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“Tem de se gostar muito de jogar 

futebol antes de se pensar nele como 

profissão. Foi isso que eu sempre senti. 

No começo tem de haver gosto, o 

prazer, a parte lúdica, que pode ou não 

acabar por se transformar na 

profissão”. 

Deco (ex-Jogador) 
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Resumo 

O Futebol é atualmente um fenómeno desportivo com elevado impacto social, 

por todo o mundo, o que faz com que ninguém fique indiferente à magia desta 

modalidade coletiva, incluindo crianças e jovens.  

Este estágio profissionalizante resulta da análise e reflexão sobre o processo 

desportivo do escalão júnior e sénior da União Desportiva Sousense sobretudo, 

no que diz respeito à inclusão dos atletas juniores no escalão principal.  

Tal processo foi vivenciado ao longo de uma época desportiva, no contexto real 

de dois escalões distintos, escalão Júnior (Sub-19) e escalão Sénior do clube 

U.D.S. possibilitando o acompanhando do processo de treino e jogo de ambos. 

Um contacto direto com esta realidade permitiu desenvolver conhecimentos e 

adquirir experiências enriquecedoras no âmbito do futuro profissional. 

No escalão de Juniores (Sub-19) acompanhou-se o processo referente ao 

treino á competição; no escalão Sénior, foi desempenhada a função de 

membro ativo do departamento de Scouting. Neste caso, procedeu-se á 

observação e análise das equipas adversárias do clube. Ao longo do estágio 

foram realizadas entrevistas ao coordenador de formação do clube e ao 

treinador principal da equipa Sénior, com o intuito de registar as respetivas 

perceções acerca do processo de formação dos atletas no clube. 

Foi aplicado um questionário, ao plantel dos escalões Júnior e Sénior, com o 

propósito de verificar no contexto do clube se a formação contínua no mesmo, 

favorece uma melhor integração dos jovens atletas no escalão principal.   

Após uma discussão de resultados, proveniente do cruzamento da informação 

obtida, através de uma revisão de literatura, da experiência adquirida no E.P., 

da reflexão pessoal e da análise das entrevistas e questionários, foi possível 

concluir que os atletas provenientes da formação da U.D.S, seriam mais 

capazes de integrar futuramente uma equipa de alto rendimento em 

comparação com formações distintas. O realce desse facto é cada vez mais 

traduzido numa frequente inclusão de atletas formados no clube na sua equipa 

sénior.  

PALAVRAS-CHAVE: FUTEBOL, FORMAÇÃO, ACADEMIA, CONTEXTOS 

FORMAIS E INFORMAIS, OBSERVAÇÃO 
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Abstract 

Football is nowadays a global sporting phenomenon with a deep social impact, 

which makes no one indifferent to its magic, including children and youngsters.  

This Professionalizing Internship is the by-product of the analysis and reflection 

on the sporting process of the junior and senior teams of the União Desportiva 

Sousense in regards to the inclusion of the junior athletes on the main squad.  

The aforementioned process was experienced throughout the whole season in 

a real context on two distinct divisions, the junior division (Under 19) and the 

senior division of the U.D.S. club, allowing the follow-up of the practice and 

actual game settings for both teams.  

A direct contact with this reality improved the knowledge development and 

made possible to acquisition of a richer experience, to take into account in a 

professional future in football.  

In the Junior division (Under 19) the process used was in regards to the training 

through to the competition; on the senior division I integrated the Scouting 

department as an active member. In this particular case I proceeded to the 

observation and analysis of the adversary teams of the club. Throughout the 

internship, several interviews were conducted to the club’s academy coordinator 

and to the senior team lead coach to gather the staff’s perceptions about the 

academy formation of athletes in the club.  

A questionnaire was given out to both rosters, Junior and Senior squads, to 

verify in the club’s context if its academy’s continuous process contributed for a 

better integration of the young athletes onto the main squad.  

After discussing the results, found from the cross of the information gathered 

through a literary revision  of the experience acquired in the P.I. and from the 

interviews/questionnaires analysis, it was possible to conclude that the athletes 

from the academy part of U.D.S would be better suited to integrate an high-

development team in the future in comparison to other distinct formations. This 

fact is furthermore translated in a more frequent integration of the academy’s 

athletes into the club’s senior team. 

KEYWORDS: FOOTBALL, ACADEMY, TRAINING, FORMAL AND INFORMAL 

CONTEXTS, OBSERVATION 
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Résumé 
Actuellement, le football est un phénomène sportif avec un haut impact social 

par tout le monde, qui ne rend personne indifférent à la magie de cette modalité 

collective, y compris les enfants et les jeunes. 

Cet E.P. résulte de l’analyse et de la réflexion sur le processus sportif du niveau 

junior et sénior de l’Union Sportive Sousense, en ce qui concerne l’inclusion 

des athlètes juniors dans l’échelon principal. Ce processus a été vécu le long 

d'un temps sportif, dans le contexte réel de deux échelons différents, l’échelon 

junior (Sub-19) et l’échelon senior du club U.D.S. faisant possible le service du 

processus de formation et jeu entre tous les deux. 

Un contact direct avec cette réalité a permis de développer des connaissances 

et acquérir des expériences enrichissantes à l'avenir professionnel. 

Dans le classement Junior (Sub-19) on a suivi l'affaire relative à la formation à 

la concurrence; au niveau senior, on a joué le rôle de membre actif du 

département de Scouting. Dans ce cas, nous avons procédé à l’observation et 

à l’analyse des équipes adversaires. Tout au long du stage, des interviews ont 

été menées au coordinateur de la formation du club et à l’entraîneur-chef de 

l’équipe senior, avec l'intention de registrer les respectives perceptions 

concernant le processus de formation des athlètes dans le club. 

Un questionnaire a été appliqué, aux équipes des étapes junior et senior, afin 

de vérifier, dans le contexte du club, si la formation continue dans le même 

favorise une meilleure intégration des jeunes athlètes dans l'étape principal. 

Après  un débat des résultats, à partir de l’intersection de l’information obtenue  

dans une revue de littérature, de l’expérience acquise dans le stage de 

formation, de la réflexion personnelle et de l’analyse des interviews et des 

questionnaires, on a conclu que les athlètes provenant de la formation de 

l’U.D.S. seraient plus capables d’intégrer à l’avenir une équipe avec une 

performance athlétique de haut niveau par rapport à d’autres formations. 

L’importance de ce fait est de plus en plus traduite dans une fréquente inclusion 

d’athlètes formés par le club dans son équipe senior. 

Mots-clés : FOOTBALL – FORMATION – ACADEMIE – CONTEXTES 

FORMELS ET INFORMELS – OBSERVATION 
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Introdução Geral  

 

O Futebol é, hoje em dia, considerado um fenómeno à escala mundial, 

quer a nível desportivo quer a nível social, assumindo, assim, um papel 

preponderante na sociedade e exercendo um claro fascínio, sobretudo em 

crianças e jovens que acorrem aos clubes para perseguirem o sonho de se 

tornarem futebolistas.  

Por isso, a formação de jogadores tem assumido um papel influente no 

que respeita ao cuidado que os clubes procuram ter a quando da definição e 

aplicação de programas/modelos de formação de jogadores.  

É neste contexto que o presente estágio ganha sentido, posto que o 

mesmo viabilizou um contacto direto com dois escalões distintos de jogadores 

de Futebol; um ainda em processo de formação e outro como escalão principal, 

possibilitando, deste modo, que fosse possível a concretização de uma análise 

aprofundada acerca do processo desportivo desses atletas, no que concerne à 

inclusão dos jogadores da equipa júnior no escalão sénior do mesmo clube.  

Deste modo, afigura-se pertinente abordar o processo de formação dos 

atletas, designadamente no que se refere à importância do Futebol de Rua, isto 

é, uma actividade espontânea de jogo livre que é reconhecida por muitos 

jogadores mundialmente famosos como uma faceta determinante no sucesso 

das suas carreiras.  

Também a importância do acompanhamento contínuo do treinador ao 

longo da formação do atleta, será preponderante no sentido de proporcionar 

um acompanhamento próximo do mesmo, orientando-o para uma possível 

integração no escalão de alto rendimento. 

Se voltarmos atrás no tempo podemos verificar que era o Futebol de 

Rua a plataforma de arranque para o mundo do Futebol. Todas as crianças e 

adolescentes o jogavam com os seus amigos e até mesmo com os seus pais. 

Estes iniciavam assim o seu processo de aprendizagem, sem qualquer tipo de 

orientação, onde a espontaneidade e a liberdade eram os pontos fortes do dia. 
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Atualmente, sobra muito pouco tempo para esta criatividade natural, o que 

afasta cada vez mais as crianças do Futebol de Rua.  

Com isto, o recurso à formação desportiva tem vindo a evoluir de uma 

forma crescente, uma vez que este conceito pode ser aplicado em vários 

contextos e momentos diferentes ao longo do ciclo vital de um indivíduo. A 

formação centra-se na transmissão de valores, tendo sempre em vista 

demarcar algo que é, ou tenciona ser, planificado, organizado bem como 

ordenado. Esta compreende, como meta bem definida, a transformação e o 

desenvolvimento eficiente de comportamentos e atitudes do ser humano. 

É notório o desenvolvimento crescente da formação no Futebol, uma vez 

que hoje em dia esta é uma aposta séria e real em grande parte dos clubes. 

Para confirmar isso, Franks et al. (1999, cit Moita, 2008) referem que “há cada 

vez mais preocupação e empenho no desenvolvimento de jovens jogadores”. 

Torna-se, então, primordial que se compreenda de uma forma 

inequívoca que o Futebol de formação é uma escola de jogadores de Futebol, 

que prepara o atleta ao longo do seu processo de desenvolvimento desportivo, 

para que, a posteriori, lhe seja concedida a possibilidade de integrar as equipas 

seniores do seu clube.  

Desta forma, e para que este processo de formação se tornasse 

possível, foi indispensável a criação, por parte dos clubes, de estruturas 

próprias denominadas de Academias. Estas, caraterizam-se por ser um espaço 

de instrução, conhecimento, valores e saberes desenvolvidos ao longo de 

vários anos por um conjunto de colaboradores e praticantes. Para além da 

vertente educacional e cívica, estas têm que ter um objetivo primordial que, na 

generalidade, passará por formar futuros atletas profissionais do clube. 

Tendo em conta o processo de formação mediado pelas Academias dos 

clubes, justifica-se que nos reportemos à importância da integração de 

jogadores, provenientes das academias, futuramente nas equipas seniores, 

uma vez que os clubes cada vez mais reconhecem que, ao investir nestes 

atletas desde o início do seu percurso, investindo na educação, treino e 
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promoção de experiências práticas, os levará a estimular o aumento das suas 

aptidões e competências, concedendo assim ao clube um aumento da 

performance desportiva que mais nenhum jogador vindo do exterior pode 

proporcionar.  

À medida que o mundo evolui, o Futebol acompanha essa evolução, o 

que tem levado os clubes e equipas técnicas a delinearem estratégias capazes 

de dar resposta a este progresso. Com isto, e de forma a colmatar algumas 

dificuldades sentidas e analisadas ao longo dos tempos, o processo de 

observação ou também denominado Scouting, tem ganho uma importância 

fulcral no que diz respeito ao Futebol atual. 

