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Resumo  

A importância do Desenvolvimento Positivo através do Desporto tem ganho 

grande expressão na atualidade, assim como a importância de se promover a 

Responsabilidade Pessoal e Social dos atletas.  

Assim, o objetivo do presente trabalho foi aprofundar o conhecimento sobre o 

que treinadores de Futebol fazem para desenvolver positivamente os seus 

atletas, tanto no contexto de treino como no jogo e também o que pensam e 

sabem sobre este assunto. 

Para atingir os objetivos propostos foi elaborada uma entrevista 

semiestruturada e aplicada a seis treinadores da 1ª e 2ª Ligas do Futebol 

nacional. 

Como principais resultados, foi possível aferir que os treinadores entrevistados 

apesar de conhecerem os conceitos e acharem importante esta temática ser 

trabalhada, não conhecem nenhum dos Programas que existem sobre este 

tema. No entanto, usam um conjunto de estratégias que procuram promover a 

responsabilidade e o desenvolvimento positivo dos seus atletas mas não é de 

uma forma consistente e planeada. 

Estes resultados, sugerem a importância de se abordar este tema com 

profundidade não só nos Cursos de Treinadores dos diferentes níveis como na 

Formação Inicial das Faculdades de Desporto. 

 

  

Palavras-Chave: Desenvolvimento Positivo, Responsabilidade Pessoal e 

Social, Estratégias de Responsabilidade, Psicologia Positiva 
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Abstract 

 Nowadays the importance of Positive Development trough sports has 

gained notorions dimension, as well as the importance of promoting both 

personal and social responsibility from the athletes. 

 Therefore, the main objective of this work project was to deepen 

knowledge about what football coaches do to impact positively their athletes by 

not only improving them technically but also developing them tactically ie the 

way athletes approach it. 

 In order to fulfill this work project goals was prepared a semi-structured 

interview directed to six football coaches from first and second Portuguese 

Division.  

 As core results it was possible to conclude that in spite of every interview 

knowing the concepts and consider them all deeply recevant, they don´t know 

any existing programs. However, they use a set of strategies in order to 

promove Positive Development and responsabilidy but not in a consistent and 

planned way. 

 Thereby, these conclusions suggest how important is approaching this 

topic not only in the football coaches courses and conferences but also in the 

previous layers of education such as in the university. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1. Introdução 
 

O Desporto assume uma importância ímpar no Desenvolvimento 

Positivo de crianças e jovens na medida em que a sua transição para a vida 

adulta seja feita com sucesso (Lerner et, al.  2005). Neste sentido, o papel do 

treinador  é deterrminante na promoção de responsabilidade pessoal e social 

dos seus atletas.  

Ao longo dos tempos, tem-se verificado um interesse em compreender 

os efeitos provenientes de programas ou modelos assentes nas convicções 

pedagógicas associadas ao Desenvolvimento Positivo que podem ser 

incorporados nas práticas de treinadores, professores e outros agentes 

educativos. Contudo, resta saber de que forma estes pressupostos  podem ser 

incorporados nas práticas dos treinadores. 

No presente estudo pretendeu-se que os treinadores refletissem acerca 

da abordagem que eventualmente fazem, durante e após os treinos, quanto ao 

Desenvolvimento Positivo nomeadamente no facto de haver transferência do  

que os atletas aprendem nos treinos para a sua vida. 

No primeiro capitulo da presente dissertação foi apresentada uma base 

conceptual que procura retratar o Desenvolvimento Positivo. No segundo 

capítulo foi abordado o tema da Responsabilidade Pessoal e Social, em 

particular o trabalho de Donald Hellison (2003). Em seguida, no terceiro 

capitulo pretendeu-se entender o papel do treinador na promoção da 

responsabilidade pessoal e social. Depois destes capítulos de revisão da 

literatura abordaram-se os objetivos do estudo e a metodologia de investigação 

utilizada.  No que diz respeito à metodologia a mesma divide-se em quatro 

capitulos (natureza do estudo, participantes, recolha de dados e análise de 

dados). 

No capítulo cinco, trataram-se as questões da apresentação e discussão 

dos resultados e por fim são descritas sugestões a estudos futuros e a 

bibliografia. 
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2. Revisão da Literatura 

 

2.1 Desenvolvimento Positivo 

   

        O Desenvolvimento Positivo tem como objetivo atuar na trajetória de vida 

dos participantes evitando assim que os mesmos se envolvam em cenários de 

exclusão social e possam transitar para a vida adulta com sucesso. A curto 

prazo, este tipo de aborgagem poderá ajudar na melhoria da qualidade dos 

programas e a longo prazo poderá auxiliar os jovens a manterem-se longe dos 

comportamentos negativos de risco, bem como numa trajetória positiva para 

uma idade adulta saudável e bem sucedida  como refere Lerner (2005) 

No que diz respeito às iniciativas tomadas por parte do atleta, Larson (2000) 

refere que o desenvolvimento do mesmo deve ser o foco principal durante a 

adolescência, sendo que esta se irá desenvolver de uma forma mais evidente 

em indivíduos que participam numa atividade ao longo do tempo. A 

adolescência é uma transação para o desenvolvimento das iniciativas porque 

esta fase de crescimento permite a aquisição de raciocinio e facilita o 

desenvolvimento de estratégias cognitivas que favorecem o desenvolvimento 

da auto-regulação nas ações ao longo do tempo do atleta (Lerner & Busch-

Rossnagel, 1981).  

Neste contexto, importa referir que no caso dos jovens atletas, que 

normalmente praticam desportos por longos periodos de tempo, a iniciativa 

pode ser desenvolvida se o ambiente satisfizer as condições de motivação e 

concentração. 

Na revista da Faculdade de Educação Fisica da UNICAMP, Rizo et al. 

