políticas de 
desenvolvimento da 
atividade física e do 
desporto. 

Incumbe ao Estado (…) a promoção e a 
generalização de atividade física enquanto 
instrumento essencial para a melhoria da 
condição física, da qualidade de vida e da 
saúde dos cidadãos. 

2008 Quadro Europeu de 
Qualificações 
(QEQ)/; European 
Qualifications 
Framework (EQF) 
formalmente adotado 
pelo parlamento 
europeu em 23 de 
abril 

Fornece um quadro de 
referência comum, o que 
ajuda a comparar os 
sistemas nacionais de 
qualificações e os seus 
níveis. 

Promove a aprendizagem ao longo da vida e 
a mobilidade dos cidadãos europeus, seja 
para estudar seja para trabalhar no 
estrangeiro. 

Decreto-Lei n.º248-A 
/2008 de 31 de 
dezembro 

Estabelece o regime de 
acesso e exercício da 
atividade de treinador de 
Desporto. 

Obtenção da cédula de treinador profissional 
através de: a) Habilitação académica de 
nível superior ou qualificação, na área do 
desporto, no âmbito do Sistema Nacional de 
Qualificações; b) Experiência profissional; c) 
Reconhecimento de títulos adquiridos 
noutros países. 

2009 Lei n.º9/2009 de 4 de 
março 

Reconhecimento de 
qualificações obtidas em 
países da EU. 

Transpõe para a ordem jurídica interna a 
Diretiva n.º 2005/36/CE, do Parlamento e do 
Conselho, de 7 de Setembro, relativa ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais e adapta determinadas diretivas 
no domínio da livre circulação de pessoas. 

2010 

 

IDP edita o 
Programa Nacional 
de Formação de 
Treinadores (PNFT) 

 

Configura a formação de 
treinadores num 
crescendo de exigências 
e competências 
profissionais. 

Modelo estruturado em 4 níveis - Treinador 
de grau 1, 2 3 e 4. Reforço da carga horária 
dos cursos de formação compostos por: 
Formação Geral; Formação específica e 
Estágio (formação em exercício e estágio 
tutorado). 

2011 Decreto-Lei n.º 
98/2011 de 21 de 
setembro 

Criação do Instituto 
Português do Desporto e 
Juventude, I.P. 

Materializa-se numa fusão entre as 
entidades das áreas do desporto e da 
juventude integradas na administração 
indireta do Estado. 

Extingue o Instituto Português da Juventude 
e o Instituto Português do Desporto, entre 
outros. 

2012 Lei n.º 40/2012 de 28 
de agosto 

 

 

 

 

Estabelece o regime de 
acesso e exercício da 
atividade de treinador de 
desporto.  

Revoga o Decreto-Lei n.º 
248/2008. 

 

Obtenção de título profissional de treinador 
de desporto através de:  

a)Licenciatura na área do desporto ou da 

educação física;  

b)Qualificação na área do treino desportivo 

no âmbito do Sist. Nac. de Qualificações (por 
via da formação ou por via das competências 
profissionais adquiridas); 

 c) Qualificações profissionais reconhecidas 

nos termos da Lei n.º 9 de 2009 de 4 de 
março 

Modelo de formação estruturado em 4 níveis.  
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Uma observação geral da amálgama legislativa presente no quadro 1, 

faz emergir a noção de que ao longo dos anos parece ter-se ensaiado uma 

série de tentativas legislativas que foram atribuindo, em graus distintos, direta 

e/ou indiretamente, responsabilidades ao Estado, no que concerne à formação 

do treinador.  

Desde a reestruturação da Direção Geral dos Desportos e a criação do 

Instituto Nacional do Desporto, em 1977, à criação do Centro de Estudos e 

Formação Desportiva vinte anos depois, foi notória a dificuldade do Estado em 

operacionalizar, pelo menos com a qualidade esperada, tudo quanto verteu nos 

normativos que publicou. Este elemento é visível na análise efetuada por 

Rosado e Mesquita (2011), que consideram que “Apesar de não existirem 

estudos de avaliação do atual sistema de formação de treinadores, os diversos 

modelos têm evidenciado uma verdadeira incapacidade de melhorar 

significativamente, quer a formação científica, quer as competências 

profissionais dos treinadores.” (p.208). 

Com o objetivo de regulamentar o Perfil de Treinador de Desporto, o 

Instituto de Desporto de Portugal nomeia duas comissões que, entre 2000 e 

2005, apresentam um primeiro modelo de formação estruturado em quatro 

níveis e, um segundo, em três níveis, apesar de a ENSSEE recomendar uma 

estrutura em cinco níveis.  

Em 2008 é publicado o Decreto- Lei n.º 248-A/2008 de 31 de dezembro 

que estabelece o regime de acesso e exercício da atividade de treinador de 

Desporto, com base no qual o IDP edita, em 2010, o Programa Nacional de 

Formação de Treinadores (PNFT). Este diploma é posteriormente revogado 

pela Lei n.º 40/2012, de 28 de agosto, que, no essencial e ao que importa ao 

presente estudo, não altera significativamente o anterior diploma legal. É esta 

lei que rege atualmente o sistema e que, muito resumidamente define três vias 

de acesso ao título de treinador de desporto, entre as quais a licenciatura na 

área do desporto ou da educação física; um modelo de formação estruturado 

em 4 níveis, salientando-se que a transição de grau obriga à formação de uma 

componente geral, da responsabilidade do IPDJ, I.P., de uma componente 
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específica, da responsabilidade das federações das respetivas modalidades e 

um estágio, que integra a formação em exercício e o estágio tutorado. 

Verifica-se, assim, que o Estado, através do IPDJ, I.P., mantém 

responsabilidades na formação de treinadores, atribuindo, no entanto e 

conforme é tradição, às federações desportivas com utilidade pública um papel 

fundamental na operacionalização dessa formação. 

 

 

3. O contexto investigativo 

 

Inúmeros estudos têm sido realizados numa tentativa de descrever, 

caracterizar e modelar o processo de Coaching (e.g. Cushion et al, 2006, 2010; 

Mesquita et al. 2010; Griffiths & Armour 2012). No entanto, no geral, os 

métodos e pressupostos adotados situam-se no paradigma positivista, 

estabelecendo uma relação de causa-efeito entre comportamento e resultado, 

neste caso, entre a ação do treinador e a aprendizagem do praticante, facto 

que, para os autores, é uma tentativa de compreender o todo através da 

análise das partes e, por conseguinte, traduz-se numa análise redutora e 

mecanicista. 

Gilbert e Trudel (2004), numa análise dos estudos efetuados sobre  

“Coaching Science”, publicados entre 1970 e 2001, verificaram um aumento 

exponencial de publicações (de 1.8 artigos por ano, para cerca de 30 artigos a 

partir da década de 90), bem como uma alteração acentuada nas metodologias 

utilizadas (80% dos estudos analisados situavam-se na  pesquisa quantitativa; 

no entanto, os aspetos qualitativos começaram  a surgir, passando dos 0% até 

1978 para cerca de 30% no final do período estudado). O mesmo parece ter 

sucedido quanto aos instrumentos de recolha, sendo que inicialmente o 

questionário era o único método utilizado, surgindo apenas mais tarde o 

recurso à observação qualitativa e sistemática, à análise documental e à 

entrevista, sendo este último método o mais utilizado, com 26,4%, logo a seguir 
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ao questionário, utilizado em 69% dos artigos publicados. Os mesmos autores 

referem ainda que apesar de os investigadores terem estudado diferentes 

aspetos do treino (coaching) e do processo de treino, a temática relativa à 

descrição do comportamento do treinador tem dominado a investigação. Com 

efeito, da análise dos 610 artigos publicados durante o referido período, 

emergiram quatro grandes temáticas 1 – Comportamento – aquilo que o 

treinador realiza ou deve realizar, nomeadamente, as relações treinador-atleta, 

a eficácia, o estilo de liderança e os comportamentos gerais. 2 – Pensamentos 

– o que o treinador pensa ou sente, nomeadamente, as suas atitudes, tomadas 

de decisão, conhecimentos, e perceções. 3 – Características – aquilo que 

define o treinador, nomeadamente as suas qualificações, o género e dados 

demográficos. 4 – Desenvolvimento Profissional – todos os assuntos referentes 

à carreira, nomeadamente a satisfação, as oportunidades e a formação. Desta 

análise ficou evidente que a categoria referente ao comportamento do treinador 

foi a mais estudada, facto que ocorreu em cerca de metade dos casos. Por 

último, é de referir que os mesmos autores defendem que “o desenvolvimento 

de qualquer profissão se baseia na pesquisa, programas de treino e inovação 

na prática. No entanto, este empreendimento depende do conhecimento que se 

possui sobre a realidade no terreno” (Gilbert & Trudel, 2004, p. 388). 

A reforçar a ideia do maior investimento da pesquisa nas questões 

comportamentais do treinador, Darst et al. (cit. por Guilbert e Trudel, 2004, 

p.395) referem que a observação sistemática tem influenciado decisivamente o 

aumento da investigação sobre o comportamento do professor/treinador. Com 

efeito, a análise comportamental com recurso à observação sistemática é o 

treino padrão para a maioria dos estudantes de educação física, bem como tem 

sido a base dos estudos empíricos. Por sua vez, Anderson (cit. por Guilbert e 

Trudel, 2004, p. 395) justifica este facto, acrescentando que “O treino, como 

ciência, tem vindo a desenvolver-se e, por natureza, requer estudos descritivos 

para se obter uma compreensão básica e um acumular de conhecimentos. A 

investigação descritiva é frequentemente considerada como a forma mais 

elementar de investigar, mas ela é essencial ao seu próprio desenvolvimento, 

pois sedimenta as fundações para níveis mais elevados de investigação.”  
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Paralelamente, Jones et al. (2004) referem que apesar do recente 

aumento da pesquisa sobre Coaching, a crítica sobre a sua relevância sugere 

que continuam a existir muitos "espaços em branco" no conhecimento desta 

atividade. Na realidade, apesar de os estudos realizados terem reforçado o 

conhecimento sobre o treino, parece terem ficado mais aquém na captura da 

complexidade que lhe é inerente. Isto porque a natureza fluida duma atividade 

que compreende dilemas intermináveis, tomadas de decisão, exigindo 

planeamento, observação, avaliação e reação constantes, desafia as 

explicações e suposições racionalistas, predominantemente lineares em que 

tais trabalhos se baseiam (Bowes e Jones, 2006). 

Também Cushion et al. (2006) reconhecem que, apesar do aumento da 

pesquisa nesta área, permanece a falta de uma base concetual do coaching. 

Examinando criticamente as concetualizações correntes, principalmente 

conhecendo a sua génese (como foram geradas) e o seu contributo para o 

conhecimento do coaching, os autores enquadram os diferentes modelos de 

acordo com a sua natureza e fundamentos concetuais. Os mesmos autores 

referem, como conclusão, que a análise realizada sugere que o atual conjunto 

de modelos resulta de uma representação do processo de coaching 

frequentemente reduzida em complexidade e escala e que os principais fatores 

sociais e culturais são muitas vezes subestimados. Assim, os autores 

consideram que, dada a sua complexidade, será necessário estudar o 

contexto, as particularidades e subjetividades inerentes a este processo, antes 

de se estabelecerem as linhas mestras que definirão as boas práticas. 

Face a este cenário, e em detrimento das abordagens behavioristas 

descritivas, a abordagem multifocus começa a ter a sua relevância, surgindo 

também estudos sobre outras categorias, nomeadamente os pensamentos e as 

características do treinador, o que é consistente com outras áreas de estudo 

como o ensino (Clark e Peterson, cit. por Guilbert e Trudel, 2004, p. 395) e a 

educação física (Silverman, cit. por Guilbert e Trudel, 2004, p. 395), áreas nas 

quais houve também a evolução da investigação centrada na análise do 

comportamento para a inclusão do pensamento.  



 
32 

Uma posição um pouco diferente é apresentada por Collins et al. (2012), 

que apesar de afirmarem que os investigadores podem e devem ir mais longe 

nas suas pesquisas, consideram que poderá haver alguma responsabilidade 

dos treinadores no que respeita à ausência de melhorias das práticas de 

alguns elementos desta classe profissional. Os autores assumem, 

parcialmente, a sua responsabilidade e referem que “A este respeito, podemos 

sugerir neste estudo que certos tipos de intervenção, juntamente com a 

pesquisa que lhe está associada, podem ser extremamente eficazes, mas 

apenas com alguns treinadores. Assim, enquanto existem muitas questões que 

nós como cientistas precisamos de resolver, também existem características 

que significam que, talvez inevitavelmente, alguns dos nossos trabalhos, 

mesmo que de alta qualidade e potencialmente com poder de causar um forte 

impacto, ‘cairá em saco roto’ (will fall on stony ground)” (Collins et al., 2012, 

p.256). 

Neste âmbito, é expectável que o esforço que tem vindo a ser 

desenvolvido pelo Internacional Council for Coaching Excellence (ICCE), 

nomeadamente através dos seus vários projetos, venha a produzir o efeito (o 

impacto a que se refere Collins) que todos os investigadores parecem 

pretender. 

O International Sport Coaching Framework é um dos cinco projetos em 

curso que resultou do contributo de treinadores experientes, investigadores, 

administradores e outros, ligados ao mundo do desporto. Este pretende 

constituir-se como um quadro de referências internacionais que visa fornecer 

uma base comum para o desenvolvimento e avaliação das qualificações do 

treinador e estabelecer diretrizes éticas e padrões de conduta. Na sua primeira 

versão, publicada em 2012, foi referido que este documento pretendia 

contribuir para uma formação relevante, sustentável, de grande qualidade e 

que a sua adoção e implementação traria múltiplos benefícios. 

Face ao exposto, é visível que um longo caminho está a ser trilhado pela 

investigação nos vários sectores do globo. Deste modo, em conjunto e de 

forma partilhada, graças à globalização, os investigadores propõem-se atingir 

níveis elevados de conhecimento capazes de gerar consensos que contribuam 
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para consolidar o treino como uma ciência que se traduza em alterações 

significativas do desempenho do treinador de desporto. 