Posto isto, a análise de jogo assume, cada vez mais, um papel de 

destaque na rotina do dia-a-dia de uma equipa de Futebol. Garganta (2000) 

refere que a caraterização da estrutura da atividade e a análise do jogo de 

Futebol têm apresentado uma importância e uma influência notoriamente 

crescente, sempre que o treinador estrutura, delineia e organiza o seu treino. 

É também de notar que é comum o recurso à observação de jogos da 

equipa adversária, com o propósito de adquirir informação que possa ajudar 

futuramente a preparação da equipa, permitindo alcançar o melhor resultado 

possível na competição em que se encontra. 

O que nos permite constatar, então, que as equipas técnicas dos clubes 

consideram essencial a utilização da observação e análise do jogo, recorrendo 

frequentemente à mesma, tendo sempre por base a recolha de informação que 

possibilite a melhoria da qualidade do treino e, desta maneira, o consequente 

aperfeiçoamento do desempenho na competição. 

A realização deste estágio compreendeu várias ações e tarefas distintas; 

das quais uma corresponde à nossa inclusão, na qualidade de estudante 

estagiário, enquanto elemento da equipa técnica do escalão de Juniores (sub-

19), bem como no departamento de Scouting do clube União Desportiva 

Sousense (U.D.S) no escalão sénior, no período compreendido entre Agosto 

de 2014 e Junho de 2015.  
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Como função principal exercida, compreende-se o apoio e o 

acompanhamento atuante dos restantes membros da equipa técnica, no 

escalão de Juniores (sub-19), no processo de treino e jogo, e no escalão sénior 

como membro ativo do departamento de Scouting da U.D.S., no processo de 

observação e análise das equipas adversárias do clube. 

De forma a executar as funções principais, torna-se necessário cumprir 

outras funções e tarefas adjacentes para que todo o processo inerente ao 

estágio profissionalizante seja consumado de modo eficaz, nomeadamente: 

- Preparação dos microciclos, estando assim comprometido com o 

planeamento e elaboração de treinos e jogos, relativamente ao escalão Sub- 

19; 

- Composição de um relatório de observação das equipas adversárias 

intrínsecas a esta análise, no escalão Sénior e no escalão Júnior, quando 

solicitado pelo treinador principal; 

- Elaboração de um relatório de estágio, de forma a caracterizar todo o 

processo inerente, a entregar na Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP). 

Posto isto, foi necessário delinear, de uma forma clara, o objetivo 

principal do relatório de estágio, uma vez que este deve ser enunciado e 

formulado de uma forma precisa, explicitando que o autor tem intenção de 

realizar, isto é, as metas que se pretende alcançar com a realização deste 

estágio e posteriormente a redação do presente relatório.  

Assim, o objetivo geral a que nos propusemos dar resposta consiste em 

proceder a uma análise profunda e reflexiva sobre o processo desportivo do 

escalão júnior e sénior da U.D.S, no que diz respeito à inclusão de atletas 

juniores no escalão principal.  

De forma a viabilizar a consumação do propósito geral, e dar resposta à 

problemática abordada, foram delineamos os seguintes objetivos específicos: 
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- Perceber qual a importância da formação no percurso dos atletas; 

- Compreender a importância do Futebol de Rua, na expressão do 

desempenho futuro; 

- Compreender de que forma o treinador se constitui como um sujeito 

fundamental no processo de formação; 

- Identificar de que modo a família pode condicionar a carreira de um 

praticante; 

- Conhecer o funcionamento do departamento de observação da União 

Desportiva Sousense; 

- Entender a forma de ação de todo o processo de observação das 

equipas adversárias;  

- Averiguar quais os tipos de observação existentes e suas implicações 

diretas; 

- Compreender se o processo de Scouting, na sua vertente de 

observação e análise da equipa adversária, se constitui como um aspeto 

indispensável para a preparação do jogo contra essa equipa.  

Como finalidade, este relatório compreende a análise crítica do processo 

de estágio, estando nela vincadas inúmeras tarefas de trabalho, pensamentos 

e ensinamentos recolhidos com base nas experiências vividas, desde o 

começo até à finalização do mesmo incluindo, assim, a narração de tarefas e 

funções adjacentes delineadas inicialmente, bem como perspetivas de futuro 

diretamente relacionadas com esta atividade. 

Relativamente ao processo de realização do relatório de estágio, 

podemos verificar que, com a intenção direta de dar resposta a todos os 

objetivos definidos, o presente relatório encontra-se estruturado do seguinte 

modo: 
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- Introdução, que tem como finalidade a estruturação do foco do 

presente estágio, descrevendo de uma forma resumida o estado atual de 

conhecimentos relativamente ao exercício profissional considerado. É também 

nessa fase que são apresentados os dados gerais do estágio bem como os 

objetivos delineados para o mesmo; 

- Enquadramento da prática profissional, onde facultamos a revisão de 

literatura, enquadrada no contexto associado, de forma a dar suporte a todo o 

relatório de estágio, dando tanta ênfase ao macrocontexto como ao caminho da 

base até ao topo e ao processo de observação; quer aos contextos legais, 

institucionais ou de natureza funcional; 

- Realização da prática profissional, abordando os dois escalões 

envolvidos, juniores (Sub-19) e seniores, descrevendo todas as atividades 

desenvolvidas, as funções exercidas e ainda as dificuldades sentidas ao longo 

deste período de aprendizagem.  

- Considerações finais e perspetivas para o futuro, ponto fulcral para 

refletirmos sobre todo o trabalho realizado, bem como retratar todo o 

conhecimento absorvido através deste estágio e assim repensar sobre as 

intenções que se seguirão após o término do mestrado; 

- Referências bibliográficas, nas quais sustentamos o nosso relatório 

profissionalizante; 

- Anexos, em que colocamos todos os documentos necessários e 

imprescindíveis para completarem a informação referenciada ao longo de todo 

este documento, como por exemplo os guiões de entrevistas e questionários 

realizados.  
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1. Enquadramento da Prática Profissional  

  

De forma a iniciar este enquadramento, iremos abordar os contextos 

onde o presente estágio profissionalizante se encaixou, quanto ao seu contexto 

legal, institucional e de cariz funcional, para posteriormente nos voltarmos para 

o enquadramento de onde surgiu a prática profissional, ou seja, como membro 

ativo das equipas técnicas dos escalões Júnior e Sénior. 

Posto isto, procedemos à revisão de literatura, relacionada com o 

macrocontexto associado, com o intuito de fundamentar o conteúdo do relatório 

de estágio profissionalizante. Neste contexto, são abordados dois aspetos 

fulcrais, o caminho da base até ao topo e o processo de observação, de forma 

a situar as tarefas e funções que foram realizadas ao longo do estágio.  

 

1.1 Contexto Legal e Institucional  

 

O estágio profissionalizante realizou-se no escalão de Juniores (Sub-19) 

e no departamento de Scouting do escalão Sénior, da U.D.S., tendo sido 

inserido no Mestrado de Treino de Alto Rendimento Desportivo (MTARD) da 

FADEUP. 

Este surgiu a partir de contactos formais e informais entre a própria 

FADEUP e a U.D.S. – através de um protocolo de colaboração específico 

solicitado pelo estagiário Tiago Filipe Oliveira Silva, apoiado na orientação do 

Professor Doutor Júlio Manuel Garganta da Silva e supervisionado pelo tutor 

Filipe Manuel Nunes Cândido. 

Teve como duração o tempo compreendido entre Agosto de 2014 e 

Junho de 2015 e suportou um trabalho diário, somando um total de 24 horas ao 

longo da semana, e ainda a observação de jogos realizada normalmente ao fim 

de semana.  
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1.2 Contexto de Natureza Funcional  

 

Relativamente ao contexto de natureza funcional, as funções executadas 

neste estágio prendem-se em dois escalões diferentes, isto é, o escalão de 

juniores (Sub-19) e o escalão de Seniores. 

Deste modo, as principais funções exercidas ao longo deste processo de 

aprendizagem no escalão de juniores, centraram-se no apoio e 

acompanhamento aos restantes membros da equipa técnica no processo de 

treino e jogo, enquanto no escalão Sénior fizemos parte do processo de 

observação e análise das equipas adversárias do clube, como membro ativo do 

departamento de Scouting da U.D.S. 

 

1.3 Macrocontexto – O caminho da base até ao topo e 

processo de observação 

 

1.3.1 O caminho da base até ao topo  

1.3.1.1 Futebol de Rua  

 

“No meu bairro em Porto Alegre passei a infância a jogar à bola. Nunca 

me separava da bola, driblava, driblava, driblava sem parar. Jogava na rua com 

os meus colegas, mas também jogava horas sozinho ou com o meu cão, o 

“Bombom”, que era incansável. Com ele, tentei todas as fintas possíveis, para 

evitar que ele trincasse a bola, com excepção do “túnel”, porque o “Bombom” 

tinha as patas curtas.” (Ronaldinho Gaúcho in Pacheco, 2005: 44). 

Espontaneidade. Para muitos foi assim o seu primeiro encontro com a 

bola de Futebol. Sem nenhuma base teórica e sem orientação, iniciaram a sua 

aprendizagem sobre este novo mundo, onde a cumplicidade entre o indivíduo e 

a bola nunca foi tão dócil, onde cada piso, independentemente da sua 
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qualidade, servia para jogar Futebol, nem que fosse durante três minutos antes 

das aulas começarem. Tudo parecia mágico! Na verdade, “se pensarmos na 

origem dos melhores jogadores do mundo, neles não existem grandes 

academias, campos relvados e botas fantásticas. Existem, isso sim, bairros de 

lata, baldios de terra revolta e pés descalços.” (Lobo, 2007b: 110). 

Com pouco ou nada, muitos inventam campos de Futebol para satisfazer 

o seu único vício, o gosto pela bola, jogar Futebol. Na praia, de simples montes 

de areia se fazem balizas, onde a cultura e a educação são regidas pelo prazer 

e não pela sociedade. Qualquer que seja o estrato social da criança, dentro das 

“quatro linhas” as regras são estabelecidas pelo ditador/comandante, a bola. 

“Os meus primeiros jogos tiveram lugar no prestigiado estádio da rua 

Rubens Arredo: «balizas» feitas com sapatos velhos, em cada uma das 

extremidades – uma onde a rua terminasse num “beco” sem saída e a outra 

onde se cruzava com a rua Sete de Setembro; as linhas laterais eram mais ou 

menos onde as casas começavam de cada lado. Mas para mim era como se 

fosse o Maracaná, e foi o local onde comecei a desenvolver as minhas 

aptidões.” (Pelé, 2006: 36-37) 

Todas as crianças, em qualquer momento, independentemente de qual 

seja o campo, esquece a sua realidade e entra num mundo imaginário onde 

fintas e passes estão ainda por inventar. Neste mundo novo, o guião da mesma 

será apenas, e somente, a sua imaginação.  

Frisando a importância do Futebol de Rua, Michels (2001) escreve: “… o 

Futebol de Rua é o sistema educacional mais natural que pode ser encontrado. 

Se analisarmos o Futebol de Rua, concluiremos que a sua força reside no facto 

de se jogar diariamente de uma forma competitiva, com uma preferência para 

se jogar em todos os tipos de terreno, fazendo-o normalmente em grupos 

pequenos. No Futebol de Rua raramente vimos os miúdos a praticar gestos 

técnicos ou táticos de uma forma isolada.”. 