(2014) referem que os participantes de um programa focado no desporto 

podem experimentar outros benefiícios psicológicos e sociais tais como: 

Satisfação com a vida, habilidades de liderança, realização educacional, 

formação do caráter, identidade em desenvolvimento e a relações entre pares. 
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Todos estes benefícios sugerem que o ambiente organizado com práticas 

desportivas e estruturado de forma eficaz, poderá oferecer aos jovens uma 

série de características positivas para que mais tarde possa ser aplicado na 

vida pessoal, como na escola e no trabalho (Rizzo et al., 2014).No entanto, o 

autor também refere que apesar de todos estes benefícios apontados, existem 

algumas características negativas que também se podem revelar no decorrer 

de atividades desportivas, como por exemplo: lesões, distúrbios alimentares, 

diminuição da auto-estima ou auto-confiança e abandono. 

A presença do desporto na vida das crianças e jovens tem sido alvo de 

vários estudos científicos e “pesquisas indicam que o desporto contribui para 

as relações interpessoais, distância da violência, das drogas, melhora a saúde 

física e mental, favorece para desenvolvimento da qualidade de vida, enfim, 

seja no âmbito cultural, biológico ou social a lista dos benefícios é extensa.” 

(Rizo et al., 2014:p.115). 

O artigo “Desenvolvimento Positivo da Juventude: Uma Visão Sobre a 

Questão”, realizado por Lerner et al. (2005) insere-se num estudo que tem 

como objetivo a construção de uma amostra que facilitasse um teste 

longitudinal do modelo de Lerner et al. (2005) relativo ao desenvolvimento 

positivo da juventude.Estes autores tinham como objetivo entender se o 

programa Positive Youth Development - PYD contribuía positivamente para o 

desenvolvimento dos jovens ou, se por outro lado tinha um impacto negativo e, 

consequentemente, comportamentos de risco e problemas. Lerner et al. (2005) 

tinham também interesse em averiguar se os programas de PYD promovem 

um desenvolvimento positivo e previnem ou retardam o aparecimento de 

problemas e  comportamento de risco.  

O estudo foi realizado através de inquéritos aos alunos e aos pais e era 

composto por um grupo diversificado de 1.700 adolescentes do quinto ano 

(47,2% do sexo masculino; 52,8% do sexo feminino). Assim sendo, este estudo 

fornece um suporte empírico para a concepção do programa PYD, abrangente 

em vários níveis tais como: a competência, a confiança, o caráter, e o carinho. 

Além disso, auxilia também a compreensão do programa no seio dos jovens e 

que papel têm os programas no desenvolvimento da juventude.   
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2.2. Desenvolvimento Positivo através do Desporto   

 

O Desenvolvimento Positivo através do desporto tem sido fomentado 

nas escolas, nos clubes e em atletas de elite (Camire e Trudel, 2013; Strachan 

et al. 2011) . Assim, através do desporto os atletas desenvolvem positivamente 

as suas capacidades, que contribuem para a sua formação desportiva, pessoal 

e social.  

Gould e Carson (2008) afirmaram que o desporto permite facilitar o 

desenvolvimento positivo da juventude porque é uma atividade social apreciada 

que atrai um grande número de participantes. 

É neste sentido que têm sido implementados Programas Desportivos 

nacional e internacionalmente, que visam fomentar o Desenvolvimento Positivo 

através do Desporto.  

A título de exemplo, podemos salientar o Programa de Desporto numa 

Escola Secundária realizado por Martin Camiré e Pierre Trudel, criado em 2013 

na Universidade de Ottawa foi projetado tendo como objetivo ensinar 

habilidades para a vida e os valores a transmitir aos atletas.  

Este programa foi criado em 1990, era composto por 135 jogadores de 

uma escola secundária com 1000 jogadores. Os alunos estudavam durante 5 

anos na escola e o programa permitia que os alunos de todas as idades 

participassem no programa.  Foram escolhidas quatro equipas com idades 

entre os 13 e os 14 anos e duas equipas com idades compreendidas entre os 

15 e os 17 anos. Era composto por três sessões de treino hóquei no gelo, duas 

sessões de condicionamento físico fora do gelo, e duas aulas de 

desenvolvimento por semana.O programa pretendia encontrar um equilíbrio 

entre o desenvolvimento de habilidades para a vida e os valores e o 

desenvolvimento de habilidades específicas do desporto. 

Este estudo de caso oferece um valiosa contribuição para a literatura, 

demonstrando que um programa de Desporto projetado para ensinar 

habilidades de atletas de vida e os valores pode ser estabelecidos no sistema 

escolar. 
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Os resultados deste estudo ajudam diretores e treinadores a 

compreender como o ensino do Desporto pode ser praticado de forma 

inovadora e ao mesmo tempo fornecer exemplos concretos de estratégias para 

ensinar habilidades para a vida e os  seus valores. Chegou-se à conclusão de 

que uma filosofia compartilhada, com investimentos no tempo,com recursos 

adequados, e estratégias cuidadosamente pensadas são necessárias para 

garantir o sucesso de programas de desenvolvimento do Desporto na escola. 

As escolas permitem a que haja um ambiente viável para a aplicação de tais 

programas e assim permite que os jovens aprendam sobre si mesmos e 

adquiram outras habilidades que os beneficiem além do Desporto. 

 Por outro lado, o estudo “Uma Nova Visão: Explorando o 

Desenvolvimento Positivo no Desporto de Elite”,  realizado por Strachan e seus 

colaboradores 2011) procura entender o que é que os treinadores fazem para 

promover o desenvolvimento positivo dos jovens dentro dos seus programas de 

Desporto Juvenil altamente competitivos. Os participantes foram cinco 

treinadores de jovens de Elite com idades compreendidas entre os 10 e os 16 

anos e foram analisados através de entrevistas e observações dos treinos. 

Os programas Desportivos têm um papel fundamental na promoção do 

desenvolvimento positivo dos jovens (Perkins & Noam 2007). Estes programas 

podem ter um enorme potencial se tiverem como foco o desenvolvimento não 

apenas dos atletas, mas sim de cidadãos saudáveis, no que diz respeito ao 

foro psicológico e social. O Desporto de elite fornece uma óptica interessante 

através da qual se pode explorar o desenvolvimento positivo.  