 

 

4. O contexto formativo  

 

Assente no pressuposto de que treinadores qualificados serão o garante 

do desenvolvimento qualitativo da atividade desportiva, na última década a 

formação de treinadores tem sido palco de um grande investimento por parte 

de vários setores do universo desportivo.  

Neste contexto, o reflexo da procura de soluções para um melhor 

funcionamento de todo o processo desportivo, bem como da vontade de 

credibilizar socialmente a profissão de treinador, desencadeou a necessidade 

de, por um lado, estabelecer os regimes jurídicos - no sentido de suportar as 

opções tomadas - e, por outro, e em simultâneo, desenhar, apurar e definir a 

matriz que permita a criação de um modelo de formação capaz de dotar o 

treinador do conhecimento e das competências que o tornarão capaz de 

enfrentar todos os desafios inerentes à profissão.  

Parece evidente que o incremento tanto da investigação, como das 

inúmeras iniciativas legislativas tem sido forte motor de evolução neste 

domínio. No entanto, a sua transposição efetiva para o “centro do terreno”, 

parece ser também um passo que, para além de urgente, tem sido de difícil 

operacionalização. 

É hoje consensual que o coaching é um processo muito complexo, que 

exige competências de conhecimento, de ação e de reflexão, envolvendo uma 

multiplicidade de fatores relacionais e que está intimamente dependente dos 

contextos em que se desenvolve. Cushion et al (2006) definem coaching como 

um processo complexo, inter-relacionado e interdependente firmemente 

inserido em contextos sociais e culturais específicos.  

Com base neste pressuposto, o Programa Nacional de Formação de 

Treinadores prevê, conforme referido, uma estrutura formada por três 
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componentes – formação geral, formação específica e estágio (apelidada 

formação prática no Regulamento de Organização de Cursos de Formação de 

Treinadores do IPDJ, editado em 2013), procurando, assim, proporcionar ao 

formando as condições necessárias à aquisição e aplicação de conhecimentos, 

bem como a possibilidade de este se inserir em contextos reais de prática 

supervisionada. Deste modo, são edificados os pressupostos que permitem 

aos formandos depararem-se com os desafios inerentes à profissão, em toda a 

sua plenitude. 

Desde logo, analisada a carga horária de cada uma das componentes, 

verifica-se a importância dada ao estágio tutorado por se considerar que “a 

aprendizagem experiencial é a via mais autêntica da construção do 

conhecimento profissional” (PNFT, 2010, p.44), filosofia absolutamente 

consentânea com os resultados de estudos na área do ensino com referência à 

formação de professores. Alves et al. (2012) consideram que “é crucial que o 

estudante estagiário compreenda o papel da prática na construção e 

reconstrução da identidade profissional dado que este é um momento notável 

da sua formação pois proporciona novos sentimentos e desafios e representa a 

transição de estudante estagiário para professor.” (p.665). Na mesma linha de 

pensamento, Batista et al. (2012) referem que “A situação de estágio, em 

contexto real de prática profissional, constitui uma peça fundamental da 

estrutura formal de socialização inicial na profissão, isto é, no processo pelo 

qual os candidatos à profissão vão passando de uma participação periférica 

para uma participação mais interna, mais ativa e mais autónoma, no seio da 

comunidade docente e no mundo da escola, através de um processo, que se 

quer gradual e refletido, de inserção na cultura profissional e de configuração e 

reconfiguração das suas identidades profissionais.” (p.97). Esta ideia é também 

veiculada por Silveira (2011), ao defender que “O estágio assume-se como um 

momento chave no processo de formação de novos profissionais.” (p.13). 

 De facto, a conceção da organização dos estágios na área dos 

treinadores possui grande similaridade com os estágios profissionais para a 

docência, como é observável pelo paralelismo que se pode estabelecer:  
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1 - A entidade formadora, instituição responsável pelo desenvolvimento 

dos estágios, equivale às instituições de ensino superior;  

2 - A entidade de acolhimento, local onde decorrerá o estágio, equivale 

às escolas do ensino básico e secundário;  

3 - O coordenador de estágio, figura equivalente ao orientador da 

faculdade, designado pela Entidade formadora/faculdade, é responsável pelo 

acompanhamento dos estagiários em articulação com os tutores; 

4 – O tutor de estágio, figura equivalente ao professor cooperante, é 

responsável pela tutoria do estagiário.  

 

A incontestável importância do estágio na formação profissional é 

acompanhada pela, também indiscutível, importância que assume a forma 

como o referido estágio é operacionalizado. Na realidade, essa tem sido, e 

ainda é, a grande dificuldade, como bem ilustram Rosado e Mesquita (2011, p. 

207) “Quando hoje se reflete sobre a formação de treinadores não é tanto a 

sua pertinência que é equacionada, mas os modos de a concretizar”. Na 

verdade, os processos de operacionalização são complexos, sendo que é 

neste contexto que surge a figura do tutor de estágio, cuja ação parece ser 

preponderante: “A tutoria é um elemento essencial ao desenvolvimento dos 

Estágios dos Cursos de Treinadores e é entendida neste âmbito como uma 

metodologia de ensino aprendizagem de orientação e apoio ao 

desenvolvimento pessoal e profissional do Treinador Estagiário na sua etapa 

final de formação” (Regulamento de estágios - Grau I e Grau II, 2012. p. 11) 

Retomando a comparação com a formação para a docência, as funções 

do tutor, inseridas no referido regulamento, são similares às do professor 

cooperante: acompanhar, supervisionar e orientar a evolução do estagiário, 

nomeadamente através da observação de treinos e de competições; apoiar a 

preparação dos planos de época e das unidades de treino a ministrar pelo 

estagiário; apoiar o estagiário no levantamento das questões a analisar e no 
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estabelecimento de metodologias a seguir; organizar a observação e recolher 

informação das situações treino e de competição para análise nas sessões de 

tutoria; estimular o desenvolvimento da capacidade de raciocínio crítico e de 

reflexão sobre a prática do estagiário e avaliar o estagiário e propor ao 

coordenador de estágio (orientador da faculdade) a respetiva classificação. 

A complexidade da condução deste processo exige uma atividade 

intensa, sistemática e individualizada e tem por base o estabelecimento de uma 

relação pessoal interativa entre tutor e estagiário. Este processo também se 

encontra regulamentado, remetendo para que a tutoria possa assumir uma 

diversidade de formas - “supervising”, “coaching”, “mentoring”, “tutoring” -, cujo 

objetivo final será a autonomia do Treinador Estagiário. A aplicação dos 

conhecimentos adquiridos, a aquisição, desenvolvimento e consolidação de 

competências a capacidade de identificação e resolução de problemas, em 

contexto real de prática,(…) e deve privilegiar a escuta ativa e a observação do 

enquadramento e condução das unidades de treino e competição e estabelecer 

a relação interpessoal orientada no sentido da resolução de problemas através 

de sessões individuais de tutoria (análise, crítica, correção, reforço, feedback, 

etc.)“. (Regulamento de Estágios Grau I e Grau II, 2012, p. 11). Este conjunto 

de disposições revelam o reconhecimento, quase generalizado, da importância 

de uma prática supervisionada, analisada, refletida e reconstruída na formação 

de futuros profissionais (Silveira, 2011; Batista, Pereira e Graça, 2012; 

Mesquita, et al., 2010; Weasmer e Woods, 2003). Com efeito, já Dewey, há 

mais de meio século, reconhecia a necessidade de refletir no decurso do 

processo formativo. De facto, o autor identificou a necessidade de os 

professores refletirem sobre a sua prática de forma a agirem deliberada e 

intencionalmente, mais do que rotineira e espontaneamente (Dewey,1933). 

 Do mesmo modo, os mentores, os tutores, os supervisores, os 

professores cooperantes, enfim, os profissionais que exercem o 

acompanhamento e supervisão de estudantes/estagiários, parecem beneficiar 

com as experiências vividas nesse âmbito. Weasmer e Woods (2003), ao 

estudarem a influência exercida pelos estagiários nos seus mentores, 

verificaram que estes beneficiavam amplamente com as experiências vividas 
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no âmbito do exercício destas funções, nomeadamente no que diz respeito à 

reflexão, ao planeamento, bem como ao sentido de autoeficácia. Porém, a 

perceção de autoeficácia parece não ser homogénea entre grupos. Ao longo do 

tempo/processo, pode ser estável ou flutuante e depende de vários fatores que 

antecedem e/ou ultrapassam a mentoria, como a experiência ou a sensibilidade 

do mentor (Larose, 2013). 

Apesar dos inúmeros estudos nesta área, (e.g., atleta-atleta, treinador-

atleta, treinador-treinador), Bloom (2013) considera que atualmente ainda 

existe falta de pesquisa empírica sobre os processos de mentoria no desporto. 

Pese embora tudo quanto até aqui se defendeu, relativamente à 

importância do estágio na formação profissional, seja ao nível investigativo, 

seja ao nível legislativo, constata-se que, em termos avaliativos, 

estranhamente, existe uma total desvalorização do estágio profissional dos 

cursos de formação de treinadores. Isto porque a classificação final dos 

referidos cursos se obtém mediante a aplicação da seguinte fórmula: CF = 

(2FG + 3FE + 2FP) / 78, o que significa que, por exemplo, no grau I, 40 horas 

da formação geral têm o mesmo peso avaliativo que as 600 horas da formação 

prática, ou, para o grau IV, 135 horas da formação geral têm o mesmo peso 

avaliativo que as 1.500 horas da formação prática.  

A este propósito, estranha-se o facto de haver algumas contradições 

entre os vários documentos reguladores dos cursos de formação, e até 

informação contraditória num mesmo documento. Mencione-se, a título de 

exemplo, o referido no Programa Nacional de Formação, na página 43, onde é 

referido que nos cursos de formação de grau I, a carga horária da formação 

geral, formação específica e estágio é de 40 horas, 40 horas e 600 horas, 

respetivamente; nos cursos de grau II, a carga horária prevista é de 60 horas, 

60 horas e 800 horas, respetivamente para cada uma das três componentes, 

sendo que estes valores são entendidos como números mínimos exigidos. 

Adiante, no mesmo documento, mantém-se a carga horária da formação geral 

                                                           

8
 CF - Classificação final do curso; FG - Classificação da componente de formação geral; FE - 

Classificação da componente de formação específica; FP - Classificação da componente de formação 
prática (estágio) 
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e específica, mas, inexplicavelmente, reduz-se o número de horas de estágio, 

no grau I, que passa para 552 horas (p.56) e no grau II a carga horária do 

estágio vê-se aumentada para 828 horas (p.62). Acresce ainda que, a consulta 

do regulamento de Organização de Cursos de Formação de Treinadores, 

(OCFT), editado pelo IPDJ, I.P.9, evidencia que este é omisso quanto ao 

número de horas de estágio, limitando-se a circunscrevê-lo a uma época 

desportiva. No entanto, esclarece-se no referido documento que “Apesar da 

referência temporal dos estágios ser uma época desportiva, são estabelecidas, 

nos Regulamentos de Estágio dos diferentes cursos (graus) e modalidades 

desportivas, um número mínimo de sessões de treino presenciais, a serem 

obrigatoriamente cumpridas pelos treinadores estagiários.” (OCFT, p.9). 

Consultado o Regulamento de Estágios Grau I/II, verifica-se, na página 12, que 

se encontram estipulados os números de 550 e 800 horas de estágio de grau I 

e grau II respetivamente. De qualquer modo, as entidades formadoras redigem 

os seus próprios regulamentos, adaptando, naturalmente, o versado no OCFT 

às especificidades, não só das diferentes modalidades desportivas, mas 

também dos contextos das entidades de acolhimento. A título de exemplo, a 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, no seu “Regulamento de 

Estágio Integrado nas unidades Curriculares de Metodologia II e III, do Ramo 

em Treino Desportivo do 1º Ciclo em Ciências do Desporto” baliza 

temporalmente o, aí denominado, Estágio de Formação em Exercício, a uma 

época desportiva e fixa um número mínimo de presenças dos estagiários a três 

unidades de treino semanais. 

Independentemente destes factos, e não pretendendo, de forma alguma, 

desvalorizá-los, e apesar da posição sustentada pelas federações desportivas 

relativamente à inexequibilidade dos cursos de formação de treinadores, 

conforme a regulamentação do IPDJ, I.P., no cumprimento da Lei nº 40/2012 

de 28 de agosto, os cursos de formação de treinadores encontram-se a 

decorrer, com adaptações às especificidades de cada modalidade, 

possibilidade que decorre das próprias diretrizes emanadas pelo IPDJ, I.P. A 

                                                           

9
 Versão 1.24 editada em junho de 2013 
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Confederação de Treinadores de Portugal (CTP), em 03/10/2011, numa 

reflexão sobre o presente e o futuro da formação de treinadores refere “(…) já é 

possível acrescentar dados do que aconteceu no âmbito das Federações 

Desportivas no ano de 2010 relativamente a acções de formação 

contratualizadas com o IDP – 113 novos cursos e 256 acções de actualização, 

envolvendo 2.382 novos treinadores e 5.519 sujeitos a actualização (total 

7.901)”10.  

De acordo com o IPDJ, I.P., em 07‐ 03‐ 2014 encontravam-se validados 

41 cursos de grau I, 14 cursos de grau II e 15 de grau III, apenas da 

responsabilidade de federações desportivas.11 

Sendo certo que o número de formandos, apesar de ser variável entre 

níveis de formação e entre entidades de formação, é, por norma, entre vinte e 

trinta elementos por curso de formação e ainda atendendo ao facto de algumas 

federações realizarem dois cursos do mesmo grau em simultâneo, pode 

afirmar-se que um número muito significativo de treinadores portugueses 

frequenta ações de formação todos os anos.  