A rua tem-se revelado, assim, um marco de extrema importância para o 

desenvolvimento das qualidades técnicas dos jogadores, sendo que é 
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disputado nos mais diversos locais ao longo de todo o mundo. Tudo isto 

possibilita aos jovens a aquisição de um repertório motor mais amplo, 

cultivando a imaginação e a ilusão de possíveis novos jogadores de maior 

qualidade.  

Com a vivência de experiências positivas tudo se torna mais fácil, o que 

possibilita arquitetonicamente a formação de bases sólidas para a inteligência, 

afetividade e sensibilidade da criança. Por outro lado, se existirem experiências 

negativas, poderá surgir um comprometimento dessas mesmas estruturas.  

Nesta linha de pensamento e segundo Zico cit. Fonseca (2006), “Cresci 

a aprender a resolver os problemas no meio da rua (…) talvez daí venha parte 

da minha habilidade.”  

Grandes nomes do Futebol mundial partilham as suas experiências 

sobre a sua formação, com o sentimento de que o Futebol de Rua, na maior 

parte dos casos, foi a parte mais fundamental para o seu desenvolvimento 

enquanto jogador profissional. Não pode ser apenas coincidência que 

jogadores como Zico, Pelé, Maradona, etc., estejam sempre a enfatizar a 

grande importância que o Futebol de Rua teve nas suas bases enquanto 

jogadores de elite, afirmando que em cada campo que jogavam, haveria 

sempre um obstáculo qualquer que os ajudavam a desenvolver competências, 

seja a nível motor, tático ou psicológico.     

“… começamos a jogar futebol na rua com caroço de abacate (…). O 

facto de ter aprendido a jogar desta forma foi excelente, pois quando se joga 

num pomar, com o piso irregular e cheio de árvores, cria-se a necessidade de 

desenvolver um série de habilidades, pois, para não nos machucarmos, além 

de olhar para a bola e para o jogo, tínhamos que olhar para as mangueiras e 

para as raízes das árvores.” Sócrates (s.d.) (ex-internacional brasileiro). 

Rematando este pensamento, podemos citar as palavras de João Cunha 

(nosso entrevistado), “… o futebol de rua sempre foi um elemento importante 

no crescimento dos jogadores pois, antigamente, os jogadores passavam horas 

e horas a jogar futebol com bolas de diferentes tamanhos, em superfícies 
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irregulares, jogando contra jogadores mais novos e mais velhos e, todas estas 

condicionantes permitiam que o jogador crescesse quer ao nível técnico, quer 

ao nível tático e psicológico pois para eles cada jogo seria como a final de um 

campeonato do mundo porque quem perdia, ficava de fora a ver os colegas 

jogar.” (Anexo II) 

Hoje em dia, tudo se está a tornar diferente. Talvez estejamos a passar 

por uma fase em que o Futebol se torna mecânico, isto é, onde não existe a 

espontaneidade evidente do Futebol de Rua, sobrando assim pouco espaço 

para a criatividade, para a magia falada anteriormente, bem como para a 

liberdade que é essencial. Valdano (1998) expõe a importância que tem de ser 

dada ao jogador: “… é necessário formar-se jogadores em quem a 

espontaneidade seja a norma.” 

Será natural que tudo isto se processe assim neste momento? É de 

notar que o ser humano precisa, e possui a constante necessidade de 

alteração e mudança, pressupondo, neste caso, que a alteração ocorra a nível 

da evolução do Futebol. Porém, o Futebol é um hábito que se adquire na ação. 

No Futebol de Rua, um dos principais fatores para o desenvolvimento dos 

jogadores é a pouca ou nenhuma intervenção dos adultos. Assim sendo, será 

que a “evolução/mudança” para as Academias de Futebol será o método mais 

viável?  

Vários são os relatos ilustres que corroboram a ideia de que o Futebol 

de Rua está neste momento a sofrer um desgaste e uma falta de interesse por 

parte das crianças e jovens uma vez que este Futebol, atualmente, só é 

praticado em entidades próprias sob compromisso, deixando de fora a 

liberdade, a espontaneidade e a criatividade que era habitual outrora. 

Garganta (2006: 313-326) afirma que, com o resultado do 

desenvolvimento das cidades, da diminuição dos espaços livres e do tempo 

disponível, se torna cada vez mais difícil encontrar espaços nos quais se possa 

jogar livremente, denotando-se assim uma propensão crescente para a 

diminuição da prática do Futebol de Rua. 
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“A minha geração passava muitas mais horas a jogar futebol do que os 

miúdos de hoje em dia. Atualmente, os jovens só jogam futebol nos seus 

clubes e, por isso, há que dar muito mais ênfase ao trabalho de base.” Cruyff 

(2004). 

Muller (s.d.) refere que “… os grandes jogadores do Brasil aprendem a 

jogar na praia, na várzea ou rua”. Também Pelé menciona que a circunstância 

que o fez destacar-se dos demais prende-se no facto da sua rua possuir mais 

buracos do que a dos outros. 

“A tecnologia de ponta no futebol é a rua e a miséria. Numa partida 

improvisada, de imediato alguém inventa algo. No meio desse combate de pés 

descalços, um jogador que possa não ser muito alto (Salas), nem muito forte 

(Arellano), nem muito rápido (Gallardo), soluciona um problema de forma 

original. Com uma receção e um toque três adversários são ultrapassados (…) 

O jogador não usa o catálogo de soluções conhecidas, cria.” Jorge Valdano, 

(2002). 

Até que ponto as autarquias têm a responsabilidade por este tipo de 

urbanização? 

Mas, urbanização implica a diminuição de espaços livres para a prática 

de desporto? 

A resposta certamente que será não. A urbanização deveria implicar 

sim, a abertura de novos espaços para que exista uma prática livre. 

Será que o talento tenderá a desaparecer com os espaços livres? 

Com menos espaços livres, menor será a prática das crianças, logo 

deverá existir um decréscimo no talento que será denotado ao longo dos anos.    

Assim, o tema associado ao talento é extraordinariamente contestado 

em inúmeras áreas do conhecimento humano, tais como a educação, a 

psicologia, a matemática, as artes, a administração de empresas e, por fim e 

mais relevante para o nosso E.P, no âmbito do desporto.  
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Portanto, dentro deste prisma, a fortuna e a multiplicidade de estímulos 

acolhidos aquando da exposição a delimitados contextos, são consideradas 

essenciais para que esta virtude se mantenha em constante atualização. Neste 

sentido, possibilita o alcance da excelência e da perfeição.  

“Jogava na rua como todas as crianças (…) As bases e os 

conhecimentos que tu vais aprendendo nesse futebol de rua vão-te ser muito 

úteis no futuro. Se perderes estes hábitos de jogares na rua, no alcatrão, na 

terra, na pedra … não digo que vais ter mais dificuldades, mas não vais ter a 

base (…). Aquele é um futebol «pobre» e para tu seres um jogador «rico», não 

em termos de dinheiro, mas «rico» no sentido de ser um jogador com grandes 

bases, precisas de aprender esse futebol «pobre».” Rui Costa (2004). 

Quanto mais rápida for a familiarização da criança com a bola e com o 

jogo propriamente dito no Futebol de Rua, mais facilitada será a sua 

aprendizagem. Toda esta familiarização funciona ainda como um potenciador 

da sua motivação para a modalidade. Tudo isto é também apontado como 

tendo um impacto significativo naqueles que pretendem atingir altos níveis de 

desempenho. 

No Futebol não orientado, como o Futebol de Rua, todos os problemas 

sentidos surgem da maneira singular como as crianças entendem e reagem ao 

jogo, o que favorece a busca e a descoberta de múltiplas e distintas soluções 

de forma a solucionar esses mesmos entraves. “Se na rua os jogadores 

jogavam sem qualquer apoio dos adultos e resolviam os seus problemas 

porque é que nós em certos momentos não podemos recriar esses contextos 

deixando-os jogar a seu belo prazer?” João Cunha (Anexo II).  

É então de notar que o conceito de erro executa um papel 

preponderante e de extrema importância na formação de um atleta, 

possibilitando a estruturação do processo de aprendizagem e ensino em 

Futebol, incumbindo-se de ser um valioso cúmplice neste mesmo.  
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A massificação urbana e as novas metodologias empregadas por parte 

dos novos treinadores serão então pontos fundamentais a ter em conta no dia 

a dia da formação dos atletas.  

Tendo em conta todas as impossibilidades para a prospecção atual do 

Futebol de Rua, as competências que o jogador adquire neste Futebol não  

orientado, estão a desaparecer de uma forma gradual. Assim, serão então as 

Academias um local propício, para colmatar a falta que se tem sentido sobre o 

Futebol de Rua? 

 

1.3.1.2 Academias 

 

“Uma academia não serve só para 

descobrir talentos, precisa de ser 

essencialmente uma preparação 

para a vida.”  

Mil-Homens (2003) 

A palavra Academia traduz um conceito muitas vezes utilizado para 

denominar as várias instituições vocacionadas para o ensino e promoção de 

atividades, sejam elas no âmbito das artes, das ciências, do desporto, etc. 

 O clube desportivo é um dos locais rotineiros onde a formação 

acontece, por isso, alguns clubes delinearam e aprofundaram estratégias que 

contribuíram para a melhoria dessa formação, optando assim pelo investimento 

na criação de estruturas próprias, designadas por Academias. A imagem das 

Academias de Futebol idealiza-se como espaço de instrução, conhecimento, 

valores e saberes desenvolvidos ao longo de vários anos por um conjunto de 

colaboradores e praticantes. Para além da vertente da educação escolar e 

cívica, estas têm que ter um objetivo primordial que, na generalidade, passará 

por formar futuros atletas profissionais do clube. 
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Numa visão sobre o conceito das Academias, os coordenadores da 

U.D.S. durante a entrevista, mais propriamente João Cunha, falaram sobre a 

sua realidade, frisando que “A Academia “Estrelinhas do Douro” foi criada com 

o intuito de proporcionar aos miúdos uma prática mais regular … e de acordo 

com as ideias/premissas que pretendemos implementar no clube, seria mais 

fácil para todos a integração destes em escalões de competição e, ao mesmo 

tempo, dotá-los de uma maior qualidade a nível da relação com a bola.” (Anexo 

II). 

Deste modo, as Academias necessitam de expor e exibir aos jovens 

atletas uma grande diversidade de atividades motoras, que de uma forma 

lúdica possibilitem a compensação de distintos défices motores existentes nas 

atuais gerações, nomeadamente no domínio do seu corpo, do tempo e do 

espaço. Esta premissa proporcionaria harmoniosamente um Futebol 

espontâneo e livre que era outrora praticado na rua. 

Posto isto, a bola deve então assumir-se com um fator elementar, tendo 

sempre uma comparência assídua e indispensável, para que as crianças muito 

precocemente se relacionem de uma forma muito particular com o Futebol.  

 “Lembro-me em criança, de pedir sempre pelo Natal uma bola aos meus 

pais. Nem bicicletas, nem nada disso. A minha infância foi sair de casa de 

manhã e só voltar quando rebentava a bola. Para mim, futebol não é uma 

profissão – é uma bênção de Deus. Adoro a bola. Na minha vida não me 

imagino a ser outra coisa a não ser jogador de futebol.” (Cristiano Ronaldo, 

2006) 

De acordo com Garganta (2006), a procura e o alcance do prazer pelo 

treino e pelo jogo deve ser parte constituinte de uma preocupação da qual não 

se deve descurar, pois tudo isso pode ter uma implicação direta na eficácia e 

no seguimento da prática do desporto por parte das crianças e jovens.  