 De acordo com os contextos do desporto juvenil de elite, o estudo 

referido anteriormente aponta para três principais conclusões. Em primeiro 

lugar, destaca-se a existência de um ambiente seguro  e positivo no treino, o 

que a manutenção de um relacionamento saudável e harmonioso entre os 

atletas e treinadores. Por outro lado, é importante destacar a implementação de 

oportunidades para o desenvolvimento das competências físicas, pessoais e 

sociais do atleta e por fim, a presença de interações favoráveis e de apoio. 

Estes três aspetos permitem promover o crescimento e permitir uma eficaz 



13 
 

prestação no desporto juvenil de elite através de programas de 

Desenvolvimento Positivo.  

 Assim, o ambiente é favorável se pais, treinadores, escolas e 

comunidades tiverem consciência do impacto e da responsabilidade que 

exercem na promoção de um ambiente positivo através do desporto.  Neste 

contexto, tal consciência leva não só ao desenvolvimento de atletas talentosos, 

como também à formação de jovens fortes, independentes e responsáveis.  

2.3. Responsabilidade Pessoal e Social   

 

Entre os Programas que procuram desenvolver os jovens de uma forma 

positiva utilizando o desporto, tem-se destacado o modelo Taking Personal and 

Social Responsability - TPSR que foi criado por Donald Hellison (1978, 2003) 

tendo como objetivo facilitar que os jovens em risco tivessem experiências de 

êxito e, desta forma, surgisse a oportunidade de desenvolver as suas 

capacidades pessoais e sociais e a sua responsabilidade tanto a nivel 

desportivo como na vída (Escartí et al., 2009:48). Para estes autores, a base 

do Modelo TPSR prende-se com o facto de os estudantes para serem 

indivíduos eficientes no seu meio social, têm que aprender a ser responsáveis 

por si mesmos e pelos demais. 

Escartí e seus colaboradores (2009) referem que este Programa possibilita 

aos participantes aprenderem a desenvolver gradualmente e por níveis a sua 

responsabilidade pessoal e social através de comportamentos e atitudes que, 

futuramente,  os ajudarão a tornarem-se pessoas responsáveis. 

Segundo Donald Hellison (2003) existem duas “perguntas chave”: 

 Até que ponto a Educação Física atual pode responder às 

verdadeiras necessidades dos alunos? 

 Qual a nossa responsabilidade e como podemos iniciar esse 

desafio? 

Desta forma, Lombardo (1995) admite que a Educação Física pode 

oferecer aos alunos a possibilidade de tomar controlo das suas próproas vidas, 
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tendo em conta a responsabilidade e autonomia pelas suas ações individuais e 

em grupo.  

Hellison (2003b), refere que as relações professor-aluno defendidas 

neste modelo supõem uma série de permissas a saber: todos os alunos 

possuem potencialidades e não só debilidades, cada aluno é único e deseja ser 

reconhecido como tal todos os alunos têm uma voz que deseja ser ouvida  e 

assim todos podem aprender a tomar boas decisões se tiverem oportunidades 

para tal.  

Por outro lado, Hellison (1985), referiu que para entender melhor este 

modelo deve-se conhecer a estrutura que constitui uma série de objetivos e 

níveis que podem ser adaptados às peculiaridades dos participantes, lugares, 

contextos culturais ou circunstâncias em que o programa se vai desenrolar. 

Hellison (2003b) propõe cinco Níveis de Responsabilidade através dos 

quais os jovens aprendem a ter responsabilidade pelo seu próprio 

desenvolvimento e bem-estar, e contribuir para o bem estar dos restantes. 

Cada Nível de Responsabilidade tem objetivos e estratégias podendo ser 

trabalhados de forma independente. 

Tabela 1: Níveis de Responsabilidade segundo Hellison (2003) 

Níveis Definição 

I – Respeitar os direitos e a opinião dos 

demais 

Conseguir um clima adequado de convivência 

de modo a favorecer as relações entre 

alunos/atletas e também com o 

professor/treinador. 

II – Participação e esforço 

Promoção de participação sem discriminação, 

onde todos os alunos partem em igualdade de  

oportunidades, sem que a participação se 

subordine a caracteristicas de sexo, niveis de 

habilidade ou outros critérios como a raça ou 

a cultura. 

III – Autonomia pessoal 

Planificar, organizar e tomar decisões, são 

aspetos fundamentais neste nível. Trata-se de 

criar atitudes de responsabilidade perante as 

próprias ações e de fomentar estas 

capacidades que estão estritamente ligadas 
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com a vida adulta e ativa. Basicamente, 

procura-se que os jovens sejam autónomos. 

IV – Ajudar os demais e liderança 

Durante uma sessão física há que prestar 

atenção ao grupo de alunos/atletas que 

apresentem maiores dificuldades sendo os 

próprios alunos/atletas os encarregados 

dessa mesma função. Inclusive podem até 

fazer uma pequena parte da sessão como por 

exemplo os alongamentos ou o aquecimento. 

Todos os jovens que se encontrem neste nível 

realizam todas estas ações sem esperar uma 

recompensa como modo de motivação 

extrínseca.  

V – Transferência 

Os níveis anteriores deixam de ser algo que 

apenas se trabalha durante a aula de 

Educação Física ou durante o treino para 

fazer parte da vida e deste modo passam a 

ser transferidos para a vida quotidiana dos 

próprios alunos/atletas. 