Um outro olhar, designadamente sob a perspetiva dos custos de 

realização dos cursos, aporta uma melhor compreensão da real dimensão da 

situação. Analisemos, por exemplo, o custo do curso “UEFA “ADVANCED” / 

GRAU III”, da responsabilidade da Federação Portuguesa de Futebol : a) 

Formação Geral – setecentos euros; b) Formação Específica – dois mil 

setecentos e cinquenta euros; c) Estágio – duzentos e cinquenta euros d) Taxa 

administrativa de candidatura - quinze euros – a decorrer entre outubro de 

2013 e maio de 2014 (formação geral e específica) e estágio na época 

desportiva 2014/2015, com concretização sujeita a um número mínimo de 25 e 

um máximo de 30 treinadores inscritos. As contas são simples de fazer: 92.875  

euros é um valor que, na maioria dos casos, se não mesmo na sua totalidade, 

é suportado pelos formandos. Esta realidade deveria inibir a Federação 
                                                           

10
 Informação consultada em: http://www.treinadores.pt/pt/artigos/artigospublicacoes/123-programa-

nacional-de-formacao-de-treinadores-presente-e-futuro   (Ponto C 3) 

11
 Informação consultada em: 

http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/PNFT/Cursos%20Validados/CTV20140307.pdf . 

http://www.treinadores.pt/pt/artigos/artigospublicacoes/123-programa-nacional-de-formacao-de-treinadores-presente-e-futuro%20%20(Ponto
http://www.treinadores.pt/pt/artigos/artigospublicacoes/123-programa-nacional-de-formacao-de-treinadores-presente-e-futuro%20%20(Ponto
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Portuguesa de Futebol de criticar o modelo de formação de treinadores em 

vigor, argumentando o peso financeiro que este acarreta às federações12.  

Presentemente, e de acordo com a Confederação de Treinadores de 

Portugal, várias são as frentes em que se deve investir para que a formação de 

treinadores em Portugal se concretize nos mais altos padrões de qualidade. 

Denunciando a sua preocupação com um conjunto diversificado de situações, 

como o alargamento do território de empregabilidade e o défice de acesso às 

mulheres treinadoras, esta organização considera fundamental, entre outros: 

aprofundar o conhecimento da realidade atual; rever a legislação em vigor, 

visando o alinhamento das iniciativas do Estado com as da sociedade civil, 

bem como da formação realizada no Ensino Superior com a do Sistema 

Federado; formar especialistas em formação de treinadores;  

requalificar/reciclar os treinadores e formar treinadores de grau IV13.  

Neste âmbito, muitos são os possíveis caminhos a seguir em futuros 

estudos. Sendo certo que a mudança de mentalidades é um processo longo e, 

por vezes, difícil, recorde-se Platão que através do Mito da Caverna14 colocou 

em evidência o contraste entre o mundo sensível e o mundo das ideias e a 

dificuldade de esses dois mundos se encontrarem. 

 

 

 

 

                                                           

12
 Informação consultada em: 

http://www.fpf.pt/Portals/0/Documentos/Noticias/Institucional/Curso%20de%20Treinadores/v2Regulament
o%20UEFA%20A%202013.pdf 

13
 Informação consultada em: http://www.treinadores.pt/pt/artigos/artigospublicacoes/123-programa-nacional-

de-formacao-de-treinadores-presente-e-futuro 
14

 Platão. A República, livro VII consultado em http://projetophronesis.com/2013/07/09/resumo-republica-

de-platao-livro-vii-3/  

 

 

http://www.treinadores.pt/pt/artigos/artigospublicacoes/123-programa-nacional-de-formacao-de-treinadores-presente-e-futuro
http://www.treinadores.pt/pt/artigos/artigospublicacoes/123-programa-nacional-de-formacao-de-treinadores-presente-e-futuro
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5. Considerações Finais 

 

Após este percurso pela legislação relativa ao treinador de desporto, 

associada ao processo investigativo, ficou patente que, apesar de ao longo das 

últimas décadas ter havido um aumento exponencial da investigação no campo 

da formação de treinadores, parece ainda haver um longo caminho a percorrer 

até que a investigação tenha impacto nas práticas diárias dos treinadores. 

Também no campo legislativo se assistiu a uma preocupação crescente 

das entidades responsáveis em definir e regulamentar a carreira do treinador 

de desporto, traduzindo a necessidade de aumentar os seus padrões de 

qualidade. 

Sintetizando, os principais pontos de reflexão que se pretendeu 

despoletar:  

1 - O universo dos agentes desportivos reconhece a necessidade de 

melhorar a qualidade da formação de treinadores em Portugal;  

2 – Não obstante o modelo de formação em vigor estar legislado, este é 

alvo de críticas severas por parte de um conjunto significativo de intervenientes 

no processo de formação;  

3 – Os cursos de formação de treinadores, apesar de certificados por um 

único organismo (IPDJ,IP), são da responsabilidade de uma diversidade, em 

nosso entender, demasiadamente alargada, de entidades, o que, 

consequentemente, dificulta a harmonização que se pretende na formação de 

treinadores;  

4 – Apesar das dificuldades de operacionalização dos cursos de 

formação de treinadores, apontadas por um conjunto significativo de 

intervenientes no processo, realizam-se em Portugal, anualmente, centenas de 

cursos, que formam milhares de treinadores de vários graus nas diferentes 

modalidades desportivas. 

Conclui-se, referindo a importância de se aferir a qualidade da formação 

de treinadores que hoje é prestada, à qual só será possível aceder por recurso 
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a estudos que permitam conhecer a realidade dos cursos, bem como o seu 

impacto nas práticas diárias dos treinadores.   
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Resumo 

O propósito do presente estudo foi analisar a perceção dos estudantes 

estagiários acerca dos processos de tutoria, no âmbito do estágio profissional, 

a decorrer nos centros de treino. Participaram neste estudo cinco estudantes 

da licenciatura em Ciências de Desporto, da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, nos anos letivos de 2012/2013 e de 2013/2014, no 

âmbito da unidade curricular de Metodologia de Treino Desportivo I, II e III, dos 

quais dois eram do sexo feminino e três do sexo masculino. Para a recolha dos 

dados realizaram-se três sessões em Focus Grupo gravadas em aúdio e 

transcritas verbatim. A recolha de dados foi complementada com registos das 

intervenções dos participantes no facebook,  criado no âmbito da disciplina de 

Metodologia do Treino Desportivo I Voleibol (ano letivo 2012/2013). Os 

estudantes eram convidados a participar em discussões dinamizadas por um 

estudante de mestrado, num grupo de discussão, o facebookcoach. 

Complementarmente, foi solicitado aos estudantes a produção de diários, em 

formato áudio, acerca das suas experiências no âmbito da disciplina de 

Metodologia II. Para a análise dos dados recorreu-se à análise de conteúdo, 

com o auxílio do programa QSR NVivo 10. Os temas considerados foram: - 

Contexto de Estágio; Espaço de Intervenção; Relação com o tutor; 

Expectativas; Conceção de o que é ser treinador. Os resultados colocaram em 

evidência que o processo de estágio se encontra cingido às sessões de treino 

e confinado às questões de foro técnico e tático da modalidade. Verificou-se 

ainda que os estagiários sentem que têm um espaço de intervenção reduzido e 

que desejariam poder ser mais autónomos, sendo que os processos de tutoria 

poderão não estar a ser operacionalizados com o rigor com que se encontra 

regulamentado no Programa Nacional de Formação de Treinadores. 

 

PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE TREINADORES; METODOLOGIA DO 

TREINO DESPORTIVO; TUTORIA; CENTROS DE TREINO; ESTUDANTE; 

ESTÁGIO. 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to analyze the perception of student training on 

the processes of mentoring within the professional practicum, taking place in 

training centers. Five students, two females and three males,  taking a degree 

in the Science of Sports at the University of Oporto,  participated in this study, in 

the academic school years of 2012/2013 and 2013/2014 within the course of 

Methodology of Sport Training I, II and III. In order to collect data, three 

sessions of Focus Group were recorded on audio and transcribed verbatim. The 

data collection was supplemented by records of the interventions of the 

participants on facebook, set up under the subject of Methodology of Sports 

Training I (school year 2012/2013). Students were invited to participate in 

discussions streamlined by a graduate student, a discussion group, the 

facebookcoach. Additionally, students were asked to produce their experiences 

within the discipline of Methodology II on a daily basis in audio format. For data 

analysis, we resorted to the content analysis, with the help of QSR NVivo 10. 

The subjects considered were - Context of the practicum; Area of Intervention; 

Relationship with the tutor; Expectations; Conception of what it is to be a coach. 

The results have highlighted that the practicum process is limited to training 

sessions and confined to issues of technical and tactical mode. It was also 

found that student training feel they have a reduced area of intervention and 

would like to be more autonomous, and perhaps the processes of tutoring are 

not being operationalized with the rigor which is regulated in the National 

Training Program for Coaches. 

 

KEYWORDS: COACH TRAINING; SPORT METHODOLOGY 

TRAINING; TUTORING; TRAINING CENTERS; PRACTICUM 

STUDENT TRAINING.  
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8. Introdução 

 

“Há uma satisfação de desportista em andar à caça 

de um texto que não se encontra, há uma satisfação 

de charadista em encontrar, depois de se ter refletido 

muito, a solução de um problema que parecia 

insolúvel.” 

(Humberto Eco, 1977, p,228) 

 

As instituições responsáveis pela formação de treinadores enfrentam o 

desafio de preparar os futuros profissionais para a vida ativa, tornando-os 

capazes de ultrapassar obstáculos, de se adaptar às mudanças, enfim, de 

responder, de forma positiva, aos desafios que se colocam ao exercício 

profissional. Paralelamente, o reconhecimento da importância da presença de 

várias formas de aprendizagem na construção do modelo de formação de 

treinadores é, hoje, amplamente reconhecida pelos investigadores (Mesquita et 

al., 2010). Neste âmbito, a mentoria, enquanto fonte de conhecimento, é, 

também hoje, reconhecida por um conjunto alargado de investigadores. (e.g. 

Lyle, 2002; Hobson, 2002; Cushion et al., 2003, 2006; 2010; Knowles et al., 

2005; Trautwein e Ammerman, 2010; Panayiotou, 2012;).). Esta valorização 

pode ajudar a diminuir o fosso entre cursos de formação e a realidade do 

contexto de treino (Knowles et al., 2005).  

Por outro lado, Griffiths e Armour (2012) consideram que apesar da 

crescente utilização da mentoria como estratégia de ensino em vários domínios 

profissionais e da escalada na atividade de treinadores voluntários em várias 

comunidades, na área do treino desportivo tem havido, comparativamente com 

outras áreas, menos pesquisa acerca de processos de mentoria estruturados. 

Corroborando esta opinião, Bloom (2013, p.219) considera que “Atualmente 

ainda há uma falta de pesquisa empírica sobre mentoria no desporto, 

independentemente das várias perspetivas que possibilita (e.g.,atleta-atleta, 

treinador-atleta, treinador-treinador)”. O processo de mentoria é, assim, hoje 

considerado uma mais-valia na formação inicial de futuros profissionais. Com 
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efeito, dependendo da forma como é operacionalizado, este espaço formativo 

possibilita uma diversidade de formas de atuação que se complementam, 

tornando-se solo fértil à aquisição e consolidação de competências. No 

entanto, o processo de mentoria, por si só, pode não ser o garante de sucesso 

de qualquer processo de aprendizagem. Alertando para este facto, Bottoms et 

al. (2013, p.197). defendem que “os modelos de mentoria tradicionais são 

inconsistentes com os requisitos de independência e de criação de 

conhecimento”.  

Neste contexto, o atual modelo de formação de treinadores, em vigor em 

Portugal desde 2010, (data da publicação do Programa Nacional de Formação 

de Treinadores da responsabilidade do, então Instituto de Desporto de 

Portugal, atual Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.) incorpora um 

sistema integrado de teoria e prática, configurando a formação num crescendo 

de exigências e competências profissionais desenvolvidas através da 

conjugação de aprendizagens teóricas e práticas. A formação geral, a 

formação específica (de cada modalidade) e a formação prática (estágio 

profissional) são o alicerce da formação em cada um dos quatros graus de 

treinador de desporto. (PNFT, 2010) 

Mesquita et al. (2010) acreditam que é importante avaliar a formação de 

treinadores, para além das suas perceções e opiniões, particularmente em 

termos do impacto que estes modelos de formação têm na prática. Os autores 

acrescentam que a investigação deveria examinar, no terreno, a organização e 

a combinação das diferentes fontes de conhecimento para melhor 

compreender o seu contributo nas tomadas de decisão do quotidiano dos 

treinadores. 

É no contexto dessa necessidade que o presente estudo se estrutura. 

Assim, através da análise da perceção de estudantes de Metodologia do 

Treino, acerca dos processos de tutoria no âmbito do Estágio Profissional, com 

este estudo pretende dar-se resposta aos seguintes objetivos:  

 1 - Caracterizar os contextos dos centros de treino; 

 2 - Identificar os espaços e autonomia de intervenção dos estudantes- 

estagiários no centro de treino; 
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 3 - Caracterizar a interação estabelecida entre o tutor e os estudantes: o 

conteúdo, a periodicidade, momentos (antes, durante, depois do treino), 

reuniões (individual ou coletiva) e o espaço para iniciativa; 

 4 - Captar o que os estudantes pensam que o treinador principal espera 

deles e vice-versa; 

 5 - Caracterizar a projeção que os estudantes-estagiários fazem sobre o 

que querem ser enquanto treinadores; 

 6 - Analisar as alterações ocorridas ao nível do espaço de intervenção e 

à interação com o tutor no decurso do processo de estágio. 