É fundamental que os jovens joguem, brinquem e desfrutem de todo 

este processo de desenvolvimento desportivo, sendo que a prática desportiva 

tenderá a focar-se na construção de atitudes motivadoras que, de alguma 
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forma, encaminhem o atleta para o gosto, pela superação e pelo 

aprimoramento de competências, desenvolvendo assim um gozo pelo esforço e 

pela dedicação.   

É então de reparar que, para se jogar com satisfação e com boa 

qualidade e habilidade, é necessário que a criança consiga retirar prazer pela 

prática do Futebol. Só assim, através do alcance da emoção e da razão, lhe é 

possibilitada a escolha da tão importante tomada de decisão. 

Oliveira (2001) expõe que a implementação e reforço da formação 

potencia uma das grandes soluções para amenizar e resolver os problemas 

económicos dos clubes. Desta forma, este sugere a elaboração de estruturas 

próprias, bem como a transformação de conceitos e metodologias, para que 

desse modo “o número de jovens com talento seja maior do que o da realidade 

atual.” 

Podemos também referir que a formação desportiva dos jogadores deve 

sempre espelhar outras orientações diretamente relacionadas com a educação 

do atleta. Caso contrário, a extrema pressão muitas vezes estabelecida pela 

competição constante irá desencadear na criança níveis elevados de 

ansiedade, propiciando altas taxas de abandono precoce do Futebol. Com isto, 

e sem o devido acompanhamento do atleta, a pressão pode provocar um 

bloqueio que impeça o jovem jogador de adquirir e desenvolver todas as suas 

competências necessárias para a prática de funções em outras organizações 

fora do mundo do desporto.  

Segundo Cruz (1996), existem várias fontes potenciais de stresse ao 

nível dos jovens atletas, tais como o medo de falhar, incluindo o receio de ter 

um rendimento inadequado, a preocupação relativa às avaliações do seu 

rendimento por parte dos adultos, bem como sentimentos de incapacidade e 

baixa autoestima. 

A prática constitui-se então como um requisito necessário para que surja 

a aprendizagem e, desta maneira, sejam alcançados sublimes níveis de 

desempenho da performance dos jogadores.  
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Stratton, Reilly, Williams & Richardson (2004) descrevem que a missão 

fulcral de uma Academia de Futebol prende-se no facto de esta potenciar um 

ambiente que privilegia o desenvolvimento dos jogadores de elite que 

futuramente possam fazer parte da equipa principal do clube. Porém, para que 

tudo isso aconteça, é essencial em todo este processo, tempo e persistência, 

uma vez que nenhum processo de formação pode demonstrar como 

inquietação primária a obtenção de resultados rápidos e imediatos. 

Corroborando com esta ideia, na entrevista a Filipe Cândido (Coordenador da 

formação da U.D.S. e ainda treinador do escalão sénior), este diz-nos que 

“Podemos aproximar as práticas da rua ao processo de treino. Mas não se 

consegue ter o mesmo tempo de prática.” (Anexo I)  

As Academias de Futebol possuem assim como objetivo primordial a 

melhoraria dos resultados desportivos a médio/longo prazo dos clubes, através 

do desenvolvimento e aperfeiçoamento das competências humanas, técnicas e 

táticas dos jogadores. A formação feita desde os catorze anos de idade facilita, 

e muito, a assimilação e a integração da cultura e do modelo de jogo da 

equipa. 

A aprendizagem não deve ser nunca demarcada pela espera de 

rendimentos imediatos, pois poderíamos estar a comprometer desta forma a 

evolução futura do jovem jogador (Mesquita, 1997). A formação desportiva é 

então um percurso de longa duração, em que cada bloco educacional deve ser 

construído e consolidado ao longo de um espaço mental, preocupando-se com 

as necessidades de cada atleta, não descurando estes indivíduos como um 

todo. 

“Esta pressa de obter tudo, de uma só vez, sem perspetiva de percurso, 

sem semear, é muito própria dos nossos dias” (Ramos, 2006:8). Entendemos 

que, tais práticas devem ser perspetivadas com o cuidado que se justifica.  

Nos dias de hoje, faz falta empregar uma nova forma de ensinar os 

jovens jogadores, considerando o atleta mais como um jogador racional, do 

que como um simples executante. 
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 O entusiasmo do jogo espontâneo permite aos praticantes, o 

desenvolvimento natural de competências adquiridas através de experiências 

de jogo vivenciadas através do Futebol de Rua. Estes tem que se adaptar e 

moldar ás diferentes condições existentes no meio, o que faculta uma 

aprendizagem ampla e enriquecedora. 

Deve-se procurar assim, retardar o máximo possível o abandono desta 

prática, procurando fazer dela sempre a primeira fase da formação do atleta. 

“Conduzir a bola descalço, sem torcer o pé num daqueles buracos, já 

seria uma façanha. Driblar perto da ribanceira sem deixar a bola escorrer por 

ela, a façanha ainda era maior. Garrincha praticava as duas proezas com a 

maior das facilidades. No primeiro caso, porque de tanto “topar” com os 

buracos, aprendera a driblá-los junto com o adversário; no segundo, porque 

detestava ter de descer a ribanceira para ir buscar a bola – onde tentava não 

perdê-la.” (Castro, 1995) 

  “Abranda a velocidades com que vives ... Observa-as a crescer e regista 

todos os pormenores. Aprecia cada momento e nunca desejes pelo futuro.” 

(Erickson, 2004) 

Ao encontro desta ideia, Raposo (2006) indica que, ao ultrapassar etapas, 

apressando alguns conteúdos importantes da fase de preparação, poderá estar 

a provocar uma condenação na evolução do atleta, uma vez que o impossibilita 

de manter uma margem de progressão e desenvolvimento ao longo dos anos. 

“… a formação do jovem jogador requer tempo e paciência, sem 

pretensões de resultados imediatos.” (Pacheco, 2001)  

Garganta (1986) refere que um atleta passa indefinivelmente por várias 

fases antes de alcançar os mais elevados níveis de desempenho desportivo, 

afirmando que, para que tudo isso seja possível, é necessário racionalizar, 

organizar e estruturar todo o percurso do atleta, desde o início da sua formação 

até ao nível mais elevado do seu desempenho. Posto isto, é fundamental que 
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uma Academia de Futebol seja capaz de criar um ambiente o mais adequado 

possível para o desenvolvimento de jogadores completos.  

Racionalizando desta forma, as Academias ao preocuparem-se com os 

atletas a um longo prazo poderão assim instruir um atleta que num futuro 

próximo lhes dê garantias em conformidade com as ideias do clube. 

Fortificando este pensamento, João Cunha, na entrevista, refere que na 

Academia da U.D.S. “… existe uma ideia geral comum a todos os escalões e, 

dentro desta ideia, procuramos adaptá-la às diferentes fases de crescimento 

dos jogadores, proporcionando-lhes contextos propícios ao seu crescimento 

gradual e sustentado, de modo a estarem mais preparados para subir na 

pirâmide futebolística.” (Anexo II) 

Para proporcionar aos jovens atletas uma excelente formação, o 

currículo de uma Academia deve sustentar sobretudo considerações 

direcionadas ao desenvolvimento das seguintes “categorias”: técnicas, táticas, 

físicas, comportamentais, sociais, psicológicas, educacionais, nutricionais e de 

qualidade de vida (Stratton et al., 2004). 
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Figura 1 – Currículo padrão de uma Academia de Futebol, adaptado de 

Stratton (2004). 

“A cultura do impacto mede com muito mais generosidade o episódio 

isolado que o trabalho contínuo.” ( Valdano, 2008) 

Kershaw (s.d.) refere que “muitos dos jovens que passam pela nossa 

escola nunca irão jogar no Manchester United. (…) Por isso, temos que os 

obrigar a seguirem os estudos, porque o mais importante é que tenham 

sucesso na vida.” Muitos atletas possuem o sonho de serem grandes estrelas 

do Futebol no futuro, tornando muito mais fácil para estes a decisão de 

pensarem em deixar de lado os estudos, concentrando-se única e 

exclusivamente nesta modalidade coletiva. Com isto, a Academia tem como 

responsabilidade incutir aos jovens a ideia de que o mundo vai mais para além 

do Futebol, permitindo que seja assim possível incentivar os jovens atletas ao 

nível do seu desenvolvimento futebolístico, mas também a nível da sua 

formação académica (Stratton et al., 2004). 
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Através destas ideias, denota-se então que uma Academia de Futebol é 

um local que, para além de ser o sítio onde ocorre o desenvolvimento 

desportivo dos jogadores, é um lugar onde existe um grande incentivo e apoio 

no que diz respeito à parte académica e formação individual do atleta, razão 

pela qual se manifesta a importância do recurso à formação através das 

Academias de Futebol.  

Os propósitos primordiais das Academias passam desta forma pela 

concretização de um desenvolvimento técnico, académico, pessoal e social de 

cada indivíduo, uma vez que a educação de todos os seus jovens jogadores é 

um dever e uma obrigação do próprio clube. Tudo isto tem de ser realizado 

segundo uma visão holística, isto é, apreciar o indivíduo como um todo, não 

podendo ser detentor de comprometimento devido a uma maior ênfase dada ao 

desenvolvimento da técnica (Fulham Football Club, 2003). 

Podemos deste modo indicar que um atleta ao longo de todo o seu ciclo 

de formação deve ser encarado como um todo, a nível global, não descurando 

nenhuma das suas partes. O jogador não passa apenas pelo desenvolvimento 

técnico, mas sim por uma série de vertentes que o formador deve ter em 

consideração, pois, se o treinador de formação encarar o seu atleta como um 

todo completo, este consegue assegurar um perfeito desenvolvimento de todas 

as suas capacidades, principalmente as menos visíveis.  

De referenciar esta ideia, visto existirem ainda muitos agentes 

desportivos que descoram muitas partes do processo de formação do atleta. O 

treinador tenta entender atitudes do seu jogador através do processo de treino, 

esquecendo-se quase sempre das variáveis fora desse contexto, como por 

exemplo experiências no seio escolar e principalmente no seio familiar. Desta 

forma conseguimos perceber que a principal fonte educacional do atleta ocorre 

ao nível do seio familiar. Porém, o treinador terá acesso ao conhecimento 

dessa estrutura? Por isso, acreditamos que o seu agregado familiar deverá ser 

parte integrante do processo a que o jovem está associado. 
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Segundo Mil-Homens (2003), este processo de desenvolvimento é um 

trajeto nada solitário, onde os pais têm uma palavra importante a dizer. Citando 

o mesmo, “O problema é quando são os próprios pais a incentivarem-nos a 

tirar os miúdos da escola, porque o que querem é ver o filho num clube de 

futebol. Por vezes, esquecem-se de precaver o futuro e de pensar que, se o 

filho parte uma perna, perde o futebol e pode perder-se para a vida.”. 

João Cunha (Anexo II) assume que a família será sempre a base para a 

formação de qualquer atleta, transmitindo assim inúmeros valores cívicos e 

morais aos aprendizes, pois são estes mesmo que passam a maior parte do 

tempo com os jogadores. Afirma ainda que, sem essa ajuda, o processo de 

formação nas academias seria ainda mais difícil.  