 

Fonte: Adaptado de Hellison (2003)  

 

O Modelo de Responsabilidade Pessoal e Social permite, aos 

profissionais que o aplicam, escolher várias estratégias para o pôr em prática 

inserido-as nas aulas de Educação Física ou treinos. Dentro dessas estratégias 

podemos destacar (Hellison, 2003a, 2003b) as conversas de 

consciencialização que têm como objetivo começar a sessão informando os 

alunos/jogadores das atividades que se irão realizar e dos objetivos que se 

pretendem alcançar. A interação entre estudantes/atletas e professor/treinador 

também têm importância, pois permite que todos os alunos/atletas tenham 

contacto com o professor/treinador pelo menos uma vez em cada sessão. Esse 

contacto leva a que os jovens se sintam importantes e que sejam valorizados 

pelo que são e que percebam que o professor se preocupa com a sua situação 

pessoal. As palavras chave para a aplicação desta estratégia são a confiança, 

a sinceridade e o respeito.  



16 
 

No que diz respeito à Reunião de Grupo, podendo esta ser no fim de 

cada sessão ou não, dedica-se um tempo em que se partilham ideias opiniões 

e sensações que despertaram durante a sessão. É muito importante que os 

alunos/atletas possam expressar o seu ponto de vista e que assim se sintam 

uma parte ativa do processo educativo. É neste momento que se deve debater 

temas como as normas das aulas/treinos e conflitos que possam ter surgido. 

O Tempo de Reflexão, realizada no fim de cada sessão, é uma 

estratégia utilizada depois do tempo da reunião de grupo. O que se pretende 

com esta estratégia é que os alunos/atletas consigam refletir acerca de como 

foi o seu comportamento durante a sessão. 

Em Portugal, Leonor Regueiras (2006) implementou um intervenção que 

tinha como base as metodologias propostas no modelo Taking Personal and 

Social Responsability (TPSR), em contexto de aula de Educação Física. Os 

resultados revelaram melhorias ao nível da responsabilidade por parte dos 

jovens estudantes que mantinham comportamentos desviantes ao longo do 

tempo e onde o risco de insucesso e abandono escolar estavam sempre 

presentes. 

Correia (2007) desenvolveu um outro estudo, que vinha de encontro ao 

que Regueiras (2006) tinha realizado tendo a análise dos dados quantitativos e 

qualitativos recolhidos relativamente aos estudantes e professores que 

participaram no estudo, revelado a eficácia e a sua utilidade para a promoção 

da responsabilidade nos estudantes. 

Em suma, estas estratégias têm em comum o facto de conseguirem 

reconhecer e respeitar a individualidade de cada um dos alunos/atletas. Desta 

forma, a opinião de cada um deles é muito importante e deve ser respeitada e 

tida em conta, fazendo com que os alunos participem na tomada de decisão e 

partilhando com eles a responsabilidade de dirigir todas as sessões (Hellison, 

2003b).Contudo, a importância que os treinadores dão ao rendimento da 

equipa e dos atletas é elevada e por isso mesmo a questão do 

Desenvolvimento Positivo nem sempre se torna uma questão primordial 

durante o desenrolar dos treinos. 
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2.4. Papel do Treinador no Desenvolvimento Positivo do Atleta  

 

A qualidade dos comportamentos dos adultos influentes tem grande 

impacto no desenvolvimento de características positivas dos jovens. (Petitpas 

et al., 1999) 

Relativamente ao desporto juvenil, Lima (2000) refere que as prioridades 

do Desenvolvimento Social, Cultural e Desportivo são as crianças e jovens. É 

neste contexto que o papel do treinador começa a ser visto de uma outra forma 

e, por vezes acaba por se refletir como uma estrutura parental, um “segundo 

pai”, onde a influência que o mesmo exerce sobre os atletas se torna tão ou 

mais importante do que a que lhes é dada pelos pais em casa. O mesmo autor, 

Lima (2000), afirma que os treinadores de jovens têm uma tarefa importante a 

realizar que passa por desenvolver o gosto pelo treino, fazendo com que as 

oportunidades que ajudam a desenvolver o gosto pelo treino nao sejam 

esquecidas e assim o atleta consiga ser bem sucedido no que tem de fazer no 

treino. 

Pate e seus colaboradores (1995) reforçam que se há um potencial positivo 

pela participação na actividade física, o inverso não é menos verdade. Um mau 

ensino ou uma deficiente prática, com conteúdos inapropriados às capacidades 

e possibilidades individuais, pode deteriorar a imagem pessoal e criar 

condições favoráveis a um afastamento da actividade física enquanto 

característica de um determinado estilo de vida. 

No entanto, é necessário entender também o papel do treinador no 

Desenvolvimento Positivo do atleta no contexto de alto rendimento e qual a 

importância que o mesmo tem nos atletas, nomeadamente relativamente à 

passagem da formação para o futebol sénior. O treinador tem um papel 

importantissimo na passagem dos atletas da formação para sénior como refere 

Adelino e seus colaboradores (2001) onde explica que os efeitos positivos da 

prática desportiva nos jovens não advêm apenas da simples participação 

nessas atividades ou de estarem integrados numa atividade desportiva 

sistemática e organizada. Esses efeitos resultam da qualidade da experiência 

que lhes foi proporcionada durante a atividade. 
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Segundo Correâ, e seus colaboradores (2002) os clubes investem em 

várias estratégias para que seus atletas rendam o máximo e, por essa razão, 

exigem vitórias. Grande parte dos treinadores de alto rendimento tem como 

principal preocupação o  rendimento do atleta e não reflete acerca do 

Desenvolvimento Positivo do mesmo e provavelmente não faz nos seus treinos 

qualquer abordagem sistemática acerca desta temática. 

Serpa (2003) refere que as responsabilidades dos treinadores abrange 

vários aspectos indissociáveis das suas funções como o desenvolvimento 

pessoal do praticante, a formação das quallidades desportivas onde se dão 

processos progressivos de maturação e o apoio na contrução dos fundamentos 

de uma carreira desportiva de longa duração ou que dure o máximo possível. . 

Como sabemos, o número de  treinadores envolvidos é elevado e a 

importância que têm é determinante, conforme já referimos, por isso mesmo 

neste estudo fomos entrevistar treinadores de Futebol profissional dado o papel 

que eventualmente podem desempenhar em todo este processo. 