 

 

9.Metodologia 

9.1 Pesquisa Qualitativa e o Papel do Investigador  

 

Considerando que a ação dos indivíduos ocorre em função das suas 

crenças, perceções, sentimentos e valores, e que o seu comportamento tem 

sempre um sentido, um significado que não se dá a conhecer de modo 

imediato, precisando de ser descoberto pelo investigador (Melucci, 2005), o 

presente estudo segue os parâmetros da investigação qualitativa. Segundo 

Bardin, este tipo de pesquisa caracteriza-se pelo uso de métodos de natureza 

intuitiva, maleável e adaptável, possibilitando interpretar situações imprevistas, 

(Bardin, 1997), enfatizando a qualidade e o significado desses resultados, que 

não são experimentalmente mensurados ou examinados em termos de 

quantidade ou de frequência, tal como ocorre na pesquisa quantitativa (Denzin 

e Lincoln, 1998). A pesquisa qualitativa é marcada pela presença do 

investigador no campo de pesquisa e considera-se que o investigador é o 

principal “instrumento” de investigação, na medida em que há necessidade de 

contato direto e prolongado com o objeto de estudo (Burgess, 1984), pois  só 
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assim é possível uma adequada captação dos significados dos 

comportamentos observados (Alves-Mazzotti, 1999). 

 

 

9.2 Participantes  

 

Participaram neste estudo cinco estudantes da licenciatura em Ciências 

de Desporto (dois do sexo feminino e três do sexo masculino), da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto, nos anos letivos de 2012/2013 e de 

2013/2014, no âmbito das unidades curriculares de Metodologia de Treino 

Desportivo I e II. No que concerne à Metodologia de Treino II, os participantes 

encontravam-se a realizar estágio em centros de treino na região do grande 

Porto em equipas de desportos coletivos (voleibol) de diversos escalões (de 

iniciados a seniores) com calendário competitivo.  

Os entrevistados participaram voluntariamente no estudo, tendo sido 

informados sobre a sua natureza e objetivos. A garantia de confidencialidade e 

anonimato foram asseguradas, tendo sido ainda solicitada autorização para se 

efetuar a gravação dos focus grupo.  

 

 

9.3 Instrumentos 

9.3.1 Entrevistas em Focus Grupo  

 

Tendo em consideração os objetivos deste estudo, que remetem para os 

sentidos e significados, logo se percebe a necessidade de aplicar a entrevista 

como técnica principal, porquanto esta técnica possibilita aceder a informações 

privilegiadas, como os sistemas de valores, as perceções e interpretações 
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sobre o universo que rodeia o entrevistado, sendo um dos meios mais eficazes 

para que o pesquisador se aproxime do universo estudado (Rada, 2005). Deste 

modo, a seleção da entrevista como instrumento de recolha foi imediata, pois 

permitiria o contacto com os estagiários, a observação das suas reações, e a 

recolha de dados que refletiam emoções, motivações e atribuições de sentido e 

que, na linguagem dos próprios sujeitos, possibilitariam contextualizar e 

interpretar esses dados à luz de um quadro teórico ou com o intuito de criação 

de novos conceitos. Acresce que, a entrevista, ao apresentar características de 

proximidade com os indivíduos, apresentou-se como a melhor opção como 

técnica central deste estudo, na medida em que não se obtêm os dados de 

uma forma distante e permite-se associar o conteúdo da oralidade à emoção 

das palavras (Ruquoy, 1997).  

A entrevista pode ser utilizada de duas formas, nomeadamente, 

constituir-se como a estratégia dominante para a recolha de dados ou ser 

utilizada em conjunto com outras técnicas, como sejam a observação, a análise 

documental e, também, como complemento da investigação quantitativa (Quivy 

& Campenhoudt, 2003). Podendo assumir várias formas, segundo níveis 

diferenciados de estruturação, destacam-se três formatos principais: a 

entrevista estruturada, que aplica as perguntas na forma exata da sua 

formulação, inclusive, por regra, na mesma sequência; a entrevista não 

estruturada, em que apenas existe uma lista de tópicos para serem abordados, 

mas o pesquisador pode formular questões conforme entender, pela ordem que 

considerar oportuno e, até, solicitar ao entrevistado que formule os seus 

próprios tópicos; por fim, a entrevista semiestruturada, que se organiza e se 

desenvolve em torno de questões centrais, servindo de base para os 

conteúdos abordados, contudo, a sequência pode ser alterada e podem ser 

introduzidas novas questões em busca de mais informações (Quivy & 

Campenhoudt, 2003). Neste sentido, o tipo de entrevista aplicada neste estudo 

foi a entrevista semiestrututrada em formato de focus groups (grupos focais), 

na qual se procurou discutir os vários temas entre os cinco elementos. Na sua 

condução é importante observar as reações dos elementos do grupo para 

poder moderar, incentivando os elementos mais passivos a participarem na 
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entrevista e, por outro lado, moderar a participação dos elementos que 

monopolizam a discussão (Puchta & Potter, 2004). É, portanto, uma técnica 

que exige muita prática.  

 

 

9.3.2 Outros instrumentos 

 

No presente estudo, não obstante a importância assumida pela 

entrevista focal, a recolha de dados foi complementada com registos das 

intervenções dos participantes no facebook criado no âmbito da disciplina de 

Metodologia da Treino Desportivo I (ano letivo 2012/2013). Os estudantes eram 

convidados a participar num grupo de discussão, o facebookcoach. 

Complementarmente, foi solicitado aos estudantes a produção de diários em 

formato áudio acerca das suas experiências, no âmbito da disciplina de 

Metodologia II e III, no decurso dos dois semestres. 

 

 

9.4 Procedimentos de Recolha   

 

A condução dos grupos focus foi realizada pela regente da disciplina de 

Metodologia II (ano letivo 2013/2014) de voleibol em coadjuvação com outra 

docente do grupo de investigação.  

As entrevistas foram realizadas em 28.10.2013, em 02.12.2013 e em 

17.02.2014. De referir que a investigadora (autora deste estudo) esteve 

presente observando o processo de condução de grupo focus e retirando 

notas. 

Nos diários em formato áudio participaram três elementos, a saber:  
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E1 - áudio diário 1 – 9. 12. 2013; áudio diário 2 – 14. 12. 2013; áudio diário 3 –  

20.03. 2014; áudio diário 4 – 23. 03. 2014; áudio diário 5 – 30. 05. 2014. 

 E2 - áudio diário 1, 2 e 3 – 11. 12. 2013. 

 E3 - áudio diário 1, 2 e 3 – 16. 11. 2013; áudio diário 4 e 5 – 29.11. 2013. 

No que diz respeito às intervenções no facebook coach, as participações 

circunscreveram-se aos mesmos elementos que produziram os diários em 

áudio, no período compreendido entre março e abril de 2013.  

 

 

9.5 Procedimentos de Análise 

 

O procedimento de análise utilizado foi a análise de conteúdo, método 

empírico, dependente do tipo de “fala” a que se dedica e do tipo de 

interpretação que se pretende como objetivo (Bardin,1997). Este procedimento 

de análise visa organizar as informações registadas, sendo que o corpus 

(material recolhido) deve ser organizado em torno de três principais eixos: pré-

análise; exploração do material; e tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. Para o efeito, recorreu-se ao software QSR NVivo 10. 

A primeira etapa - a pré-análise - consiste numa análise prévia dos 

dados recolhidos, isto é, das informações das entrevistas, dos áudio diários e 

das intervenções no facebook, procurando ter um conhecimento mais 

aproximado dos dados ainda em bruto. A segunda etapa - “a codificação”- 

traduziu-se na classificação do conteúdo em temas e categorias. Encontrada a 

coerência entre os temas/categorias foi elaborado um modelo categorial. À 

definição do modelo de categorias, devidamente orientada pelos temas, 

seguiu-se a categorização, tarefa que consiste no agrupamento dos conteúdos 

no modelo categorial. De referir que os temas foram criados a priori e as 

categorias e subcategorias a posteriori. 
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De seguida, apresenta-se o quadro de identificação dos temas, 

categorias e subcategorias (Quadro 2) 

 

 

Quadro 2 – Identificação dos temas, categorias e subcategorias 

Temas Categorias Subcategorias 

1 - Contexto de  
      Estágio 

Questões estruturais e 
organizacionais 

Locais/Horários 

Equipa de trabalho 

Tarefas 

  
2 - Espaço   
de Intervenção 

Dimensão 
Restrita 

Alargada 

Direção 
Um atleta/pequeno grupo 

Equipa 

Autonomia  

3 - Relação 
     com o 
     Tutor 

Situação 
Formal 

Informal 

 
Conteúdo 

Incentivo 

Técnico e Tático 

Reflexão 

Periodicidade  

Tipologia 
Aberta 

Condicionada 

4 – Expectativas  
 
 

 
5 – Conceção de  
Treinador 

Liderança 

Conhecimento 

Comunicação 

Formação 

Rendimento Desportivo 

 

Procede-se, de seguida, à descrição de cada uma das categorias. 
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Contexto de Estágio  

 

Questões estruturais e organizacionais 

Nesta categoria foram considerados todos os elementos relativos aos 

aspetos que definem e caracterizam a instituição (clube) em termos da sua 

estrutura e organização de funcionamento, relativamente a este processo. 

Esta categoria incorpora três subcategorias: Locais e Horários em que 

decorrem os treinos; a Equipa de trabalho em que os participantes se 

encontram inseridos e as Tarefas desenvolvidas pelos participantes durante o 

processo de estágio. 

 

Espaço de intervenção 

 

Dimensão 

Esta categoria comporta os elementos que balizam a área de intervenção 

dos estudantes, incorporando, por conseguinte, as subcategorias, Restrita e 

Alargada, que determinam se esse espaço se confina ao tempo e local onde 

decorrem as sessões de treino (restrita) ou se, pelo contrário, é uma 

intervenção que ocorre num conjunto de situações e locais distintos (alargada). 

 

Direção  

Esta categoria procura identificar a quem se dirige o estudante nas suas 

intervenções, distinguindo-se duas subcategorias: Um atleta/pequeno grupo e 

Equipa, consoante o estudante se dirige apenas a um ou a vários elementos da 

equipa ou se acontece dirigir-se ao coletivo que se encontra a treinar. 
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Autonomia 

Esta categoria integra os elementos que permitem identificar a 

capacidade/possibilidade de os estudantes agirem autonomamente, seja nas 

interações que estabelecem no grupo, seja nas tomadas de decisão. 

 

Relação com o tutor 

 

Situação 

Esta categoria procura conhecer o contexto em que se desenvolve a 

relação entre o estudante e o tutor. Distinguiram-se duas subcategorias: 

Formal, na qual se incluem as situações em que essa relação ocorre de forma 

planeada e tem por base um propósito pré-estabelecido e Informal, quando a 

relação ocorre numa situação ocasional e espontânea.  

 

Periodicidade 

Esta categoria reporta-se à frequência com que ocorrem os contactos 

entre o tutor e o estudante. 

 

Conteúdo 

Esta categoria incorpora todos os elementos que permitem a 

caracterização das temáticas abordadas aquando dos contactos estabelecidos 

entre o tutor e o estudante. Como resultado do teor da informação recolhida, 

foram criadas, a posteriori, três subcategorias: Incentivo, englobando as ações 

motivacionais e de reforço positivo; Técnico e Tático, integrando questões de 

foro técnico e tático da modalidade e Reflexão, incorporando momentos de 

análise reflexiva entre estudante e tutor. 
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Tipologia  

Esta categoria integra os elementos que caracterizam o tipo de relação 

que se estabelece entre o estudante e o tutor e incorpora duas subcategorias: 

Aberta, quando a relação é facilitadora da comunicação e da transmissão de 

ideias, dúvidas e opiniões; e Condicionada, quando a relação é inibidora no 

que respeita a transmissão de ideias, dúvidas e opiniões. 

 

Expectativas  

 

Esta categoria integra os elementos relativos ao que o estudante espera 

do tutor, bem como o que o estudante acredita que o tutor espera de si.  

 

Conceção de treinador 

 

Esta categoria procura identificar as características que, na perspetiva 

do estudante, definem o perfil de um bom treinador. De acordo com os dados 

recolhidos, foram criadas a posteriori cinco subcategorias: Liderança, ser capaz 

de estabelecer uma relação de confiança mútua, autoridade consentida; 

Conhecimento, ser possuidor de conhecimentos técnicos e táticos da 

modalidade; Comunicação, ser capaz de transmitir informação com clareza e 

adaptar o discurso ao público-alvo; Formação, promover o desenvolvimento 

integral dos atletas para além do rendimento desportivo, ser transmissor de 

valores morais e éticos; e Rendimento Desportivo, revelar preocupações em 

obter a melhor performance dos atletas. 
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10. Resultados e Discussão  

 

Com vista a ilustrar os raciocínios em que se baseiam as análises 

efetuadas, apresentam-se alguns excertos das entrevistas. Para análise 

integral dos dados recolhidos, encontra-se o suporte digital que acompanha a 

presente dissertação, que contém o conteúdo das sessões focus grupo, bem 

como os registos dos áudio diários e das intervenções dos participantes no 

facebook coach. Os excertos estão identificados pelo código do estudante (E), 

número do focus grupo (FG), do facebook (FB), dos áudio diários (AD) e a 

respetiva referência (Ref). 

 

 

10.1 Perceções dos estudantes sobre o contexto dos 

centros de treino  

 

Tendo em vista responder ao objetivo - Caracterizar os contextos dos 

centros de treino tendo por base as percepções dos estudantes - foram 

levantadas as questões de ordem estrutural e organizacional. Desde logo se 

destacam as subcategorias locais e horários em que ocorrem os estágios.  