Também Leal & Quinta (2001) mencionam que “Não se trata apenas de 

treinar. É mais que isso: é educar, é acompanhar o crescimento e maturação, é 

sentir os problemas dos atletas, é participar, é viver e acompanhar a escola, o 

namoro ou a discoteca.”  

Posto isto, o Futebol de Rua bem como o seu posterior processo de 

treino que ocorre nas Academias, para além de serem distintos tanto a nível 

cronológico com a nível funcional, são indicados como sendo similarmente 

preponderantes no que diz respeito à formação de um jogador de alto 

rendimento. 

Em suma, podemos verificar que a formação desportiva do jogador se 

constitui como um ponto essencial para toda a sua preparação desportiva. É 

então de notar que é de extrema importância a delineação prévia de objetivos 

em cada fase do seu processo de formação, para que assim o seu crescimento 

e evolução ocorram de uma forma regular e coerente (Mesquita, 1997). 
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1.3.1.3 Treinadores – Competências e funções  

 

Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa, o conceito de 

treinador  assenta no pressuposto de que este é um profissional que se 

encarrega de treinar, de instruir um atleta ou de orientar exercícios de desporto. 

O treinador executa um papel de extremo valor, muitas vezes 

fundamental, no que diz respeito ao encaminhamento do atleta neste longo 

processo que será a sua formação. Este não será o condutor desta jornada, 

mas sim um guia de percurso.  

Adelino, Vieira & Coelho (2001) enunciam que os treinadores devem 

colaborar durante toda a formação dos jovens em todas as suas vertentes, 

devendo assim fortalecer-lhes o prazer e o hábito da prática desportiva regular. 

Estes devem ser realistas e propor metas que sejam consideradas pelos jovens 

concretizáveis, ou seja, possíveis de alcançar. Similarmente, devem potenciar 

as suas capacidades motoras gerais, de uma forma equilibrada e harmoniosa. 

Tal acontece com a coordenação motora, devendo ainda focar na 

aprendizagem, o aprimoramento das técnicas básicas da sua modalidade, 

neste caso o Futebol.  

O treinador afigura-se assim, com uma enorme importância, 

relativamente às vidas dos jovens atletas, conseguindo exercer uma influência 

profunda e positiva no crescimento pessoal e social dos adolescentes. 

Para João Cunha, na entrevista realizada, o ideal de treinador para 

Academia da U.D.S. centra-se num indivíduo detentor de três premissas 

fundamentais: 

a) “Seja capaz de desenvolver na íntegra os seus jogadores, dotando-os 

de um conhecimento tático-cognitivo, técnico e psicológico; 

b) Adaptar as suas ideias ao contexto em que está inserido e aos recursos 

humanos que possui para que as metas traçadas e definidas por estes 

sejam providas de significado para os jogadores e atingíveis; 
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c) Ser reflexivo na sua prática para dar ainda mais consistência à sua 

forma de agir e pensar.” (Anexo II) 

“A maioria das pessoas aprende melhor seguindo um bom exemplo, do 

que através das palavras que lhe sejam ditas sobre a maneira correta de agir.” 

(Wainwright, s.d.) 

O treinador não necessita de representar o seu papel como um técnico 

artilhado de conceitos, que para os jovens atletas não passam de simples 

frases abstratas, este precisa sim de ser um narrador de histórias, que 

representa de tal maneira um determinado momento do seu processo de 

formação, que aparenta ficar para sempre gravado na memória desse jovem. É 

assim que se marcam atletas e é assim que se constroem melhores indivíduos 

através do Futebol. Possibilitando que estes desenvolvam as suas 

potencialidades, procurando quem sabe um dia a sua transcendência no alto 

rendimento desportivo.   

Porém, para que essas potencialidades sejam capazes de emergir no 

atleta, é necessário que este seja detentor de formação específica 

acompanhada de um conhecimento de causa. Motivo este que explica o facto 

de apenas alguns conseguirem alcançar o alto rendimento desportivo. 

“É preciso que disponha de tempo livre para inovar e tomar iniciativas 

sem precisar, a toda a hora, da autorização de um mestre para lhe indicar o 

bom caminho” (Étienne Guillé, 2008). 

Delinear o treino de uma forma mais lúdica poderá ser primordial numa 

fase inicial, não só por ficar presente na memória dos jovens atletas sensações 

positivas, mas também pela simples liberdade e espontaneidade do jogo, 

conciliando sempre as experiências com a curiosidade, procurando deste modo 

alcançar um novo mundo ainda não explorado por eles.   

“… um papel vital, dado ser o responsável direto, pelo presente e futuro 

dos jovens que lhe são confiados, o que exige que possua conhecimentos 

acerca do desenvolvimento motor, biológico, psíquico e social dos jovens, e a 
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capacidade de os integrar nas suas propostas metodológicas de ensino.”  

(Marques, 1999: 17-30) 

Hoje em dia, estando as metodologias de ensino cada vez mais 

presentes, as Academias deveriam ser titulares de algum comprometimento 

relativamente à garantia de que os seus treinadores sejam possuidores de 

formações contínuas em determinadas áreas, visto serem eles que vão formar 

e preparar os possíveis futuros jogadores das suas equipas seniores. 

“… a influência que este vai exercer sobre as atitudes e 

comportamentos, sobre os princípios, valores, orientações e sentidos de vida 

dos atletas é inegável.” (Bento, 1999: 24) 

“Mesmo não contendo uma informação falsa, o feedback pedagógico 

tanto pode ser necessário como desnecessário para a aprendizagem, tanto 

pode desempenhar um papel enriquecedor como perturbador na 

aprendizagem.” (Graça,1998: 3-8) 

Manoel (cit. por Ugrinowitsch et al., 2003: 41-47) relata que pesquisas, 

referentes ao feedback na aprendizagem motora, apontam que, no decorrer da 

atividade do atleta, aquando de um exagero de informação, este não 

conseguirá alcançar um bom desempenho. Contudo, quando este percorre o 

mesmo caminho de uma forma autónoma e assertiva, o resultado atingido será 

executado com melhor aproveitamento.  

 Graça (1998) e Araújo (2006) adicionam à ideia anteriormente referida 

que a informação projetada pelo treinador deve ser nada mais de que um 

pequeno apoio provisório e não um substituto total e permanente. O que 

permite aos poucos e poucos reduzir a dependência no praticante, tornando-o 

desta forma mais autónomo. Este deve então ser sujeito à realização de ações 

independentes, demonstrando assim ao atleta a exploração de novos mundos 

de maneira a que a sua performance seja melhorada e que posteriormente 

ocorra de um modo mais imaculado. 
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Pacheco (2005b: 44-45) sustenta que, para o treinador ensinar, é 

essencial que este descubra uma coerência entre o jogar, driblar e fintar de 

uma forma espontânea e livre, para que assim os atletas possam evoluir mais 

eficazmente. 

É importante referir que o processo de ensino desta modalidade 

necessitará de passar consequentemente por diferentes níveis de dificuldade 

crescentes, inteiramente relacionados com o estado de maturação dos 

jogadores.  

Sendo os exercícios cada vez mais mecanizados e uniformes, estes 

começam a carecer no que concerne ao desenvolvimento dos jogadores, 

empobrecendo assim os seus níveis de criatividade e de adaptação ao jogo. 

Como exemplo, temos o recurso constante do uso de coletes coloridos 

para proceder à distinção de equipas, não sendo este meio necessariamente o 

mais vantajoso, uma vez que a sua não utilização obriga os atletas a terem 

uma melhor e mais refinada perceção do espaço de jogo, identificando assim 

os seus colegas e/ou adversários. Tudo isto é de extrema utilidade no que diz 

respeito ao desenvolvimento da perceção e da tomada de decisão. 

 Frade (2005) menciona que o processo de aprendizagem faculta de uma 

forma regular aos jovens um enorme leque de variadas decisões existentes, o 

que os levará por percursos em que o atleta não enfrentará a realidade da má 

decisão. Porém, através de uma reformulação de todo este processo, os 

mesmos terão o direito de escolher quais os trilhos a percorrer, tomando assim 

boas ou más decisões. Só com tal processo o atleta será capaz de 

solitariamente, sem a intervenção de outrem, tomar as suas próprias decisões. 

Ele crescerá progressivamente nas suas tentativas de erro, comparando as 

suas deliberações.   

 Apesar de não serem detentores de consciência de tais qualidades 

técnicas, táticas, físicas ou mentais, estes irão fortalecer as suas competências 

de jogo, devido ao presente desenvolvimento competitivo originado por jogos 

reduzidos, tendo como foco principal o jogo. 
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 Segundo Araújo (1994), “os treinadores são elementos transmissores de 

princípios, regras, conhecimentos desportivos, educativos, pessoais, sociais, 

culturais e, por vezes, também políticos e religiosos.”.  

Em sinopse, o protótipo para este treinador passará decididamente por 

procurar, junto do seu atleta, um processo de formação em que o aprendiz 

deverá, através das suas metodologias de treino e em diversos contextos, 

desenvolver praticamente sozinho, apenas com pequenas linhas orientadoras, 

todas as suas competências globais (físicas, psíquicas e sociais), promovendo, 

desta maneira, a aceitação de costumes de participação frequente nas diversas 

atividades. 

Néné (1995) refere que o treino mais orientado, isto é, desprovido de 

liberdade por parte do jovem jogador, provoca, ao contrário do que acontece no 

treino mais «livre», uma menor obtenção de fatores específicos, impedindo-o 

de se tornar um melhor jogador. 

O atleta tenderá a ser mencionado, cada vez mais, como um membro 

ativo e organizador da sua própria aprendizagem. O que potencia, neste, uma 

preocupação constante em relação à ação, especialmente no rendimento de 

alto nível. 

A formação deve, assim, ser desenvolvida como um processo a longo 

prazo, expondo o indivíduo a diferentes contextos e experiências para que 

exista uma formação com bases sólidas, ou seja, bem-sucedida. 
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1.3.1.4 Integração de jogadores provenientes das Academias 

futuramente nas equipas seniores 

 

Para as Academias de Futebol, o investimento em recursos humanos 

cruza na pesquisa de talentos, uma vez que o possível potencial de um atleta 

em total desenvolvimento permitirá o aperfeiçoar da performance da equipa. Os 

clubes reconhecerão, então, que ao investirem na educação, treino e promoção 

de experiências práticas, levarão os jogadores a estimular o aumento das suas 

aptidões e competências. 

Todos os clubes, na sua formação, deveriam ter o objetivo principal de 

tentarem estabelecer uma passagem do atleta das camadas jovens para o seu 

plantel principal (sénior) de uma forma harmoniosa e coerente para que, assim, 

estes se sintam o mais familiarizados possível, criando um menor impacto 

aquando do contacto com a nova realidade.  

“Não é rentável aos clubes contemplarem escalões de formação na sua 

organização e depois não apostarem nos jogadores por eles formados, sendo o 

aproveitamento do trabalho realizado a esse nível praticamente nulo.” (Leal & 

Quinta, 2001). 

Por outras palavras, Leal & Quinta (2001) dizem-nos também que, 

embora o planeamento da formação de um jogador deva ter como perspetiva 

futura o alcançar do expoente máximo da sua modalidade, sendo ele o alto 

rendimento, agregando-se assim à equipa sénior, é possível que isso não 

ocorra se não existir uma racionalização de todo o processo, assim como se o 

foco de toda a atenção do processo não for referenciada à equipa sénior. 