A escolha do Futebol como Desporto a estudar, prendeu-se com o facto de 

o mesmo ser um desporto popular e enraizado na cultura mundial. Por outro 

lado, os Media têm um papel importantíssimo na divulgação desta modalidade 

sendo através das televisões, dos rádios e dos jornais que grande parte dos 

jovens tem acesso à cultura futebolistica. Como tal, o impacto que o Futebol 

tem nos jovens é enorme e um exemplo é o facto dos mesmos olharem para os 

jogadores como ídolos e replicarem as suas atitudes e valores seja dentro ou 

fora do campo.  

Silva (2001) refere que um dos desportos com maior impacto a nível 

mundial é o futebol sendo que a relação que o mesmo tem com os Media é 

bastante forte, o que leva à produção de muita riqueza e lucro tanto para um 

lado como para o outro e também para empresas envolvidas no meio. 

Assim, o Futebol é uma modalidade discutida e analisada diáriamente por 

todos os jovens e adultos, praticantes ou não, e por isso mesmo a escolha 

desta modalidade no estudo tornou-se pertinente. 
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3. Objetivos  
 

A presente investigação teve como principal objetivo compreender de 

forma exploratória se os treinadores de Futebol Profissional (da Primeira e 

Segunda Liga Portuguesa) conhecem o Desenvolvimento Postivo através do 

Desporto e quais as estratégias que eventualmente utilizam para desenvolver 

positivamente os seus atletas.  

Desta forma, os objectivos foram os seguintes: 

1. Entender qual o conhecimento que os treinadores possuem relativamente ao 

Desenvolvimento Positivo. 

2. Perceber se conhecem (e aplicam) Programas relacionados com o 

Desenvolvimento Positivo dos atletas através do Desporto.  

3. Analisar que estratégias utilizam os treinadores para desenvolver 

positivamente os seus atletas. 
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4. Metodologia 

 

4.1 Natureza do Estudo 

 
A metodologia pode ser concebida como um conjunto de normas 

orientadoras da investigação científica que orientam a pesquisa para a 

captação e processamento de informações com vista à resolução de um 

problema (Barros & Lehfeld, 2000; Matos, 2013). É neste contexto que este 

capítulo pretende explicar os procedimentos metodológicos que foram 

utilizados para a realização da presente pesquisa, começando pela natureza do 

estudo, a seleção dos participantes, os procedimentos para a recolha dos 

dados e a respetiva análise.  

4.2 – Seleção dos Participantes e Caraterização da Amostra 

 

Como principio o autor Albarello et al. (1995), a determinação dos 

participantes baseou-se no grau de adequação aos objetivos da investigação, à 

sua localização e à disponibilidade em participar no estudo, obedecendo desta 

forma aos pressupostos da amostragem teórica. 

Os critérios de escolha dos participantes obedeceram assim aos 

seguintes critérios:  

 ser treinador da Primeira ou Segunda Liga do Futebol profissional; 

 possuir formação na área das Ciências do Desporto e/ou ser portador do 

curso de treinador;  

 

Assim, neste estudo os 6 treinadores entrevistados tinham as seguintes 

caretarísticas: 

 Média de idades: 45 anos 

 Média de anos de experiência: 19 anos 

 Formação profissional desde o 12º ano ao grau de Doutorado 

 Todos os treinadores tinham o Curso de Treinadores 

 Cinco em seis tinham o Nivel 4 Uefa Pro e apenas um tinha o Nível 3 
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4.3 – Procedimento de Recolha de Dados  

 

Os estudos qualitativos utilizam fundamentalmente três formas de 

recolha da informação: (a) inquérito sob a forma oral ou escrita (entrevista e 

questionário); (b) observação; e (c) análise documental (Bogdan & Biklen, 

2013; Quivy & Campenhoudt, 2008). Na presente investigação foi utilizada a 

entrevista semiestruturada para proceder à recolha de informações, que 

posteriormente se traduzem numa concretização dos objetivos propostos 

inicialmente, bem como nas respostas ás questões de estudo e problemas de 

investigação.  

A utilização da entrevista semiestruturada tem como principal objetivo 

recolher informações mais fundamentadas e acerca das percepções de 

treinadores de Primeira e Segunda Liga Portuguesa de Futebol sobre o 

Desenvolvimento Positivo e consequente aplicação do mesmo nos treinos e  

nos jogos. Além disso, a entrevista semiestruturada permite que se introduzam 

questões durante o processo da sua realização que melhor servem para 

aprofundar o pensamento dos entrevistados, apesar da existência de um guião 

de perguntas previamente elaborado. Segundo Silva e Menezes (2005) e 

Batista e Alves (2013) a utilização da entrevista semiestruturada permite a 

recolha de um maior numero de informações dos sujeitos entrevistados, tendo 

em conta  que a planificação do documento é relativamente aberta e faz com 

que haja uma crescente possibilidade de expressão de outro tipo de ideias 

durante o processo de entrevista, ajudando assim que o discurso do treinador 

seja enriquecido.  

A tabela abaixo representada ilustra os pressupostos utilizados para a 

construção das questões: 

Tabela 2: Pressupostos utilizados na construção do guião das entrevistas 

Categorização a priori partindo da revisão da literatura e dos objetivos do estudo 

tendo como base o trabalho de Hellison (2003); 

Elaboração do primeiro guião de entrevista e submissão para o processo de avaliação 

a um corpo de peritos; 

Introdução das alterações sugeridas pelo corpo de peritos; 
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Análise dos resultados das entrevistas piloto pelos peritos em matéria de validação 

das entrevistas para verificar a necessidade de alterações do guião; 

Alteração do guião caso seja necessário; 

Delineamento do guião final. 

 

 

Questões das entrevistas: 

1. O que entende por desenvolvimento positivo de jovens através do 

desporto? 

2. Existem vários programas de intervenção no estrangeiro e em 

Portugal que trabalham estas questões através do desporto. 