Vinculados a um centro de treino, os participantes do presente estudo 

encontram-se adstritos ao local onde decorrem as sessões de treino das 

diferentes equipas. Para além de uma referência de participação numa 

competição (sem a informação do local) e uma outra de uma reunião na 

Federação de Voleibol, na qual participou um estudante, não existem 

referências a atividades desenvolvidas noutros espaços, ou seja, as referências 

fazem alusão, exclusivamente, às instalações desportivas dos centros de 

treino. 
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Dado não haver referências relativas ao cumprimento de outro tipo de 

obrigações, o horário de trabalho dos participantes parece, também, estar 

cingido, quase exclusivamente, às sessões de treino das equipas às quais 

estão afetos, cuja frequência varia entre três e quatro vezes por semana. As 

oitocentas horas da componente de formação prática, a cumprir 

presencialmente pelo futuro treinador de grau II, previstas no Programa 

Nacional de Formação de Treinadores, na sua página 43, (ou oitocentas e vinte 

e oito horas na página 62, do mesmo documento) durante uma época 

desportiva, (cerca de noventa horas mensais) dificilmente estarão a ser 

cumpridas pelos participantes do presente estudo. Por outro lado, o 

regulamento de Organização de Cursos de Formação de Treinadores, (OCFT), 

editado pelo IPDJ, I.P.15 em junho de 2013, é omisso quanto ao número de 

horas de estágio, limitando-se a circunscrevê-lo a uma época desportiva. No 

entanto, esclarece-se no referido documento que “Apesar da referência 

temporal dos estágios ser uma época desportiva, são estabelecidas nos 

Regulamentos de Estágio dos diferentes cursos (graus) e modalidades 

desportivas um número mínimo de sessões de treino presenciais, a serem 

obrigatoriamente cumpridas pelos treinadores estagiários.” (OCFT, p.9). Com 

efeito, consultado o Regulamento de Estágios Grau I/II, verifica-se, na página 

12, que se encontram estipuladas 800 horas de estágio de grau II. Importa 

referir que as entidades formadoras redigem os seus próprios regulamentos, 

adaptando, naturalmente, o versado no OCFT às especificidades, não só das 

diferentes modalidades desportivas, mas também dos contextos das entidades 

de acolhimento. No caso sob estudo, sendo os participantes estudantes da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, encontram-se sujeitos ao 

“Regulamento de Estágio Integrado nas unidades Curriculares de Metodologia 

II e III, do Ramo em Treino Desportivo do 1º Ciclo em Ciências do Desporto” o 

qual baliza temporalmente o, aí denominado, Estágio de Formação em 

Exercício, a uma época desportiva, ainda que essa ultrapasse o ano letivo, e 

fixa um número mínimo de presenças dos estagiários a três unidades de treino 

semanais. 
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Relativamente à equipa de trabalho, os dados mostraram que os 

estudantes estão integrados em equipas de trabalho que incluem estagiários 

provenientes de outras instituições, o treinador principal (que tem funções de 

tutor), outros treinadores e um ou dois adjuntos. Outro dado relevante é que os 

participantes têm a perceção de que a sua função se assemelha ao papel de 1º 

ou 2º treinador adjunto.  

Como refere a literatura, a formação do grupo de trabalho reveste-se de 

grande importância, pois dela decorre, em grande parte, a qualidade do 

processo que se espera desenvolver. Neste contexto, Bottoms et al. (2013, 

p.197) referem que “A comunidade de prática, enquanto quadro de referência, 

fornece uma lente para examinar o papel da participação no desenvolvimento 

da aprendizagem e da identidade.”. Os mesmos autores, citando Barab & 

Duffy, 2000; Snyder & Wenger, 2004, descrevem uma comunidade de prática, 

destacando três dimensões: “O Domínio – razões pelas quais a comunidade se 

formou e sob que condições funciona; A Comunidade – os membros e as suas 

relações, e a Prática – o produto que é criado no seio da comunidade ou o que 

a comunidade realiza em conjunto” (Bottoms et al, 2013, p.199). 

 A formação da equipa de trabalho, na qual se encontram inseridos os 

participantes do presente estudo, é de natureza institucional. Através de um 

protocolo, a FADEUP e as Entidades de Acolhimento (centros de treino), 

respeitando as diretivas do PNFT, estabelecem as normas de funcionamento 

do estágio, incluindo a nomeação do tutor. 

Se atentarmos à dimensão Comunidade, apesar de se verificar uma 

certa regularidade na utilização de verbos na 3ª pessoa do plural (estamos, 

fazemos, somos), termos que poderiam indiciar a plena integração do 

estagiário no grupo de trabalho, verifica-se, em simultâneo, que alguns dos 

participantes não terão uma noção tão esclarecida relativamente às funções (e 

até aos nomes) de todos os elementos da equipa de trabalho, situação que, por 

seu turno, poderá condicionar, senão condenar, o terceiro domínio, a Prática. 
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De seguida, apresentam-se excertos representativos da situação 

descrita. 

“É o Fulano. Dá-me ideia que ele vem com o Beltrano e que está a trazer 

miúdos de Viana. O Beltrano só está á segunda-feira e depois há outro 

rapaz que acompanha que eu nunca tinha visto e não sei de onde é que 

ele é.” (E1-FG1 – Ref.1) 

 “Eu também estou no colégio X, estou com as minis A e com as minis B 

e também dou uma ajuda com as iniciadas nos dias em que posso. Nos 

minis A sou adjunta do professor Y. “(E3 -FG1 – Ref.2) 

Analisando as atividades desenvolvidas pelos participantes durante o 

estágio nos centros de treino, realçam-se, de forma evidente, as referências 

que apontam para as tarefas inerentes, uma vez mais, às sessões de treino. A 

utilização do termo – inerentes – não pretende consumar a ideia de que se 

encontram referências a qualquer ação que antecede (planeamento) ou 

precede (avaliação) a sessão de treino. Na realidade, as atividades 

desenvolvidas consistem, principalmente, na observação dos atletas, na 

reposição de bolas, na avaliação do desenvolvimento dos exercícios, na 

emissão de feedbacks e na observação do desempenho do treinador principal. 

Com menor incidência surgem referências relativas à realização do relatório de 

estágio. 

“Não é só técnico.(…) Tático também”. (E2 - FG1 – Ref. 1 e 2) 

”corrigir os erros que elas fazem.” (E3 - FG1 – Ref. 3) 

“Eu estou a tentar aproveitar, descobrir os pormenores todos da equipa, 

das falhas todas da equipa.” (E4 - FG 2 – Ref.1) 

 

Se atentarmos à listagem das atividades a realizar pelos estagiários 

previstas no PNFT (p.62), e que, resumidamente, consistem em: elaborar o 

Plano Anual de treino e de competição; planear a sessão de treino e a 
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participação competitiva; organizar, dirigir e avaliar a sessão de treino; realizar 

programas elementares de avaliação e controlo do treino e da capacidade de 

rendimento desportivo do praticante e da equipa; organizar, orientar e avaliar a 

participação dos praticantes em competição; participar na gestão da equipa 

técnica, no planeamento plurianual da atividade de treino e na formação em 

exercício de treinadores de grau I, e a colocarmos em contraponto com o 

discurso dos participantes, verificamos que, aparentemente, pode não estar a 

ser cumprida a totalidade das normas de funcionamento regulamentadas. 

 

 

10.2 Perceções dos estudantes sobre o seu espaço de 

intervenção  

 

Procurando balizar a área de intervenção dos estagiários, diferenciaram-

se os elementos que apontavam para intervenções diversificadas, tanto em 

situações, como em locais, consideradas de dimensão alargada, e 

intervenções confinadas ao tempo e ao local das sessões de treino, 

consideradas de dimensão restrita. Estas últimas foram as situações mais 

referenciadas pelos participantes. Efetivamente, os participantes são unânimes 

ao referir que o treinador principal, momentos antes de iniciar a sessão, informa 

a equipa de trabalho sobre os conteúdos a exercitar durante esse treino. A 

função do estagiário é colaborar na concretização desses objetivos, seja 

inserido no próprio exercício (como passador, por exemplo) seja emitindo 

feedbacks ou repondo bolas. Assim, o espaço de intervenção dos participantes 

está restringido às sessões de treino da equipa a que estão afetos não se 

encontrando referências a intervenções em situações e locais distintos das 

sessões de treino. 

“acabamos por ter um campo de atuação diferente só quando junta o 

coletivo acabo por perder um bocadinho de espaço digamos assim, é 



 
67 

uma função de repor bola e estar preocupado com a parte do feedback” 

(E1 - FG1 – Ref.1) 

“(…) é ele que monta os treinos, é ele que sabe a estrutura que quer ter 

no treino e assim.” (E2 - FG3 – Ref.3) 

“ Eu corrijo as atletas... (…) O professor Y explica o exercício, se for 

preciso buscar alguma coisa as atletas vão buscar, mesas ou bancos ou 

assim, e depois diz E2 vai para ali, por exemplo se formos jogar contra 

uma equipa que bata muito diagonal eu estou em cima da mesa e bato 

mais diagonal.” (E2 – FG3 – Ref. 4 e 5)   

Não menos importante do que a dimensão é conhecer a direção das 

intervenções dos participantes. A distinção adotada - um atleta/ pequeno grupo 

e a equipa - justifica-se pelo facto de esta permitir uma melhor perceção do 

espaço “conquistado” pelo estagiário, porque a dimensão do alvo a quem este 

se dirige reflete, também, a dimensão do seu espaço de intervenção. Por 

outras palavras, se um estagiário se dirige apenas a um atleta ou pequeno 

grupo, significa que tem um menor espaço de intervenção do que outro que se 

dirija à equipa e que interaja com o coletivo.  

Da análise dos dados recolhidos verificamos que durante as sessões de 

treino os estudantes têm uma intervenção dirigida, fundamentalmente, a um 

atleta ou grupo de atletas e consiste na emissão de feedbacks corretivos.  

  “Corrijo e falo com elas.“ (E3 - FG1- Ref.1) 

“Eu corrijo os jogadores também, mas às vezes eles não me levam 

muito a sério, eles todos tem 30 anos então, pronto.“ (E4 - FG1- Ref.2) 

“ele deu-me uma base de confiança em que se eu tiver de dizer alguma 

coisa ou um feedback qualquer a um jogador não lhe vou pedir a 

permissão.(…) centro-me mesmo no treino não estou a pensar que 

estou no centro de treino, estou ali para ajudar, neste caso mais 

individualmente pois não posso parar e trabalhar muito o coletivo ” (E5 - 

FG2 – Ref.1) 
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Com menor regularidade, e evidenciando a casualidade das situações 

em que ocorrem, surgem referências de intervenções dirigidas à equipa no seu 

todo. No entanto, realça-se o facto de que, nas situações em que tal se 

verificou, o treinador principal se encontrava ausente. Considerando que o tutor 

deverá acompanhar, supervisionar e orientar a evolução do estagiário, 

nomeadamente através da observação da condução de treinos, poder-se-ia 

esperar algumas referências que ilustrassem a forma como as tarefas de 

supervisão são operacionalizadas, mas tal não se verificou. 

“Professor Y que traz o treino feito de casa já; mas também às vezes 

diz-me, porque ele no início do treino tem de marcar as presenças, “põe-

nas a fazer isso” e se for preciso eu é que começo o treino sozinha. 

Ainda esta semana ele teve uma reunião na hora do treino e ligou-me a 

dizer, “começa a fazer isto que quando eu chegar continuo”. Acabou por 

não aparecer ao treino e eu estive o treino todo sozinha com elas e a 

partir daquilo que me disse eu fiz o treino sozinha, só com um exercício 

que ele me deu, depois daí peguei no resto.” (E3 - FG2 – Ref.2) 

Para melhor identificar o espaço de intervenção dos participantes, 

emerge, naturalmente, a necessidade de caracterizar a perceção que estes 

têm da sua autonomia. De origem grega, a palavra era composta pelos 

vocábulos autos, que significa “de si mesmo”, e nomos, que significa “lei” e 

traduzia "aquele que estabelece as suas próprias leis". Já na filosofia de Kant 

(filósofo alemão,1724-1804) autonomia era entendida como a liberdade da 

vontade racional que só obedece à lei por ela mesma legislada. Entre outras, 

autonomia significa hoje autodeterminação; possibilidade que uma entidade 

tem de estabelecer as suas próprias normas. (Dicionário da Porto Editora, 

1997) 

Da análise da informação recolhida, ressalta de forma evidente, dada a 

regularidade com que é mencionado, que o espaço de intervenção se encontra 

confinado, exclusivamente, às sessões de treino e, por conseguinte, a sua 

capacidade/possibilidade de agir de forma autónoma apenas se concretiza 

nesse contexto.  
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Os participantes referem sentir que têm pouco espaço para intervir de 

forma autónoma. Revelam a noção de que poderiam aprender mais e serem 

mais úteis se o seu espaço de intervenção fosse diferente. Gostavam de poder 

ser mais interventivos durante o treino, bem como de poder planear as sessões 

de treino (dimensão alargada).  

 “Eu gostava de ter mais espaço mas ao mesmo tempo está a ser uma 

experiência muito rica (…) gostava de planear treinos.” (E4 - FG1 – Ref.1 

e 2) 

 “talvez por ter pouco espaço, não vou aprender, não é ser treinador, 

mas não ter tanta liberdade para falar com os atletas, tento aproveitar ao 

máximo para no futuro ser capaz de... daqueles pormenores poderem vir 

a ajudar-me com  a minha equipa.” (E4 – FG2 – Ref.9) 

 “Acabo por muitas vezes me retrair, não tenho autonomia, agora não  

me sinto no direito de parar o exercício e intervir, isso não o faço. Apesar 

de pontualmente poder ter essa vontade.“ (E1 - FG2 – Ref.3) 

Em contraponto, dois participantes, (E2 e E3) consideram ter bastante 

autonomia, talvez em resultado de terem o mesmo tutor. Salienta-se o facto de, 

também nestas referências, os participantes apenas se reportarem às questões 

do treino, mais concretamente à possibilidade de o estagiário, livremente, emitir 

feedbacks, o que, por sua vez, é redutor e demonstrativo da centralização, 

senão exclusividade, das questões relativas ao treino no processo de estágio. 