Camacho (cit. por Alves, 2004: 84) declara que “o lançamento de jovens 

futebolistas está muitas vezes relacionado com os condicionalismos 

económicos de cada clube. Equipas que não têm grande capacidade financeira 

a nível internacional têm nos jogadores formados das suas escolas a 

oportunidade de reforçarem os seus plantéis e de, ocasionalmente, venderem 

jogadores, o que lhes pode trazer importantes contrapartidas financeiras.”   
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Este longo percurso, que é o método de formação dos atletas, deve ser 

demarcado por metas bem clarificadas e delineadas, que sejam devidamente 

realistas, de uma aparência alcançável tanto para o atleta como para o clube. 

Este deve ser organizado de uma forma possível de ser um modelo transversal 

a todas as equipas, ou seja, é então necessário metamorfosear a formação dos 

atletas, “… num processo ajustado e com objetivos adequados às diferentes 

fases do desenvolvimento do jovem jogador.” (Leal & Quinta, 2001). 

A implementação da estratégia Academia visa maximizar a formação de 

talentos. Mas terá ela um efeito positivo na performance dos clubes?  

A ação estratégica da criação das Academias faz todo o sentido, quando 

o caso se traduza num aumento da performance, tanto desportiva como 

financeira de uma equipa. No entanto, os clubes nos dias de hoje propendem 

cada vez mais na procura apenas de uma maior otimização a nível financeiro, 

descurando o aumento da performance a nível desportivo, ou melhor, 

descartando a integração de novos atletas provenientes da sua formação nas 

suas equipas seniores.  

Os clubes, de uma forma regular, procuram apostar vigorosamente nos 

seus escalões de formação com intenções primeiramente financeiras, tentando 

posteriormente encaminhar-se para um mercado económico externo mais 

barato, preenchendo, assim, os seus plantéis seniores com jogadores oriundos 

de outras formações/países.   

Desde a implementação da lei de Bosman em 1995, que possibilita a 

livre circulação de jogadores na comunidade europeia, a realidade do mundo 

do Futebol modificou-se por completo. Uma vez que, ao invés de apostarmos 

na nossa formação, não estamos a fazer nada com ela, estamos apenas a 

desperdiçá-la, exportando muitas vezes os jogadores para outros países, após 

a conclusão das suas formações nas nossas Academias. Apesar de ainda 

existir uma preocupação vigente de como será o futuro da nossa seleção 

nacional com gerações vindouras, cada vez menos são os clubes que se 

preocupam com esta realidade. 
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Na globalidade dos clubes portugueses, estes com menos condições 

financeiras, a linha de pensamento anteriormente referida não se encaixa 

totalmente na sua realidade visto que, ao conseguirem aproveitar o máximo de 

jogadores provenientes das suas academias/formações, conseguirão superar 

algumas dificuldades financeiras, pois tudo será menos dispendioso para os 

seus orçamentos.  

Posto isto, é essencial que, nos clubes de menor dimensão, a formação 

das Academias deva ser vista quase como a sua mina de ouro, pois quanto 

maior ou mais eficaz for a lapidação desses talentos, mais benefícios alcançará 

o clube a posteriori. 

De acordo com as ideias anteriormente referidas, Pacheco (2001) 

assevera que “O Futebol de Formação é uma escola de jogadores de futebol. 

Assim como a escola tradicional pretende dar uma formação cultural e 

académica ao cidadãos para que mais tarde possam vir a ser integrados na 

vida ativa, a escola de futebol pretende dar uma formação adequada aos 

jovens futebolistas, para que mais tarde possam vir a integrar as suas equipas 

seniores. “  

Segundo João Cunha (Entrevista), na realidade da U.D.S., a ligação 

entre os escalões de formação e a equipa sénior, “… está mais facilitada uma 

vez que o treinador da equipa sénior é também um dos coordenadores da 

formação, o que permite que ele acompanhe e esteja mais atento ao dia-a-dia 

da formação e, sempre que necessita ou quer acompanhar a evolução de um 

jogador, solicita ao treinador desse escalão que o jogador faça as várias 

unidades de treino com a equipa sénior.”. (Anexo II) 

Deduzimos, então, que o futuro desta modalidade deverá passar, 

invariavelmente, pelas escolas de Futebol e/ou Academias de Futebol 

tornando, deste modo, o processo de formação do atleta cada vez mais 

vincado, com objetivos a médio e longo prazo, perspetivando, assim, cada vez 

mais jovens a integrar plantéis seniores nos clubes onde estes realizaram toda 

a sua formação enquanto jogadores. 
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1.3.2 Processo de Observação  

 

1.3.2.1 Scouting – O processo de Observação 

 

A evolução rápida do mundo do Futebol tem propiciado uma 

necessidade constante dos treinadores na busca de novos conhecimentos que 

os encaminhem para os melhores resultados, visto que atualmente este mundo 

se resume a um alto nível competitivo. Todos procuram encontrar alternativas e 

ferramentas úteis, como o Scouting, para que desta forma estejam o mais bem 

preparados para as competições e assim alcançar a vitória.  

Todo este elevado nível competitivo deve-se muito ao facto de, nos dias 

de hoje, cada equipa técnica ser detentora de um grande conhecimento tanto 

da sua própria equipa como da do adversário. 

Quaisquer destes fatores potenciam o uso recorrente do processo de 

observação como forma de conhecer afincadamente todas as caraterísticas da 

sua equipa e dos respetivos adversários, tendo como objetivo primordial o 

conhecimento e controlo eficaz do maior número de variáveis que possam 

influenciar a performance dos seus jogadores (Caixinha, 2004). 

Assim, desta forma, a análise de jogo no Futebol assume cada vez mais 

um papel de destaque na rotina do dia-a-dia de uma equipa de alto nível. 

Segundo Oliveira Silva (2006), o Futebol profissional, ao exigir altos 

níveis de desempenho, exige que toda a fasquia seja elevada, o que leva a 

uma maior necessidade de monitorizar e entender melhor a performance 

desportiva, procurando assim o recurso à análise do jogo. 

Garganta (2000) destaca que a caraterização da estrutura da atividade e 

a análise do jogo de Futebol tem revelado uma importância e uma influência 

notoriamente crescentes, sempre que o treinador estrutura, delineia e organiza 

o seu treino. 
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Assim, podemos referir que é através do Scouting e da análise do jogo 

que os treinadores obtêm o acesso a todo um conjunto de dados que lhes 

permite realizar a caraterização dos aspetos técnicos, táticos e físicos, tanto 

das suas equipas como dos seus adversários.   

Desde os meios mais sofisticados aos meios mais rudimentares, desde 

as fichas de jogo e bloco de notas, aos sistemas de intervenção em tempo real 

ou programas estatísticos, todos estes são recursos ainda utilizados 

atualmente. Resultado do facto de todos os treinadores demonstrarem 

apreensões no que diz respeito à análise do comportamento da sua equipa, em 

situação competitiva de caráter formal. 

Franks, Goodman & Miller (1983), sobre tudo isto, acrescentam que a 

análise de jogo possui uma extrema utilidade na maneira como oferece ao 

treino informação extremamente relevante para alcançar a forma ideal como se 

pretende jogar. 

Pino Ortega & Ibanez Godoy (2002) assinalam que a análise do jogo 

apresenta uma finalidade muito particular que se concentra na possibilidade do 

treinador conseguir confirmar uma certa ideia em relação a algum aspeto 

específico do jogo, quer seja da sua própria equipa quer seja da equipa que vai 

confrontar.   

Podemos então dizer que é pertinente que as equipas técnicas dos 

clubes considerem a utilização da observação e análise do jogo fulcral, 

utilizando-a de uma forma mais sistemática, tendo sempre por base a recolha 

de informação que possibilite, assim, a melhoria da qualidade do treino e, desta 

maneira, o consequente aperfeiçoamento do desempenho na competição. 

Posto isto, a presença do analista de jogo, isto é, do “scouter”, afigura-se 

fundamental no Futebol atual, principalmente nas equipas técnicas cujos 

objetivos se centram na necessidade de alcançar o alto nível. 

 Porém, esta presença e recurso já advêm de alguns anos anteriores, 

conferindo com as ideias de Augusto Inácio (s.d.), o Scouting é um recurso 
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crescente na realidade do futebol, sendo este cada vez mais imprescindível por 

parte das equipas técnicas nas suas tarefas diárias e jogos. 

A constante necessidade de evolução e de querer obter sempre 

melhores resultados por parte dos treinadores, conduziu a um aumento 

significativo no que se refere ao uso da observação no Futebol. Quer a análise 

da própria equipa quer a análise das equipas adversárias são essenciais para o 

sucesso de uma equipa, na ótica de vários autores. 

”Na atualidade do desporto de rendimento, e no futebol em particular, o 

Scouting tem vindo progressivamente a ocupar um espaço de cada vez mais 

importância.”, palavras proferidas por Manuel Machado (s.d.: 15), que relatam a 

importância bem como o aumento exponencial de interesse e utilização do 

Scouting nos dias de hoje. 

A observação e a análise de jogo são considerados recursos 

importantíssimos que devem ser utilizados pelo treinador no seu trabalho de 

preparação interna da equipa. Sendo assim essencial referir que, e segundo a 

opinião do treinador Carlos Azenha (s.d.: 16), o recurso à observação pouco 

tem de vantajoso, se posteriormente o treinador não souber interpretar e utilizar 

de uma forma eficaz as informações que recolheu: 

“Efetivamente a observação é determinante, de forma a se perceber 

melhor o jogo, para entender o jogo. Mas, de pouco vale, se aquilo que 

observo, não sei observar.” 

De nada serve ao treinador ter um departamento de Scouting se, após 

toda a recolha de informação, o próprio não conseguir observar e analisar o 

conteúdo recolhido. Deverá este, então, detentor de formações específicas 

nesta área, ser capaz de colmatar esse défice relativo à análise da sua equipa 

e ainda à análise da equipa adversária. 

Atualmente, é cada vez mais usual o recurso à observação de jogos da 

equipa adversária, com o intuito de obter informação que possa ajudar na 

preparação da equipa. Tudo isto permite a obtenção do melhor resultado 
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possível no jogo subsequente e assim transpor isso na competição em que se 

encontra. 

Verificamos assim que, de acordo com Van Lingen (1999: 25-35) e 

Carling (2005), os treinadores dão mais ênfase à análise de jogo da sua equipa 

do que à equipa adversária, uma vez que os treinadores têm como intenção 

que seja a equipa adversária a submeter-se à sua análise do que a sua própria 

equipa. Com isto, os treinadores possuem como meta principal impor a sua 

forma de jogar, através do seu modelo de jogo, usando desta maneira a análise 

como uma forma de entender se está ou não a ser implementada de forma 

correta ou se necessita de algumas reformulações em pontos específicos.  

Podemos desta forma advertir que o processo de observação das 

equipas adversárias é um procedimento comum, posto que a maioria dos 

clubes profissionais já utilizam o scouting ao adversário como um processo 

rotineiro, muitos com departamentos altamente estruturados. Outros possuem 

menos meios mas mantêm os seus objetivos. Assim, um treinador que conheça 

bem a sua própria equipa e que a trabalhe de uma forma afincada e oportuna 

durante toda a semana, e que a tudo isso se acrescente o facto ter em sua 

posse um conhecimento aprofundado da equipa adversária, de uma forma 

mais presumível estará mais bem preparado e em melhores condições de 

poder vencer o confronto. 