Conhece ou aplica algum programa que vise desenvolver 

positivamente os jovens utilizando o desporto? Se sim, o que sabe 

sobre esse(s) programa(s)? 

3. Até que ponto é que o que os seus atletas aprendem aqui no futebol 

sente que é transferido para a vida deles? 

3.1 Refira alguns exemplos práticos. 

4. Na sua intervenção enquanto treinador o que faz de concreto para 

que esse transfer para a vida deles aconteça? 

5. Que estratégias utiliza atualmente ou já utilizou para desenvolver 

pessoal e socialmente os seus atletas ou algum atleta em particular? 

 

4.4  Procedimento de Análise de Dados   

 

Logo após a transcrição das entrevistas, segue-se o tratamento das 

informações resultantes das entrevistas e da respetiva análise de conteúdo. 

Na análise de conteúdo, os dados são “identificados, enumerados e 

categorizados” e, em seguida, são analisados de modo a produzir inferências. 
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Neste constante ir e vir entre os objetivos do trabalho, teorias e intuições do 

pesquisador, emergem as unidades de análise que a posteriori ou a priori são 

categorizadas (Bardin, 2014; Coutinho, 2011; Queirós & Graça, 2013). A 

categorização foi feita à posteriori, isto é, após a transcrição total e completa 

das entrevistas e aquando o inicio da respetiva análise. É importante referir que 

a análise de dados foi realizada através do programa NVivo, o que permitiu 

uma análise mais cuidada e precisa das entrevistas realizadas através de uma 

análise dedutiva e indutiva que parte de questões particulares até chegar a 

conclusões generalizadas e análise, onde se inicia através da deducação 

formal e se retira uma conclusão. 

A etapa da categorização foi crucial no presente estudo, pois esta fase 

constituiu o elo de ligação entre as questões de pesquisa e o trabalho de 

campo, tal como se pode observar no capitulo seguinte.  
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5. Apresentação e Discussão de Resultados 
Na presente tabela são apresentados os temas- eixo, categorias, e sub-

categorias relativos ao processo de categorização dos dados. 

Os temas-eixo que consideramos foram os seguintes: Desenvolvimento 

Positivo, Treinador, Diferenças entre Futebol Profissional e Formação, 

Estratégias Pedagógicas e Transferência que depois subdividimos em 

categorias e subcategorias conforme se pode observar na tabela 3.(Ver tabela 

3)  

Tabela 3- Temas-Eixo, Categorias e Sub-Categorias 

 

Temas-Eixo 
Categorias Sub-Categorias  

 
Desenvolvimento 

Positivo 

Exemplos Práticos  

 

Características do 
Desporto  

Competências 

Respeito 

Trabalho em Equipa 

Treinador 

Papel do Treinador 
 

Preparação 

Programas de 
Intervenção/Modelos 

Prática e Reflexão 

Diferenças entre Futebol 
Profissional e Formação 

Níveis de exigência  

Estratégias Pedagógicas 

Estratégias de 

Responsabilidade 

Nível  1 – Respeito 

 
Criação de 

regras 
 
 

 
Nível 2 - Participação e 

Esforço 
 

Conversas 
 

 
Nível 3 - Autonomia 

 
 
 

Importância 
da Relação 

Treinador/Atleta 

Tomada de 
decisão 

Nível  4 – Liderança 
Capitães de 

equipa 

Transferência 

 
Estratégias de 

Responsabilidade 

(Nível V) 

 

 
Constrangimentos 

 

Existe transferência 
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Tabela 3- Temas-Eixo, Categorias e Sub-Categorias 

Desenvolvimento Positivo 

Relativamente ao Tema-Eixo Desenvolvimento Positivo verifica-se a 

presença de duas categorias que passaremos a desenvolver e enquadrar no 

discurso do treinador (ver tabela 4). 

Tabela 4 – Tema-eixo Desenvolvimento Positivo 

Tema-Eixo Categorias Nº de 

treinadores 

Nº de citações 

  D
e
s
e
n
v
o
lv

im
e

n

to
 P

o
s
it
iv

o
 Exemplos 

Práticos  
6 

13 

Competências  

5 9 

 

Todos os entrevistados referiram a importância do Desenvolvimento 

Positivo mencionando diversos exemplos acerca do papel que o Desporto pode 

ter a este nível como sublinha como por exemplo o treinador nº2: 

“O desenvolvimento positivo, do lado do atleta,na minha filosofia e nao sei se é a mais 

correta, mas é a que acredito e que tem pautado grande parte da minha carreira, é no 

desenvolvimento e na alteração interna do atleta. Acho que estou a colaborar mais nesse 

desenvolvimento positivo, se for, o jogador perceber o seu funcionamento.” 

Como tal, o treinador nº1 relativamente ao respeito referiu: 

“Saber respeitar a opinião dos outros, como atuar em determinados contextos, respeitar regras,  

isto a nível social.”  

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

Treinador 

Relativamente ao Tema-Eixo Treinador verifica-se a presença de três 

categorias que passaremos a desenvolver e enquadrar no discurso do 

treinador (Ver tabela 5) 

Tabela Nº5 – Tema-eixo Treinador 

Tema-Eixo Categorias Nº de 

treinadores 

Nº de citações 

  

T
re

in
a

d
o
r 

Papel do treinador  
4 6 

Preparação 

6 6 

Programas de 
intervenção/modelos 

6 8 

 

Quatro dos entrevistados referiram que o seu papel no futebol profissional 

é fundamental no desenvolvimento positivo dos seus atletas, como sublinha o 

treinador nº4 : 

“Em relaçao ao trabalho direto do treinador, sempre com a necessidade de os alertar que 

eles nao deixem de ser a imagem visivel de algo que as criancas querem ser. Tudo gera uma 

resposta. Todos os comportamentos sao elevados.“ 

A generalidade dos treinadores  têm a percepção que estão preparados 

para promover o desenvolvimento positivo dos seus atletas. Todavia, nao 

conheciam nem aplicavam qualquer programa de interveção ou modelo 

pedagógico neste âmbito. 