Com efeito, parece verificar-se que os participantes estão vinculados a uma 

estrutura, que lhes é dada a conhecer pelo treinador principal, e revelam 

dificuldade, dir-se-ia mesmo, incapacidade em agir para além dela. Alves, 

Queirós e Batista (2014), num estudo, cujo objetivo foi perceber de que forma 

os processos de agenciamento e de estrutura se manifestam durante o estágio 

profissional, concluíram que “a estrutura limita a ação dos estudantes 

estagiários mas também a orienta, pelo que estes dois processos são 

indissociáveis.” (p. 235). Com efeito, a estrutura pode ser facilitadora da ação 

do estagiário na medida em de lhe confere um sentido de orientação para as 
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tarefas que este tem que realizar. No entanto, pode ser castradora das 

manifestações de agenciamento se se tornar rígida e não permitir ao estagiário 

ocupar um espaço próprio no seio do qual ele seja livre de assumir 

comportamentos, tomar decisões e manifestar vontades. As mesmas autoras 

referem que as manifestações de agenciamento, no referido estudo, foram 

impulsionadas pela capacidade do professor cooperante em promover a 

reflexão e pela sua abertura à inovação e à criatividade. No presente estudo, 

verifica-se, precisamente, o contrário, já que, conforme referido, não existem 

referências a qualquer espaço de reflexão, individual ou coletiva. Por outro 

lado, a própria autonomia que estes participantes afirmam ter evidencia uma 

conceção redutora e uma certa ausência de ambição real em experimentar, 

criar e inovar. Conforme é evidente no excerto que de seguida se transcreve, o 

participante, questionado sobre a possibilidade de tomar decisões de forma 

autónoma, com satisfação, responde afirmativamente, descrevendo duas 

situações que, no seu entendimento, espelham essa autonomia. Ora, esses 

exemplos apenas demonstram que o estagiário conhece bem a estrutura em 

que se encontra, e a ela está cingido, sendo que o exercício da sua 

“autonomia” não chega a ser, sequer, um pedido de autorização para uma 

mudança pontual num exercício. O estagiário informa o treinador de algo que 

está a verificar e ele, concordando, autoriza essa alteração, o que não se 

configura, de forma alguma, como uma manifestação de agenciamento. 

“sim, acho que sim! Às vezes há exercícios que tem um certo objetivo, 

por exemplo, exercícios de coletivo que elas têm que fazer duas jogadas 

seguidas com certos critérios e elas não conseguem, e eu – oh professor 

X isto não está a dar, fazemos só uma – e ele diz – ok! Ou tem que fazer 

3 pontos para entrar e elas não conseguem – professor X 3 pontos é 

muito, não está a dar – e ele – ok!” (E2 - FG3 – Ref.3) 
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10.3 Perceções dos estudantes sobre a relação 

estabelecida com o tutor  

   

O reconhecimento da importância da presença de várias formas de 

aprendizagem na construção do modelo de formação de treinadores é hoje 

amplamente reconhecida pelos investigadores (Mesquita et al., 2010). Neste 

enquadramento, o atual modelo de formação de treinadores incorpora um 

sistema integrado de teoria e prática. Sob a forma de estágio tutorado, procura 

promover as aprendizagens em situação concreta de prática, considerando a 

experiência em contexto laboral uma importante componente de formação. 

(PNFT,2010) 

Ainda de acordo com o referido modelo, a tutoria pode assumir uma 

diversidade de formas - “supervising”, “coaching”, “mentoring”, “tutoring” -, 

tendo em vista o desenvolvimento de processos que permitam, ao treinador- 

estagiário, mobilizar os conhecimentos adquiridos e aplicá-los em contexto real 

de prática, identificar e resolver problemas, desenvolver e consolidar 

competências, enfim, promover a sua autonomia. Surge, assim, a figura do 

tutor como peça fulcral na condução de todo o processo.  

Se procurarmos o significado das palavras tutor e mentor, encontramos 

“pessoa a quem é confiada a tutela; protetor; conselheiro” e “pessoa que 

encaminha outra; guia; conselheiro”16, respetivamente. Apesar da similaridade 

entre os dois conceitos, confere-se ao tutor uma relação de maior proximidade 

com o estagiário, já que a assunção da tutela tem implícita a obrigação de 

proteção, aqui entendida em referência aos interesses do estagiário na 

consecução dos objetivos pretendidos, sendo o conhecimento da periodicidade 

dos contactos entre tutor e estagiário, da situação em que estes ocorrem e dos 

conteúdos abordados durante esses contactos, aspetos essenciais para a 

determinação da qualidade da relação estabelecida.  

                                                           

16
 Dicionário de Português.7ª edição. Porto: Porto Editora. 
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Da análise da informação recolhida, verifica-se que os contactos entre 

tutor e estagiário são muito frequentes e têm uma periocidade entre três e 

quatro vezes por semana, consoante as sessões de treino calendarizadas. É, 

assim, neste contexto que ambos interagem, sendo os encontros revestidos de 

um caráter de informalidade, porquanto estes assumem contornos 

espontâneos e ocasionais, ou seja, não são planeados e parecem não cumprir 

uma intenção ou servir um propósito pré-definido, conforme se demonstra nos 

excertos seguintes. 

“Os encontros, relacionados com as minis com o professor Y, é mesmo 

ali [centro de treino] antes dos treinos às vezes.” (E3 - FG 3 - Ref.1) 

“Às vezes depois de um jogo, se tivermos tempo, vamos lanchar e 

falamos um bocado do jogo, do que correu bem e do que correu mal e 

de como vai ser a semana e assim; antes dos treinos também falamos 

um bocado e mesmo durante os treinos, aquelas conversas mesmo 

pequeninas de – olha a seguir vou fazer isto e tal.” (E2- FG 3 – Ref. 3)  

A ausência de intencionalidade pedagógica, previamente determinada, 

aponta para um processo de tutoria meramente externo, em que o 

envolvimento do tutor com a formação do estudante é demasiado superficial.  

Com efeito, o processo de mentoria, por si só, pode não ser o garante de 

sucesso de qualquer processo de aprendizagem. Alertando para este facto, 

Bottoms et al. (2013, p.197). defendem que “os modelos de mentoria 

tradicionais são inconsistentes com os requisitos de independência e de 

criação de conhecimento”. 

Para além das sessões semanais de treino, a frequência com que 

ocorrem outros contactos entre estudante e tutor é difícil de determinar com 

rigor. A utilização de expressões como “às vezes” e “de vez em quando” 

evidenciam não existir uma calendarização pré-estabelecida de encontros, 

reuniões, ou qualquer outro tipo de sessões de trabalho. 
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 Apesar de a mentoria, enquanto fonte de conhecimento, ser hoje 

reconhecida por um conjunto alargado de investigadores (e.g. Lyle, 2002; 

Hobson, 2002; Cushion et al., 2003; Knowles et al., 2005; Trautwein e 

Ammerman, 2010; Panayiotou, 2012;). e de esta valorização poder ajudar a 

diminuir o fosso entre os cursos de formação e a realidade do contexto de 

treino (Knowles et al., 2005), a realidade parece contrariar, em absoluto, o que 

se encontra, e bem, regulamentado: “Este processo deve privilegiar a escuta 

ativa e a observação do enquadramento e condução das unidades de treino e 

competição e estabelecer a relação interpessoal orientada no sentido da 

resolução de problemas através de sessões individuais de tutoria (análise, 

crítica, correção, reforço, feedback, etc.).” (Regulamento de estágios Grau I e 

Grau II, 2012, p.11). 

Não obstante este panorama, os discursos revelam que dois estudantes, 

participaram em reuniões com alguma formalidade. 

" chegamos a ter, de vez em quando, reuniões com os treinadores; além 

dele com mais duas ou três pessoas e já chegamos a reunir na 

federação... ele pronto, pergunta a nossa opinião; tem a ideia dele e 

pergunta o que é que nós achamos e o que é preciso alterar...” (E1- FG 3 

- Ref. 1) 

“Reuniões mesmo com todos os treinadores só houve uma que foi mais 

ou menos um mês depois de terem começado os treinos por causa de 

estabelecer as subidas, quem é que descia de rede e assim, porque de 

resto normalmente faz-se ali...” (E3 - FG 3 - Ref. 3) 

Mais importante do que quantificar os contactos entre tutor e estagiário, 

será analisar os conteúdos abordados na sequência dos seus encontros. Com 

efeito, a diversidade das temáticas contempladas revestem-se da maior 

importância na determinação da qualidade das interações que se estabelecem 

entre ambos, bem como do produto resultante dessas mesmas interações. 

Neste âmbito, a informação recolhida evidencia que os conteúdos abordados 

entre os estudantes e os tutores estão, fundamentalmente, relacionados com 
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as questões de foro técnico e tático da modalidade e ocorrem durante a 

sessão de treino, ou imediatamente antes desta e nunca no final da sessão. 

Apesar de frequentes, estes encontros parecem ser breves. O tutor informa o 

estagiário sobre os objetivos da sessão e sobre as situações de aprendizagem 

planeadas, ou seja, sobre os conteúdos a abordar naquela sessão. Durante o 

treino, e de forma rápida, ocorrem algumas trocas de impressões e 

esclarecem-se algumas dúvidas pontuais não se tratando, pois, de diálogos ou 

debates de ideias. Não obstante o tutor assumir o comando do processo, estas 

situações não se enquadram num estilo de Supervisão Prescritivo, já que o seu 

discurso não vai no sentido de elencar os comportamentos e destrezas que 

espera observar, analisar comparativamente ações ou estratégias adotadas 

e/ou a adotar nem privilegia o desenvolvimento de skils instrucionais e de 

estratégias de gestão de grupo. (Gonçalves, 2009).  

“No início do treino ele fala comigo sobre o que vamos treinar e essas 

coisas todas e eu depois se achar que alguma coisa está mal vou falar 

com eles.” (E4 – FG 1 – Ref. 3) 

“Eu ponho certas questões do porquê de um ou outro exercício, ou de 

certas filosofias de jogo, o que é que está por trás daquilo, ou 

comentamos certa performance de um atleta; falhas mais globais nos 

atletas... falamos muito dos atletas e muitas vezes das condições em 

que eles... ou seja, a condição atual em que eles se encontram na 

seleção.” (E1- FG3 – Ref.1) 

“ Ele às vezes mostra-nos um exercício e vem falar comigo e com a [1ª 

adjunta] e com os outros treinadores e pergunta – a seguir vou fazer 

jogo assim – e eu – acho que fazes bem porque nós também 

precisamos disto. Não é uma conversa muito grande...” (E2 – FG3 – 

Ref.11) 

Com menor frequência, de forma quase residual, surgem duas 

referências à emissão de “feedbacks” de encorajamento/reforço por parte do 

tutor. (Esclareça-se que a colocação do termo entre aspas pretende tão 
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somente veicular a ideia de que, em boa verdade, as situações sob análise não 

se enquadram em qualquer feedback tipificado). Assim, e como ilustram os 

excertos dos discursos dos participantes, o conteúdo incluído nesta categoria 

poderia, numa primeira análise, parecer descontextualizado. Contudo, 

valorizou-se o facto de os participantes terem revelado sentir a atitude do tutor 

como um reforço positivo relativamente ao seu comportamento, funcionando 

desta forma, quase, como um feedback de incentivo. Apesar disto, dada a 

escassez e a fugacidade com que tais situações parecem ocorrer, não pode 

considerar-se que o tutor assume um estilo de Supervisão Apoiante, uma vez 

que não há cooperação com o estagiário no sentido de o levar a analisar e 

compreender o que ocorre, não o incentiva a tomar decisões de forma 

autónoma e responsável, nem com ele colabora no ultrapassar das dificuldades 

com que este se depara no exercício das suas funções. 

“O próprio Cicrano, que é o meu treinador principal, acena com a 

cabeça a dizer que sim; e isso é um fator de confiança porque eu no 

início, também se calhar estava como eles, não podia fazer exercícios, 

aliás, ainda não tenho... não sou eu que organizo o treino, continua a ser 

ele na mesma mas...” (E5 - FG2 – Ref.1) 

“Sim, se eu estiver a corrigir alguma coisa à frente dele e estiver certo 

ele diz - estejam atentas ao que a professora diz-”. (E3 – FG1 – Ref.1) 

Ainda na sequência da análise dos conteúdos abordados entre tutor e 

estagiário, emergiu a subcategoria Reflexão. As situações descritas pelos 

participantes demonstram que a análise reflexiva é uma prática ausente no 

processo de estágio em que se encontram inseridos. Reportando esta omissão, 

algumas referências evidenciam que os estagiários não sentem necessidade 

de, individualmente ou com o tutor, refletir nos contextos de estágio como 

forma de aprendizagem, desvalorizando esta omissão.  

Acerca desta ausência de processo reflexivo, importa referir que as 

ações empreendidas pelo treinador principal no exercício das funções de tutor 

não devem desprender-se do seu desiderato, que é a formação de 
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profissionais capazes de responder aos desafios da profissão. Por sua vez, 

esta capacidade apenas se concretiza quando criadas as condições 

necessárias ao desenvolvimento de competências de análise e de reflexão. Só 

assim o profissional adquire capacidade de reconhecer o contexto em que se 

insere, escolher as estratégias a utilizar, tomar decisões, avaliar o resultado 

das suas opções e redefinir comportamentos. Conduzir o estagiário a identificar 

estratégias, a verificar analiticamente o que correu de forma mais ou menos 

adequada, a pensar deliberadamente sobre aspetos específicos de uma 

sessão é uma das formas mais eficazes de atingir objetivos de melhoria. No 

entanto, tal como referem Trautwein e Ammerman (2010), se o ato reflexivo 

não se constituir como uma componente formal e não se materializar nas 

experiências do dia-a-dia do profissional em formação, dificilmente se manterá 

ao longo da sua carreira profissional. Com efeito, as competências de análise e 

reflexão são hoje, consensualmente, consideradas fundamentais para a 

eficácia do exercício de qualquer profissão. A sua aquisição, desenvolvimento 

e consolidação devem pois, ser um objetivo a perseguir por todos os 

intervenientes responsáveis pela formação, não só inicial, mas também ao 

longo de todo o percurso profissional. Rodrigues (2009) defende mesmo que 

esta é uma ferramenta essencial para a melhoria das práticas profissionais e 

que precocemente se deve criar o hábito de as utilizar. Corroborando esta 

ideia, Batista, Pereira e Graça (2012) referem que é necessário “dotar os 

futuros profissionais da capacidade de mobilizar os conhecimentos e 

habilidades face às situações concretas com que se vai deparar e de refletir, 

criticamente, sobre os meios, as finalidades e consequências da sua acção” 

(p.91). A reflexão, não se cingindo apenas aos conteúdos de natureza técnica 

decorrentes da prática, parece contribuir também para o desenvolvimento das 

capacidades de aprender e partilhar ideias, de trabalhar em equipa e de 

respeitar as diferenças. Como referem Rosado e Mesquita (2011, p.213) “A 

construção de um estilo pessoal é um dos requisitos para se ser expert, sendo 

potenciada pela prática reflexiva.” Em sintonia com esta ideia, o regulamento 

de estágios estabelece que a relação interpessoal, entre tutor e estagiário, 

deve ser “orientada no sentido da resolução de problemas através de sessões 
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individuais de tutoria (análise, crítica, correção, reforço, feedback, etc.)” (p.11). 