Vásquez (2012) afirma que, nos dias de hoje, conhecer as caraterísticas 

do jogo da equipa adversária, através do reconhecimento das regularidades, 

pontos fortes e fracos que demonstram na sua forma de atuar, integra uma 

inquietação constante dos treinadores. 

  Podemos então verificar que quanto mais conhecimentos o treinador 

possuir, tanto da sua equipa como da equipa adversária, menor será a 

probabilidade de ocorrem riscos/erros durante o jogo, uma vez que a sua 

equipa irá estar mais preparada para enfrentar a equipa adversária. Domingos 

Paciência (s.d: 38.) reforça desta forma as ideias anteriormente apresentadas: 
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“Acho que quanto mais identificados estivermos e quanto mais 

conseguirmos ir ao mais pequeno pormenor, menos riscos corremos em 

termos de jogo, quer em termos da própria equipa, quer também do próprio 

adversário.“  

Garganta (1998: 7-14) assevera que a análise das equipas adversárias 

tem dois objetivos cruciais, sendo eles a exploração através dos pontos fracos 

do adversário e ainda a perceção dos seus pontos fortes. Com isto, podemos 

verificar que conhecer a essência do adversário é imprescindível, e qualquer 

treinador quer possuir essa informação. É através dessa posse que este irá 

manter o controlo sobre possíveis surpresas que muitas vezes ditam a vitória 

ou a derrota. Daí, o mesmo autor afirmar que a análise da estrutura básica, do 

estilo de jogo e das particularidades do adversário, são atualmente essenciais 

no Futebol, de maneira a antecipar a performance dos mesmos.    

Podemos reconhecer como importância do recurso ao processo de 

Scouting, o facto primordial de o treinador usufruir de um conjunto de 

informações que lhe permitem futuramente preparar o jogo da melhor forma 

possível. Este tem então o objetivo de explorar os pontos fracos do adversário 

e preparar a sua equipa para enfrentar e enfraquecer os pontos fortes dos 

mesmos. Assim, e através da recolha prévia da informação, o treinador 

consegue, de uma certa forma, antecipar o imprevisível que acontece durante o 

jogo, o que facilita o programa de treino.  

Para além de um aprofundar do conhecimento da equipa adversária, o 

treinador, através deste processo, obtém um maior conhecimento sobre a sua 

própria equipa, permitindo-lhe potenciar os aspetos positivos identificados nos 

últimos jogos, bem como analisar e corrigir os aspetos mais negativos.  

Tal como refere Garganta (2000: 5-14), após um processo de treino 

estabilizado, assegurado e certificado, que visa o desenvolvimento de uma 

determinada forma de jogar ajustada no modelo e conceção de jogo do 

treinador, todos os dados recolhidos através do processo de Scouting à equipa 
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adversária, poderão ser convenientes e apropriados na elaboração e 

adaptação de exercícios próprios ao nível do programa de treino semanal.  

No entanto, todos os dados recolhidos sobre a equipa adversária não 

podem nunca sobrepor-se à forma de jogar da própria equipa. Estes devem ser 

utilizados como um complemento ou, então, como forma de adequar uma ou 

outra estratégia em particular.  

Desta forma, podemos referir que o processo de Scouting surge como 

uma ferramenta fundamental para que o treinador se prepare a si próprio e à 

sua equipa, podendo utilizar as suas duas vertentes existentes – aspetos 

intrínsecos que denota a análise da própria equipa, e os aspetos extrínsecos 

como a análise das equipas adversárias.  

É de notar que cada vez mais o processo de Scouting não é apenas 

utilizado no Futebol de alto rendimento, pois vários são os escalões inferiores, 

que não se encontram nas primeiras ligas da modalidade, que encaram 

também esta ferramenta como valiosa e indispensável, tendo vindo a assumir 

uma particular importância no desporto. 

António Conceição (s.d.: 19) reforça esta ideia, indicando que 

“Claramente, para todas as equipas. Não é por acaso que hoje mesmo num 

nível inferior, digo em termos de escalão e de competição, da segunda liga até 

à segunda B, os treinadores preocupam-se em conseguir ter esses dados.“ 

Em suma, o Scouting intervém, tanto a nível micro, isto é, ao nível do 

jogador de uma forma individual, quer a nível macro, como análise de grupos e 

setores, possibilitando ao treinador o alcance de uma série de dados e 

informações que, através da sua análise e compreensão, possibilitam uma 

melhor preparação da sua equipa para o confronto com o seu adversário.  

Com isto, a necessidade de recorrer ao Scouting tende a desenvolver-se 

exponencialmente, uma vez que a busca da sublimidade e excelência são o 

caminho para qualquer clube com fortes ambições.   
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1.3.2.2 O Scouting – Uma vantagem para o processo de treino  

 

Atualmente, o tempo que existe para treinar é sempre considerado 

inferior às reais necessidades de uma equipa. Deste modo, as equipas técnicas 

vêm sentindo uma necessidade maior de alargar as suas tarefas para áreas 

adicionais, que ultrapassam o treino dos conteúdos táticos propriamente ditos, 

comportando assim o departamento de Scouting como uma vantagem para o 

clube.   

Neste sentido, hoje em dia o Scouting passa a ser um procedimento 

comum na maioria dos clubes, uns com departamentos melhor estruturados do 

que outros, com mais ou menos meios, mas a prática existe. 

Garganta (2001b: 57-64) refere que o estudo do jogo, através do 

processo de observação do comportamento tanto dos jogadores como das 

equipas, não é um recurso recente. 

Este facto tem possibilitado que o processo de Scouting se constitua 

como um possante fundamento para a organização e o desenho dos processos 

de ensino e de treino ao longo de todos os desportos coletivos (Oliveira, 1993: 

297-306; Garganta, 1996: 63-82; & Hughes, 1996: 343-361). 

Os dados recolhidos através do Scouting são extremamente valiosos 

para o processo de treino, uma vez que este processo de observação faculta 

um melhor conhecimento do jogo, fornecendo desta maneira aos treinadores 

dados estatísticos e comportamentais sobre os seus jogadores e equipa 

(Hughes & Franks, 2004; Hughes & Bartlett, 2008: 8-20). 

Segundo Garganta (1997), o estudo da performance em Futebol, a partir 

da análise do jogo, permite primariamente interpretar a organização e as ações 

que afluem para a qualidade do jogo; permite planificar e organizar o treino de 

forma a tornar os seus conteúdos mais singulares; possibilita também 

determinar planos táticos apropriados ao adversário e, por fim, viabiliza um 

ajuste da aprendizagem e do treino.  
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Se o treinador, no desenrolar do treino, verifica que existe uma lacuna a 

nível do modelo de jogo, é através da análise da observação feita da própria 

equipa que este irá encontrar os défices existentes e, através do processo de 

treino, proceder aos respetivos reajustes.    

Segundo Silva (2008), o processo de preparação das equipas de Futebol 

para a competição envolve uma série de procedimentos e decisões que 

resultam de uma forma direta na maneira como é usada a observação e 

análise do jogo da própria equipa bem como do adversário, tanto a nível do 

processo de treino  como no jogo. 

Garganta (2005) afirma que a orientação de todo o processo de treino 

deve basear-se e regular-se de acordo com a informação que é obtida através 

do jogo. 

Passará então o treino a ser uma reconstituição do jogo para que, o 

treinador, através de feedbacks positivos ou negativos, fortifique as ideias do 

seu modelo de jogo com o intuito de otimizar funções na sua equipa. 

Oliveira (cit. por Silva, 2008) aponta que “o treino é o principal meio para 

criar a competição e o jogo que nós queremos.” 

Também para Van Gaal (s.d.: 127), “Treinar é mais importante que jogar 

e é nos treinos que se torna a base de todo o jogo.“  

É de notar que a observação e análise do jogo possuem um papel fulcral 

no que diz respeito à forma como fornece ao treinador a informação essencial e 

relevante, para que este a possa utilizar no treino de maneira a atingir a forma 

de jogar que pretende.  

Podemos sustentar que o Scouting funciona como um complemento 

direto do próprio treinador, isto é, é através deste processo que este obtém 

todo o material e informação imprescindível para trabalhar no microciclo. 

Procura-se preparar uma estratégia eficaz, tendo em conta a própria equipa e o 

adversário, pois os dados obtidos são necessários para a preparação posterior 

do jogo. 
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Relativamente à importância deste processo de Scouting, Green (cit. por 

Lopes, 2005), numa conferência dada à NSCAA, identifica um conjunto de 

pontos que o Futebol de alto rendimento não pode descurar nos dias de hoje: 

preparar o jogo; identificar pontos fortes e fracos; eleger tendências e padrões; 

observar e analisar sistemas; suscitar confiança na preparação; colher dados 

pormenorizados, aprofundados e organizados; conceber situações de treino e, 

por fim, não existir a necessidade de ser coagido a fazer ajustamentos táticos 

imprevistos.  

Posto tudo isto, definir o processo de Scouting apenas como uma prática 

de observação é encarar este processo de uma forma redutora, uma vez que 

este é um recurso atualmente determinante na preparação das equipas de 

Futebol.  

 

1.3.2.3 Fases do processo de observação e diferentes tipos de 

Scouting  

 

Após a análise do processo de observação, podemos verificar que este 

se divide em três fases distintas, sendo estas a preparação, onde se define 

previamente o que se quer observar, isto é, o como, o onde e quem se vai 

observar; a recolha da informação/observação, que se reporta à observação 

propriamente dita e, por fim, a análise da informação/planeamento, fase que 

ocorre depois da recolha de informação, em que esta é analisada e usada 

posteriormente para planear o microciclo e assim analisar a performance dos 

jogadores.  
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Figura 2 – Fases do processo de Scouting. 

De acordo com Sampaio (1997), o processo de Scouting pode dividir-se 

em três vertentes distintas, sendo que cada uma apresenta caraterísticas 

próprias com vantagens evidentes para quem utiliza este processo. Estas 

vertentes dividem-se em observação direta, observação indireta e observação 

mista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Diferentes tipos de Scouting. 
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A primeira possibilita uma análise in loco do jogo, ou seja, o observador 

é o próprio a deslocar-se ao local onde se realiza o jogo, fazendo assim a 

recolha dos dados de uma forma direta (Contreras & Ortega, 2000).  

Este tipo de observação faculta também ao Scouter, não só a 

informação necessária para o conhecimento da equipa adversária, mas 

também dados essenciais sobre alguns fatores inerentes ao ambiente onde 

ocorre o jogo, tais como o piso existente, as condições de iluminação ou até 

mesmo as particularidades e as atitudes do público e do clube.  

Normalmente, esta observação direta é realizada pelo treinador principal 

ou adjunto. Porém, devido a incompatibilidades horárias, com o decorrer dos 

tempos, têm surgido especialistas em observação, denominados por Scouters 

que já fazem parte da constituição da equipa técnica.  

Lito Vidigal (s.d.: 27) partilha esta ideia, afirmando que “Todos, todos 

observamos. Uns veem um jogo, outros veem o outro. Eu vejo o jogo ao vivo, 

se puder, se os horários forem compatíveis. “  

Também Augusto Inácio é detentor da mesma opinião. Este cita que 

“Normalmente é direta, é aquela que dá o melhor conhecimento que nós 

podemos ter. O jogo dá na televisão, mas a largura, aquilo que a gente vê, 

quantos jogadores ficam cá atrás quando há um canto, quando é um livre 

lateral qual é o jogador que vai ao primeiro poste e quem vai ao segundo.“.  