“ Sim. Exerci a atividade de professor e logo ai tenho um aspeto diferente na minha 

formação mas sinto-me preparado para abordar essas questoes. Nao terei tido essa formaçao. A 

minha formaçao inicial pedagogica tem algumas vertentes relacionadas com isso. “ 

         O trabalho que procuravam desenvolver acentava na sua prática como se 

verifica no seguinte excerto: 
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“Sim, claramente. Tenho competencias para isso devido a formaçao academica e a experiencia 

de vida. Todas as suas equipas têm normas que são sempre cumpridas com rigor pois são 

aplicadas de forma não formal.” 

Quanto ao presente tema-eixo, segundo os entrevistados, é possível 

depreender que os mesmos assumem um papel muito importante no 

desenvolvimento do jovem atleta e na sua transição da formação para o alto 

rendimento. 

Quanto à preparação dos treinadores para trabalhar questões acerca do 

Desenvolvimento Positivo com os atletas, é notório o facto de apenas 1 em 6 

treinadores não se sentir preparado para trabalhar este tipo de questões com os 

seus atletas ao invés dos restantes se sentirem preparados para tal.  

Por fim, é de salientar o facto de 6 em 6 treinadores não conhecem 

programas de intervenção/modelos acerca do Desenvolvimento Positivo. 

 

Diferenças entre Futebol Profissional e Formação 

Relativamente ao Tema-Eixo Diferenças entre Futebol Profissional e Formação 

verifica-se a presença de uma categoria que passaremos a desenvolver e 

enquadrar no discurso do treinador. (Ver tabela 6) 

Tema-Eixo Categorias Nº de 

treinadores 

Nº de citações 

 

D
if
e
re

n
ç
a
s
 e

n
tr

e
 

F
u
te

b
o

l 
P

ro
fi
s
s
io

n
a

l 
e

 

F
o
rm

a
ç
ã
o

 

Níveis de 

Exigência 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

Tabela 6- Tema-Eixo Diferenças entre Futebol Profissional e Formação 

Quatro em seis treinadores explicaram que as diferenças entre futebol 

profissional e formação devem-se em grande parte aos níveis de exigência e 
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por isso mesmo, os treinadores não se preocupam em desenvolver 

positivamente os atletas mas sim nas questões de rendimento como refere o 

treinador nº 3: 

“Obviamente que há vertentes no futebol profissional como a exigência, pela procura do 

máximo de eficiencia que como é obvio sao diferentes de uma vertente de formação.” 

Relativamente ao presente tema-eixo os treinadores referem a exigência 

como o principal diferença do futebol de formação para o alto rendimento. Corrêa 

e seus colaboradores (2002) também referem um ponto importante onde diz que 

os clubes investem em várias estratégias para que seus atletas rendam o 

máximo e, por essa razão, exigem vitórias. Deste modo a conclusão que se 

pode retirar é que os treinadores de alto rendimento e os clubes interessam-se 

em grande parte pelo rendimento e pela vitória deixando de lado várias 

questões como é o caso do Desenvolvimento Positivo. 

 

 

Estratégias Pedagógicas 

Relativamente ao Tema-Eixo Estratégias Pedagógicas verifica-se a 

presença de uma categoria que passaremos a desenvolver e enquadrar no 

discurso do treinador. (Ver tabela 7) 

Tabela 7- Tema-Eixo Estratégias Pedagógicas 

Tema-Eixo Categorias Nº de 

Treinadores 

Nº de citações 

  

E
s
tr

a
té

g
ia

s
 

P
e
d

a
g
ó

g
ic

a
s
 

Estratégias de 
Responsabilidade 

 

 

6 

 

 

68 
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No que diz respeito às Estratégias de Responsabilidade mais 

específicamente ao Respeito, os treinadores referiram que utilizavam a criação 

de regras para atingir esse objetivo como refere o treinador Nº 4 : 

“ No treino são logo colocadas linhas que vão dividir o respeito, as hierarquias, o nao 

aceitamento de certos comportamentos.” 

Quanto à Participaçao e Esforço os treinadores referiram  as conversas 

em grupo e individuais utilizadas de modo a que todos os atletas se sintam parte 

e do grupo e assim participem e se esforçem em todos os momentos. O 

treinador Nº1 fez uma afirmação que vem de encontro ao que foi mencionado:: 

“Começa com uma conversa individual onde são delineados os obejtivos pessoais, 

depois sao juntos aos objetivos coletivos  que são estabelecidos e parte sempre dai. Motivo os 

atletas pelos seus objetivos pessoais e pelos obejtivos da equipa. Mesmo os que nao jogam têm 

objetivos para cumprir, coisas para melhorar, para que estejam sempre motivados.”. 

Relativamente ao Nível 3- Autonomia, é dada importância à relação que o 

treinador tem com os atletas de modo a que se promova a autonomia como 

referiu o treinador Nº 3 onde cita : 

“Procuro que os meus atletas sejam independentes. Numa primeira fase, estabeleço regras de 

ação coletiva e à medida que o tempo vai avançando vou deixando que essa autonomia e 

critavidade sobressaiam. Estão sempre presentes no treino, nao de uma forma explícita mas 

implicita.” 

A questão da autonomia não se prende apenas com o treinos mas 

também com o jogo e como tal todos os treinadores referem que a autonomia se 

expressa pela  tomada de decisão no jogo como cita o treinador nº1: 

“ Eles perceberem que em determinadas zonas do campo eles têm autonomia para 

decidirem como quiserem dentro daquilo que sao os nossos comportamentos. Os jogadores nao 

sao marionetes. Eles acabam por ter alguma autonomia dentro da nossa lógica de jogo. A 

autonomia é maior quando estao mais perto da baliza adversária. Eles nao serão recriminados 

dentro da nossa lógica de jogo.” 