No entanto, os excertos que a seguir se transcrevem, ilustram uma realidade 

bem diferente. 

 “Sobre nós próprios não, acho que não.” (E2 – FG3 - Ref.2)  

“Sim, é mais no treino do que em nós, pelo menos comigo.” (E3 – FG3 - 

Ref.3) 

“Não sei. Nunca experimentei [a reflexão]. Acho que não iria ser 

significativo, pelo menos para mim, pelo tipo de pessoa que eu sou.” (E2 

– FG3 – Ref.6) 

Pese embora o ato reflexivo não ser estimulado no processo de 

formação destes estudantes para treinador, o reconhecimento da sua 

importância é claramente manifestado por um estagiário num áudio diário.  

“Foi importante sentir que foi um exercício reflexivo, que me ajudou a 

perceber que certas ideias não estavam tão consolidadas quanto nós 

julgávamos. Achei que o tema base que foi levantado, no focus grupo, é 

muito importante nas fases de carreira destes treinadores, ou futuros 

treinadores, que estiveram presentes. E no meu caso pessoal creio que 

se revelou uma mais-valia no meu processo de aprendizagem, 

principalmente ao nível de me conhecer a mim mesmo, foi muito 

interessante. Obrigado por isso!” (E1 – AD2 – Ref. 1)   

A este propósito será interessante relembrar Kamberelis e Dimitriadis 

(2011). Os autores consideram que o Focus Grupo tem, entre outras funções, 

uma função pedagógica porque basicamente envolve um compromisso coletivo 

projetado para promover o diálogo e alcançar níveis mais elevados de 

compreensão das questões essenciais para o desenvolvimento dos interesses 

de um grupo. Esta função, no contexto dos focus grupo, foi plenamente 

conseguida, conforme ilustra o excerto apresentado. 
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Por fim, com o intuito de melhor conhecer a relação que se estabelece 

entre o tutor e o estagiário, procurou-se determinar a sua tipologia. O 

conteúdo informativo evidenciou que alguns estudantes mantêm uma relação 

condicionada com o tutor, não se sentindo muito à vontade para colocar 

dúvidas e dar opiniões. Refira-se que, apesar de a comunicação entre tutor e 

estagiário se fazer com a utilização da segunda pessoa do singular, o que 

poderia evidenciar uma relação de proximidade e um à vontade próprios de 

uma relação entre pares, a presença de uma certa cerimónia por parte do 

estagiário parece condicionar a relação estabelecida entre ambos. Por outro 

lado, um participante refere a existência de um clima aberto com o tutor, apesar 

de, no decurso das entrevistas, evidenciar que a abertura por si percecionada 

não encontra reflexo nas suas acções e desempenhos, mantendo-se este 

participante muito cingido às orientações e prescrições do treinador (estrutura) 

e distante da tomada de decisões em autonomia (agenciamento), aliás, tal 

como os demais estagiários. 

A complexidade da condução de todo este processo exige uma atividade 

intensa, sistemática e individualizada e tem por base o estabelecimento de uma 

relação pessoal interativa entre tutor e estagiário. As características do tutor e a 

sua capacidade de assumir diferentes papéis parecem, assim, ser 

determinantes na forma como todo o processo se desenrola. Corroborando 

esta ideia, Silveira (2011), num estudo de revisão sistemática relativamente aos 

papéis e características do Professor Cooperante (figura equivalente ao tutor 

no estágio profissional para a docência), verificou que as características que 

mais se evidenciaram foram o estabelecimento de relações interpessoais, a 

colaboração, a comunicação e o aconselhamento e que os papéis mais 

frequentemente atribuídos foram o de mentor, confidente e moderador. No 

caso sob análise, verifica-se que a figura do tutor se desvanece sob a figura do 

treinador principal, que com o seu vasto conhecimento e longa experiência 

parece intimidar os participantes, talvez devido ao temor de denunciarem 

alguma ignorância ou menor capacidade. Este quadro, parece indicar que os 

treinadores não assumem verdadeiramente os papéis de mentor, confidente e 

moderador, referidos pelo autor. 
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“Acho que é mais o receio de dizer algo que não faça sentido. Pela 

nossa ótica até parece que faz sentido mas no meio daquilo tudo não faz 

tanto sentido, se calhar vou dizer uma coisa não tão acertada quanto 

isso.” (E1- FG3 - Ref.12) 

“Acho. Acho que se precisar de ajuda posso ir perguntar-lhe o que quer 

que seja mas para já...” (E2 – FG3 – Ref.8) 

“ ele já ajudou a dar treinos à seleção brasileira, à seleção italiana, à 

seleção francesa; e uma pessoa começa a pensar, hum e nós 

aqui...começo-me a sentir cada vez mais pequenina à beira dele então é 

um bocadinho intimidante falar com ele sobre isso, ele tem tanta 

experiência e principalmente eu que estou pela primeira vez a dar treino, 

à beira dele sinto-me uma ignorante.” (E3 – FG3 - Ref.10) 

 

 

10.4 Expectativas dos estudantes  

 

A forma como o processo de estágio se desenrola parece influenciar, 

significativamente, a perceção que os estagiários têm relativamente ao papel 

que o tutor deve desempenhar neste processo. A noção da oportunidade de 

aprender com o treinador principal está bem presente nos discursos dos 

participantes, isto apesar de estes acreditarem que a sua função é ajudar o 

treinador e, por consequência, não esperarem que este assuma a tarefa de os 

aconselhar, orientar ou acompanhar. Talvez pelas mesmas razões os 

participantes, nos seus discursos, não utilizam as palavras tutor, mentor, 

orientador ou quaisquer outras que não a de treinador e treinador principal, 

curiosamente, também utilizadas no plural. Este facto parece indiciar que a 

visão que os estagiários têm do tutor é a de um treinador competente com o 
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qual, dadas as circunstâncias, esperam aprender a treinar e simultaneamente 

poder, de certa forma, prestar ajuda durante o treino. Ainda no que concerne às 

expectativas, também ficou evidente que o que os participantes esperam, em 

conformidade com as constatações anteriores, circunscreve-se a questões, 

relativas ao treino.  

“estou aqui a estagiar – eu sinto que sou mais um a ajudar. Nesse 

sentido... como estou com este espírito não consigo dissecar muito bem 

o papel do tutor porque eu não vejo o treinador principal como um tutor.” 

(E1 – FG3 – Ref.1) 

“Eu não estava à espera de ter uma orientação, do género de me 

perguntarem o que sinto e assim, não estava à espera disso.” (E2 – FG3 

– Ref.6) 

“Eu diria que é como um treinador principal e um adjunto, é a relação 

nesse papel e não tanto como orientar, tento aprender o máximo e estar 

atento a todos os pormenores.” (E1- FG3 – Ref.2)  

Mais se verifica que, os estagiários compreendem bem a dificuldade do 

treinador principal em ter preocupações formativas e, simultaneamente, manter 

um bom nível de desempenho durante as sessões de treino, pelo que não 

revelam qualquer sinal de desagrado face a esta evidência. 

“ ser tutora de alguém e ao mesmo tempo treinadora principal, acho que 

é um bocado difícil de conciliar essas duas coisas, tentando por esses 

papéis ao mesmo tempo.” (E2 – FG3 -  Ref. 11) 

Naturalmente que, com esta realidade, está diretamente associado o 

comportamento do treinador ao longo do processo, ou seja, o que os 

estagiários esperam do tutor está intimamente ligado ao que eles acreditam 

que o treinador espera deles. Por outras palavras, o estagiário espera poder 

colaborar com o treinador durante as sessões de treino e acredita que o 

treinador espera ser ajudado pelo estagiário durante as sessões de treino. 

Estas “esperanças” (chamemos-lhes assim, e não expectativas) parecem advir 
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da ausência de determinação de tarefas explicitamente solicitadas por parte do 

treinador principal (chamemos-lhe assim, e não tutor), e esta ausência parece 

advir da visão tradicional que o treinador tem relativamente ao papel que 

deveria desempenhar enquanto tutor. Ao não assumir plenamente a 

responsabilidade da formação do estagiário, não se comportando como um 

tutor, o treinador não permite ao estagiário perceber o que dele é esperado, e, 

por conseguinte, torna-se difícil os estudantes percecionarem as expectativas 

do tutor face a si. Com efeito, este desconhecimento está patente em alguns 

discursos dos participantes. 

[O que o treinador espera de si?] “Sinceramente não sei.” “[nunca 

pensou nisso]Por acaso não.” (E3 – FG1 – Ref.1) 

“Eu acho que no meu caso é dar uma ajuda e ser o que ele chamou de 

braço. Está ali alguém para dar força e volume no treino para lhes meter 

bola, basicamente, e dar alguma ajuda.” (E1 – FG2 – Ref.1)  

“Porque são... sei lá... estão muito vocacionados para a parte de 

competição ou seja, não é tanto.. a prioridade deles... se calhar se nos 

sentissem mais perdidos tinham mais essa preocupação.” (E1 – FG3 – 

Ref.3) 

 As relações interpessoais são biunívocas e, como tal, tutores e 

estagiários parecem influenciar-se mutuamente, dir-se-ia mesmo, para o bem e 

para o mal. Weasmer e Woods (2003) referem que os mentores, os tutores, os 

supervisores, os professores cooperantes, enfim, os profissionais que exercem 

o acompanhamento e supervisão de estudantes-estagiários, parecem 

beneficiar com as experiências vividas no âmbito do exercício dessas funções, 

nomeadamente no que diz respeito à reflexão, ao planeamento, assim como ao 

sentido de autoeficácia. No entanto, a perceção de autoeficácia parece não ser 

homogénea entre grupos. Ao longo do tempo/processo, pode ser estável ou 

flutuante e depende de vários fatores que antecedem e/ou ultrapassam a 

mentoria, como a experiência ou a sensibilidade do mentor. Por sua vez, esta 
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sensibilidade também é influenciada pela sua profissão principal e pelas 

experiências anteriores por ele vividas (Larose, 2013). 

Apesar da importância que assume a função do tutor na construção do 

sucesso ou do insucesso do processo de formação inicial, a sua 

escolha/selecção para o exercício desta atividade, na prática, está ainda longe 

de ser a ideal. A atribuição do cargo, nomeadamente em Portugal que pode 

considerar-se que está a dar os primeiros passos neste âmbito, não implica 

uma formação especializada na área da supervisão, nem experiência anterior 

em atividades de mentoria. Larose (2013) salienta a importância do 

recrutamento de mentores recomendando, entre outros, a valorização da sua 

experiência anterior no ensino e em processos de mentoria. A este propósito, 

Glenn (2006), analisando as características dos professores cooperantes que 

melhor servem os propósitos do estágio profissional, apesar de não desenhar 

realmente um perfil que sirva de guia para a sua seleção, concluiu que estas 

incluíam a capacidade de colaborar, de emitir feedbacks, fornecer apoio 

emocional e funcionar como um par no relacionamento profissional. A mesma 

autora reforça a ideia referindo que os professores cooperantes devem 

proporcionar aos estudantes a “oportunidade de crescer como educadores - 

aprender com aqueles que têm mais conhecimento, de assumir riscos e a 

falhar sem se tornarem falhados.”(p.85) 

      Este modelo de aprendizagem é recente na formação de treinadores em 

Portugal e, por conseguinte, revela-se, quase, como uma novidade para todos 

os intervenientes do processo. O próprio tutor não possui, por norma, 

referenciais próprios a que possa apelar, uma vez que a sua formação ter-se-á 

constituído em modelos baseados unicamente na aquisição e raramente na 

participação (Sfard,1998). Esta situação pode, por sua vez, influenciar a noção 

que o próprio treinador principal tem acerca do seu desempenho enquanto 

tutor. Gürsoy e Damar (2011), analisando a perceção e o nível de consciência 

dos professores cooperantes quanto ao seu papel durante o estágio 

profissional no ensino, verificaram que existe alguma discrepância entre o 

contributo que eles acreditam dar e aquele que efetivamente dão. Esta situação 
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verifica-se tanto no que diz respeito à sua colaboração com os estudantes 

estagiários, como com os supervisores das respetivas instituições de formação. 