Em relação ao Nível 4 – Liderança, os treinadores referem que os 

capitães são muito importantes neste processo como refere o treinador Nº2:  

“Os capitães têm sempre acesso a outras informações e sao um ponto intermédio de 

liderança e ajudam a liderar o grupo quando treinador nao estao, quer no campo, quer no 
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balneario e eles são um veiculo de transmissão para que isso aconteça. Esse poder é atribuido 

por mim.” 

Relativamente ao presente Tema-Eixo, os treinadores utilizam um conjunto 

restrito de estratégias de responsabilidade para desenvolver os seus atletas. 

Contudo sabemos que existem estratégias que têm-se verificado que são válidas 

para desenvolver a responsabilidade. Escartí et al. (2009) referem que o 

Programa de Hellison (2003) possibilita aos participantes aprenderem a 

desenvolver gradualmente e por níveis a sua responsabilidade pessoal e social 

através de comportamentos e atitudes que, futuramente,  os ajudarão a 

tornarem-se pessoas responsáveis. Além disso, é importante realçar que o 

Programa facilita o desenvolvimento das potencialidades dos jovens/atletas por 

parte dos treinadores, porém foi possível concluir, através de várias questões 

colocadas aos treinadores no decorrer da entrevista, que os mesmo não 

utilizam este tipo de programas. 

 

Transferência 

Relativamente ao Tema-Eixo Transferência verifica-se a presença de uma 

categoria que passaremos a desenvolver e enquadrar no discurso do treinador. 

(Ver tabela 8) 

 

Tema-Eixo Categorias  Nº de 

treinadores 

Nº de citações  

  

T
ra

n
s
fe

rê
n
c
ia

 

Estratégias de 
Responsabilidade 

(Nivel V) 

 

 

6 

 

 

 

20 

 

Tabela 8- Tema-Eixo Transferência 
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Relativamente às Estratégias de Responsabilidade Nivel V, os treinadores 

não sabiam referir especificamente estratégias, porém, todos eles referem que 

existe transferência como refere o treinador Nº 2 onde diz: 

“Na gestão disto tudo, ha um transfer para a vida de cada um, para lidar com os outros, 

para lidar com a familia, com amigos, no hipermercado, no transito. Nós criamos estratégias, 

vamos juntando as coisas e eu acredito que isso vai ser parte positiva da relação com os outros.”   

Neste sentido, o treinador Nº 5 referiu: 

“Diariamente há uma intervençao a varios níveis em que muitas vezes se vai buscar o aspeto 

pessoal das pessoas, do quotidiano de cada um, de forma a haver algum transfer de o que é a 

realidade ao nivel do futebol.” 

Quanto ao presente Tema-Eixo, Hellison (2003) refere que restantes 

níveis de Responsabilidade deixam de ser algo que apenas se trabalha durante 

a aula de Educação Física ou durante o treino para fazer parte da vida e deste 

modo passam a ser transferidos para a vida quotidiana dos próprios 

alunos/atletas. Como tal, é de realçar que 6 em 6 treinadores referem que de 

uma maneira ou de outra existe transferência do que os atletas aprendem nos 

treinos para a vida quotidiana dos mesmos. 
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6.Conclusões  
  

Em síntese, para referir quais principais conclusões da presente 

dissertação, “O Papel do Treinador de Futebol Profissional no Desenvolvimento 

Positivo dos seus atletas: Um Estudo Exploratório”, entendemos ser pertinente 

olhar para os objetivos que tínhamos inicialmente para este estudo: 

- Relativamente ao primeiro objetivo do estudo “Entender qual o 

conhecimento que os treinadores possuem relativamente ao Desenvolvimento 

Positivo” chegou-se à conclusão que os treinadores conseguem falar até certo 

ponto sobre o tema, isto é, conseguem  dizer o que é o conceito para eles, 

porém não têm conhecimento cientifico para o desenvolver. 

- Quanto ao segundo objetivo “Perceber se conhecem (e aplicam) 

Programas relacionados com o Desenvolvimento Positivo dos atletas através 

do Desporto”, conclui-se que os treinadores não conhecem nem aplicam 

Programas de Intervenção/Modelos que possibilitem desenvolver positivamente 

os seus atletas. 

- No que diz respeito ao terceito objetivo “Analisar que estratégias 

utilizam os treinadores para desenvolver positivamente os seus atletas.” é de 

realçar que os treinadores utilizam algumas estratégias como é o caso da 

promoção da liderança que é feita através de conversas privadas com os 

capitães e com a atriubuiçao de poderes aos mesmos. No entanto, conforme já 

salientamos, a ideia com que ficamos é que não existe um trabalho organizado 

e consistente sobre esta temática. Ou seja, tudo surge de uma forma natural, 

conforme as situações vão acontecendo. 

Estas conclusões, que acabam por não nos surpreender, reforçam a 

necessidade de haver mais formação sobre esta tão importante temática. A 

ideia que o Futebol (e o Desporto em geral) desenvolve só por si de uma forma 

positiva os jovens tem de ser refletida pois os exemplos que vemos tantas 

vezes levam-nos a pensar que há um longo caminho a percorrer. 

 



33 
 

  
  

No que diz respeito a estudos futuros, é possível depreender que os 

trabalhos de investigação acarretam algumas limitações e entraves que 

dificultam o alcance dos objetivos, mas que todos os investigadores tentam 

superar. 

Desta forma, seria enriquecedor a realização de  futuras investigações, 

as principais recomendações passam por uma análise de teor metodológico 

mais aprofundada, de modo a atingir objetivos mais complexos e a alcançar 

perspectivas diferentes para o tema do Desenvolvimento Positivo. Além disso, 

a realização de um maior número de entrevistas a treinadores de futebol da 1ª 

e 2ª Liga, seria interessante pois estes são o exponente máximo do alto 

rendimento em futebol.  

Será também importante perceber melhor o que os treinadores da 

formação e os coordenadores de Clubes e Escolas de Futebol pensam sobre 

este assunto. 
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