Analisando o Perfil do Tutor definido no Regulamento de Estágios de 

Grau I e II, constata-se que este deve “Ter conhecimentos na área pedagógica, 

metodológica e didática em consonância com o desempenho da função de 

Tutor e possuir Cédula de Treinador de Desporto de grau superior ao do 

Treinador Estagiário para os Cursos de Treinadores de Grau I e de pelo menos 

a mesma qualificação quando se trate de Cursos de Treinadores de Grau II” 

(p.52). Por esclarecer fica o que são os conhecimentos pedagógicos, 

metodológicos e didáticos em consonância com o desempenho da função de 

tutor, ou melhor, os que serão dissonantes. No entanto, compreende-se a 

dificuldade das entidades responsáveis pela formação de treinadores em seguir 

as indicações oriundas da investigação na definição de critérios de atribuição 

desta função. A escassez, quase inexistência, de formadores qualificados iria 

comprometer todo o processo, pelo que se considera oportuna a intervenção 

da Confederação de Treinadores de Portugal, quando refere como fundamental 

e urgente a formação de especialistas em formação de treinadores.17
  

A dificuldade na aplicação deste modelo de formação é corroborada com 

os resultados do estudo realizado em 2010 por Mesquita et al. que mencionam 

que, apesar de os treinadores portugueses terem consciência da importância 

da aprendizagem experiencial, não estão familiarizados com este tipo de 

experiência, já que não existe tradição no sistema de formação de treinadores 

em Portugal. Por outro lado, apesar dos inúmeros estudos nesta área, Bloom 

(2013) considera que atualmente ainda existe falta de pesquisa empírica sobre 

os processos de mentoria no desporto, isto não obstante as várias abordagens 

que este possibilita (e.g., atleta-atleta, treinador-atleta, treinador-treinador). 

Considera-se, no entanto, que seria muito enriquecedor que, em futuros 

trabalhos, se realizasse uma abordagem conjunta e em simultâneo (no tempo, 

no espaço e nos intervenientes) de forma a conseguir colocar-se em 

                                                           

17
 Informação consultada em: http://www.treinadores.pt/pt/artigos/artigospublicacoes/123-programa-

nacional-de-formacao-de-treinadores-presente-e-futuro 
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contraponto as perceções de diferentes grupos de intervenientes sobre uma 

mesma realidade. 

 

 

10.5 Perceções dos estudantes sobre o que é ser 

treinador 

 

O treinador de hoje é um profissional que deve ser capaz de 

desempenhar uma pluralidade de funções. O exercício profissional competente 

obriga-o a assumir múltiplos papéis, a possuir um amplo leque de 

conhecimentos e a dominar um vasto conjunto de habilidades. À competência é 

atribuída o significado de aptidão (Dicionário da Língua Portuguesa, 1997), aqui 

entendida como aptidão profissional. Compreende-se, pois, que a forma como 

as questões da competência e da identidade são operacionalizadas no decurso 

do processo formativo seja uma preocupação central dos responsáveis pela 

formação (Batista, Pereira & Graça, 2012). Cohen (2000) alarga a questão a 

outros espaços e defende que o contexto social em que o indivíduo se encontra 

inserido influencia fortemente a aquisição da sua identidade profissional. Com 

base nestes pressupostos, procurou-se conhecer as características que, na 

perspetiva dos participantes, definem o perfil de um bom treinador.  

De acordo com a informação recolhida, e dada a incidência das 

referências, emergiram cinco subcategorias, a saber: Conhecimento, 

Comunicação, Liderança, Rendimento Desportivo e Formação. A ordem pela 

qual se encontram elencadas não obedece à frequência com que foram 

referidas pelos participantes, mas sim porque, se atentarmos ao seu 

significado, verificamos que parece existir uma certa lógica na valorização de 

cada uma delas e um fio condutor que as une de forma coerente. Com efeito, 

na perspetiva dos estagiários, o conhecimento aprofundado da modalidade é 

um requisito central no perfil do bom treinador. Estes consideram que só o 
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profissional conhecedor terá competência para transmitir esse conhecimento e 

tomar as decisões mais adequadas no treino e na competição. 

“É essencial que o treinador tenha um grande nível de conhecimento da 

modalidade” (E3 – FB – Ref.2) 

No entanto, ser possuidor de conhecimento, per si, parece não ser 

suficiente; o treinador deverá ter competências de comunicação para que a 

transmissão da informação seja clara e adaptada ao nível etário ou de 

desempenho, do grupo a quem ela se dirige.  

“que seja capaz de o transmitir, mas por si só, não é isto que vai fazer 

dele um grande treinador.” (E3 - FB – Ref.2) 

É, ainda, necessário que a relação que o treinador estabelece com o 

grupo se paute por valores de confiança e em que o treinador se assuma como 

uma autoridade, mais consentida do que imposta, revelando qualidades de 

liderança.  

“torna-se amigos de todos eles, mantendo sempre um ambiente de 

animação, descontração e companheirismo nas suas aulas, sem que 

perca a autoridade sobre a aula, conseguindo sempre impor a sua 

presença e a ordem.” (E3 – FB – Ref.3)  

 “(...) E outra coisa que acho muito importante é o reconhecimento que 

os atletas tem do treinador, ou a projeção que o treinador tem;” (E1 - FG1 

– Ref.1) 

 

Outro elemento que sobressaiu, é que, na perspetiva dos estudantes, 

um bom treinador é, aquele cujo trabalho se traduz em resultados expressivos 

já que o rendimento desportivo dos seus atletas é o objetivo que deve nortear 

a sua acção. 
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”Uma pessoa que goste mesmo da modalidade vai querer ter um 

treinador como ela diz, que puxe por nós, que tire o melhor de nós em 

cada treino e em cada semana.” (E5 - FG2 – Ref.2) 

Paralelamente às características supramencionadas, os participantes 

consideram que, em simultâneo com a preocupação de rentabilizar o potencial 

da sua equipa, o treinador deve saber lidar emocional e psicologicamente com 

todos os elementos com quem trabalha, ser veículo transmissor de valores 

desportivos, sociais e morais, enfim, ter preocupações de promover a 

formação integral dos seus atletas. 

“Um treinador deve transmitir a importância dos valores do Desporto em 

si (fair play, etc) e também valores sociais e morais. O treinador deve ter 

uma postura sempre correta em treino e não ter apenas como objetivo 

formar jogadores eficientes e eficazes no Desporto que praticam.” (E2 – 

FB – Ref.2) 

“Um treinador deve direccionar os seus esforços no sentido de 

proporcionar ao atleta uma formação completa, não se limitando 

simplesmente a transmitir o conhecimento referente à sua modalidade, 

mas proporcionando um leque de experiências muito vastas, que 

abranjam os diversos quadrantes da vida do atleta.” (E3 – FB – Ref.4) 

As características aqui elencadas deverão ser entendidas como uma 

perspetiva confinada a um tempo, referenciado a uma fase evolutiva no 

desenvolvimento profissional dos participantes. Num estudo sobre Construção 

da Identidade Profissional realizado com estudantes de Metodologia do Treino 

Desportivo da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, Vozniak 

(2014) constatou que a perceção dos estudantes sobre o que é ser treinador 

foi-se alterando ao longo do semestre. Estes dados corroboram a noção de que  

a aquisição da identidade profissional é um processo dinâmico, dependente do 

contexto em que é exercida a atividade e que se prolonga durante toda a vida 

profissional do indivíduo. 
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11.Conclusões 

 

Tendo como referência os objetivos definidos, procurou-se ao longo deste 

estudo, alcançar uma compreensão mais aprofundada acerca dos processos 

de Tutoria no Contexto do Estágio Profissional, através das percepções de 

estudantes de Metodologia do Treino Desportivo da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto  

Sintetizando os resultados das análises efetuadas, e de acordo com as 

referências dos participantes neste estudo, dir-se-ia que todo o processo de 

estágio se desenvolve, exclusivamente, em torno de sessões de treino 

planeadas e operacionalizadas pelo treinador principal. Apesar de os 

participantes terem a perceção de que a sua função se assemelha ao papel de 

1º ou 2º treinador adjunto, a sua participação parece resumir-se a um processo 

de coadjuvação subalterna, chamemos-lhe assim, com o treinador principal. 

Com efeito, as suas tarefas consistem, apenas, em observar o desempenho 

dos atletas e do treinador, colaborar no desenvolvimento dos exercícios, e 

emitir feedbacks dirigidos, quase exclusivamente, a pequenos grupos. É, 

assim, um espaço de intervenção reduzido, no qual os participantes se 

movimentam com pouca autonomia, apesar de sentirem que poderiam ter uma 

participação mais ativa, nomeadamente ao nível do planeamento. 

No que diz respeito às relações que se estabelecem entre tutor e estagiário, 

dir-se-ia que estas são limitadas em qualidade e reduzidas em quantidade, já 

que, apesar dos contactos serem frequentes, apenas ocorrem durante as 

sessões de treino. Revestidos de um caráter de informalidade, estes 

“encontros” são fugazes e os conteúdos abordados visam, apenas, questões 

de foro técnico e tático. A emissão de feedbacks escasseia e os diálogos são 

muito breves. Pontualmente, ocorre um reforço positivo, mas parece ser 

casual, ou seja, se e quando as circunstâncias, por acaso, se proporcionarem, 

não parecendo obedecer a qualquer critério conhecido do estudante e que o 

oriente neste processo. Assim, a análise reflexiva, individual ou conjunta, 

parece ser uma prática pouco presente no processo de estágio. Verificou-se, 
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ainda, existir uma relação condicionada entre ambos, caracterizada por uma 

certa inibição, sendo que os estagiários não se sentem muito confortáveis em 

colocar dúvidas ou emitir opiniões. 

As sessões individuais de tutoria não se realizam, reuniões alargadas não 

estão programadas, nem são planeadas, não existindo diversidade de assuntos 

abordados, contrariando aquilo que está bem especificado no Regulamento de 

Estágio do PNFT. O estagiário não designa o treinador de tutor porque, na 

realidade, ele não exerce esse papel. O estudante é acolhido no centro de 

treino, não sendo objecto de supervisão ativa, observação, crítica e não realiza, 

nem colabora na realização, dos diversos níveis de planeamento. Deste modo, 

não reformula porque nada é da sua responsabilidade ou autoria. Ou seja, ao 

estudante estagiário não parece ser proporcionado o tempo, nem o espaço, 

necessários, dir-se-ia mesmo fundamentais, para que o processo de estágio 

realmente se concretize, de acordo com o que são consideradas as boas 

práticas. 

Não obstante este panorama, a noção da oportunidade de aprender com o 

treinador principal está bem presente nos discursos dos participantes, embora 

estes considerem que a sua função é a de ajudar o treinador e, por 

consequência, não esperam que este assuma a tarefa de os aconselhar, 

orientar ou acompanhar. Apesar de os participantes serem consentâneos em 

afirmar que gostavam de ser mais úteis, de poder planear e de ter mais espaço 

de intervenção, consideram que este processo está a ser uma experiência 

muito rica e não esperavam mais do que aquilo que estão a receber. Na 

verdade, os estudantes acreditam que um treinador principal não tem tempo 

para, cumulativamente, treinar uma equipa e efetuar a supervisão do seu 

estágio. O facto de os receber e eles poderem vivenciar o processo de treino 

ao longo de toda a época é o expectável e o desejável.  

Verificou-se, também, que os participantes consideram que um bom 

treinador deve ser um líder com conhecimentos sólidos da modalidade, ser um 

bom comunicador e ter a preocupação de promover uma formação integral dos 

seus atletas em simultâneo com a procura do êxito desportivo. Por fim, 
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constatou-se que os estagiários consideram ter havido evolução ao longo do 

processo de estágio, referindo que aumentaram os seus conhecimentos da 

modalidade, aprenderam a lidar e a comunicar melhor com os atletas, 

ganharam mais confiança, melhoraram a sua capacidade de observação de 

pormenores e conseguiram um maior à vontade na sua relação com o treinador 

principal e com os atletas.  

Face ao exposto, poder-se-ia afirmar que os resultados do presente estudo 

colocaram em evidência que os processos de tutoria poderão não estar a ser 

operacionalizados no cumprimento integral de todos os normativos patentes no 

Programa Nacional de Formação de Treinadores. 

 Para terminar, considera-se que o presente estudo teria sido fortemente 

enriquecido se, em simultâneo, se acedesse à perspetiva de outros 

intervenientes destes processos de estágio, mais especificamente à do 

treinador principal/tutor. Uma outra visão duma mesma realidade possibilitaria 

um mais amplo conhecimento dessa realidade como aliás também ajudaria, 

com certeza, na interpretação e análise dos dados fornecidos pelos 

participantes. 
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13. Conclusões gerais 

 

A presente dissertação, composta por dois estudos, teve como foco a 

formação de treinadores. Neste âmbito, sendo certo que o conhecimento sobre 

o percurso realizado num passado, ainda que recente, potencia um melhor 

entendimento sobre a realidade presente, procurou-se no primeiro estudo, de 

natureza concetual, analisar a história legislativa da formação de treinadores 

em Portugal e o seu enquadramento europeu, conhecer o percurso 

investigativo, nacional e internacional, relativamente a esta temática e, por fim, 

analisar os documentos que, atualmente, regulamentam o exercício e o acesso 

à carreira do treinador de desporto em Portugal. Nesta análise tornou-se claro 

que, tanto as inúmeras iniciativas legislativas como o incremento da 

investigação, têm sido fortes motores de evolução neste domínio, sendo o 

Programa Nacional de Formação de Treinadores, em vigor em Portugal desde 

2010, reflexo dessa mesma evolução. 

Neste ponto, não será controverso o reconhecimento da necessidade de 

melhor conhecer a operacionalização deste modelo novo de formação, que, 

espera-se, apetreche o treinador dos instrumentos necessários para enfrentar 

os complexos desafios inerentes a esta profissão. Deste modo, o propósito do 

segundo estudo insere-se neste reconhecimento. Através das perceções de 

estudantes estagiários, procurou conhecer-se os processos de tutoria no 

contexto do estágio profissional, tendo-se verificado que estes ainda 

apresentam uma configuração pouco definida e que os ingredientes formativos 

regulamentados no Programa Nacional de Formação de Treinadores apesar de 

estarem presentes, ainda não são operacionalizados na sua plenitude. 

Cientes da dificuldade em alterar mentalidades, fruto de uma cultura vigente 

durante décadas, acreditamos que o contributo da investigação, e aqui 

salientamos o empenho das instituições de ensino superior, no caminho que 

está a ser trilhado neste passado tão recente, trará, indubitavelmente, uma 

melhoria substancial da qualidade da formação prestada e o reconhecimento 

social da profissão de treinador de desporto.  
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