Outro dos aspetos mencionados relativamente à observação direta 

relaciona-se com o processo de Scouting nos treinos do adversário, 

procedimento este que se torna mais complicado pois terá de ser feito ou com 

autorização prévia ou, então, realizado de uma forma totalmente discreta.  

Este tipo de observação é habitual junto de inúmeros treinadores a nível 

mundial, um exemplo concreto disso é José Morais, antigo coordenador do 

departamento de Scouting do Real Madrid, indicando que “A observação de 

treino, é mais complicada, porque nem sempre temos acesso e, além disso, eu 

por exemplo, já sou conhecido. Não posso ir aos treinos dos adversários 
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porque me podem reconhecer. Mas mandamos sempre alguém que possa 

fazer discretamente essa função.”. Luz e Pereira (cit. por Morais, 2011) 

Em suma, o caráter principal desta vertente centra-se na presença física 

no local do jogo ou treino, da pessoa responsável pelo processo de 

observação. Assim, este consegue coletar todos os dados imprescindíveis que 

só através de uma observação direta podem ser recolhidos.  

No que diz respeito à vertente da observação indireta, podemos verificar 

que estamos perante um tipo de observação onde não existe uma deslocação 

do Scouter ao local do jogo, existindo a possibilidade de este realizar a análise 

através de registos de vídeo. 

Neste tipo de observação, é realizada uma análise mais aprofundada 

dos sistemas táticos, quer a nível ofensivo quer a nível defensivo, bem como 

das equipas a observar e das caraterísticas individuais dos jogadores. Nesta 

vertente, os fatores ambientais são muito examinados embora seja um ponto 

importante a avaliar no tipo de observação direta.  

Devido ao facto de na observação indireta serem utilizados meios 

tecnológicos, tais como o vídeo e o computador, este tipo de observação é 

frequentemente utilizado pelos treinadores como forma de complemento à 

observação direta visto existir muita informação que pode escapar a quem 

observa o jogo ao vivo, incertezas que podem ser decifradas facilmente através 

do recurso ao vídeo e à repetição. 

Para além de tudo isto, muitos profissionais recorrem ao visionamento 

do vídeo do próprio jogo, de forma a esclarecer qualquer questão que seja 

levantada sobre a sua equipa.  

Paulo Bento, ex-selecionador português, afirma que o seu departamento 

de Scouting utiliza, para além da observação direta, a observação indireta 

como um complemento a esta, tendo em vista a elaboração de vídeos que 

caraterizem a equipa adversária. 
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Deste modo, podemos verificar que esta vertente permite ao 

treinador/observador completar a informação adquirida através da observação 

direta, uma vez que é através da análise do vídeo do jogo que podem ser 

recolhidas informações que muitas vezes escapam na observação direta. 

Também o facto de existir a possibilidade da manipulação de imagens através 

de edições e montagens, permite que seja possível a seleção dos principais 

momentos do jogo para posteriormente serem visualizados pelos jogadores.   

Por fim, iremos abordar a observação mista, caraterizada pelo recurso 

aos dois tipos de observação anteriormente mencionados. O referido tipo utiliza 

em uníssono a observação direta e a observação indireta, apresentando como 

objetivo o completar da observação em si, o que torna este processo mais 

rigoroso, possibilitando uma melhor identificação das especificidades do 

adversário, viabilizando este procedimento. 

Ulisses Morais (s.d.: 31) reforça o uso deste tipo de observação, citando 

“ Utilizo a mista. Vamos ao estádio, faz a observação através da televisão, da 

gravação, e depois fazemos a análise geral utilizando tudo aquilo que foi a 

observação direta e indireta.”. 

Em forma de conclusão, podemos verificar que, ao utilizar este tipo de 

observação, o treinador/observador consegue tirar proveito dos aspetos 

positivos de ambos os tipos de observação, uma vez que a qualidade e o rigor 

das informações recolhidas são muito maiores através da observação mista.  

É utilizada assim pela maior parte dos treinadores, não descurando 

nenhum dos diferentes tipos existentes, permitindo que seja possível o 

aproveitamento de qualquer ínfimo pormenor que possa causar a diferença na 

otimização dos treinos e consequentemente nos jogos e competições.  
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Capítulo II – Realização da Prática 

Profissional  
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2. Realização da Prática Profissional  

 

Com o intuito de realizar a prática profissional no âmbito do estágio 

profissionalizante, através de contactos estabelecidos com a União Desportiva 

Sousense, foi-nos dada a oportunidade de integrar a equipa técnica deste 

clube, ao nível do escalão Júnior como treinador adjunto e ainda como trabalho 

complementar como observador do adversário no escalão Sénior.  

Para isto, é necessário compreender o contexto real onde foi realizado o 

trabalho de campo durante o estágio profissionalizante. A União Desportiva 

Sousense é um clube com sede em Jancido, pertencente à freguesia de Foz do 

Sousa, concelho de Gondomar, distrito do Porto. Este clube foi fundado no 

dia 1 de Dezembro do ano de 1937, daí dispor do nome do seu Estádio como 

Estádio 1º de Dezembro, tendo como seu atual presidente o Sr. José Cunha. 

Nos anos mais recentes, a U.D. Sousense tem-se afirmado como uma 

referência do Futebol distrital, tendo alcançado um crescimento notável mas 

sustentável, assente num grande espírito de sacrifício e união.  Após várias 

épocas a tentar subir para os Campeonatos Nacionais, é na época de 2009/10 

que a equipa de seniores se consagra campeã da Divisão de Honra da 

Associação de Futebol do Porto garantindo, a subida aos Campeonatos 

Nacionais do escalão principal. Após ter conseguido a manutenção tranquila na 

primeira época, em que disputou o Campeonato Nacional da III Divisão, o 

Sousense alcançou um histórico apuramento para o Campeonato Nacional de 

Seniores tendo-se mantido, até então, nesse mesmo campeonato. 
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2.1 Escalão Júnior (Sub-19)  

 

O escalão de Juniores da União Desportiva Sousense contém seis 

elementos na sua equipa técnica sendo ela constituída por um treinador 

principal, dois treinadores adjuntos, dois diretores desportivos e um 

fisioterapeuta. Este mesmo escalão, será a última etapa de formação dos 

atletas, progredindo posteriormente para o escalão principal.  

A equipa de juniores encontrava-se na primeira divisão distrital da 

Associação de Futebol do Porto, com o objetivo claro de alcançar a fase final e 

futuramente conseguir a subida de divisão para os campeonatos nacionais.  

Com a fácil integração no clube e respetiva equipa técnica, o atual 

processo do estágio profissionalizante passou por, na prática, estarmos 

presentes em todos os treinos com funções de treinador adjunto, fazendo 

sempre parte ativa da unidade de treino. Essa intervenção passou, 

principalmente, pela sua fase inicial da unidade de treino, tendo o treinador 

principal concedido sempre liberdade total aos treinadores adjuntos, para 

elaborar e realizar os exercícios de aquecimento. Sem descurar o microciclo 

semanal, os exercícios eram normalmente executados em situações de circuito 

ou por estações, com o principal objetivo de promover uma mobilização 

articular, levando à ativação do sistema cardiorrespiratório e osteoarticular, 

predispondo assim o corpo para a prática do exercício físico, cooperando ainda 

na fase fundamental e final da mesma unidade de treino.  

Na nossa realidade, a fase fundamental do treino passou muito pela 

preparação dos guarda-redes, uma vez que estes tinham apenas um treino 

específico por semana com um treinador de guarda-redes. Sendo este contexto 

uma nova realidade, a pesquisa de bibliografia e principalmente o acesso a 

suporte multimédia, para elaborar este tipo de treinos, foram essenciais num 

processo todo ele de autodidata. 

Consequentemente a todo este percurso, foi-nos possível conhecer 

contextos e especificidades, nomeadamente na posição específica de guarda-
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redes, que mudaram a nossa forma de ver e analisar o jogo em muitos 

momentos. 

Normalmente, o microciclo semanal destes atletas passava pela 

recuperação ativa e pelo treinamento dos aspetos técnicos específicos com o 

treinador de guarda-redes, no primeiro dia. No segundo dia, trabalhávamos 

força explosiva; no terceiro treino semanal, era trabalhada a velocidade de 

reação e a impulsão vertical. Por fim, no quarto e último treino do microciclo 

semanal, eram realizados alguns exercícios lúdicos sem descurar a parte da 

coordenação motora. 

Para um maior conhecimento e perceção da equipa no início do ano, 

foram adotadas determinadas estratégias previamente delineadas, sendo 

estas: 

a) A elaboração de um esquema com todos os jogadores nas suas 

posições (figura 4), concordante ainda com o nosso ideal de 

estrutura e organização para equipa de Juniores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Estrutura Posicional da Equipa de Juniores. 
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b) Criação de uma ficha de identificação do atleta (figura 5), 

considerada fundamental numa fase inicial, com a preocupação de 

recolher mais informações sobre este que nos possam ajudar 

futuramente na relação com o mesmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Ficha de Identificação do Atleta da Equipa de Juniores. 

Para o decorrer da época, e em função das necessidades, foi de 

extrema importância a elaboração de alguns documentos que pudessem guiar 

a equipa técnica ao longo deste percurso. Para um processo coeso e com 

linhas orientadoras vincadas, foi formulado o plano de um mesociclo com vista 

a planificação integrada por diferentes microciclos. Nestes era contida a 

informação sobre dias e horários de treinos, dias de jogos e ainda folgas no 

decorrer de um determinado mês (figura 6). 
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Figura 6 – Plano de Mesociclo da Equipa de Juniores. 

 Foi criada ainda a estrutura de um plano padrão para uma unidade de 

treino no sentido de especificar, todos os conteúdos a serem abordados, 

objetivos específicos, número de séries e repetições, esquemas de exercícios e 

com um cabeçalho que reunia informações e aspetos relevantes sobre a 

mesma unidade de treino (figura 7). 
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Figura 7 – Plano da Unidade de treino da Equipa de Juniores (Sub-19). 

 Continuando com a mesma linha ideológica em relação à necessidade 

de manter tudo devidamente estruturado, foram criados dois esquemas 

posicionais sobre os cantos a favor e contra e livres laterais, ou seja, sobre a 

estrutura organizacional da equipa nos momentos de bolas paradas, sejam 

eles ofensivos ou defensivos.  

 Estes esquemas eram fornecidos aos jogadores sensivelmente uma 

hora antes do início da partida com a intenção de relembrar o que tinha sido 

abordado na última unidade de treino. Cada jogador conferia, as zonas que 

teria de ocupar nesses mesmos momentos (figuras 8 e 9). 
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Figura 8 – Situação posicional dos jogadores (cantos a favor e contra) da 

Equipa de Juniores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Situação posicional dos jogadores (livres laterais contra) da Equipa 

de Juniores. 



Faculdade de Desporto da Universidade do Porto Relatório de Estágio – Futebol 
Mestrado TARD 

 

58 

Tiago Filipe Oliveira Silva 

Para que, no decorrer do jogo, sejam realizadas estatísticas e 

observações referentes ao mesmo, foi representado um relatório de 

observação onde, durante o desenrolar do jogo, fosse possível assinalar 

pequenos aspetos que, a posteriori, poderão ser relevantes, tanto no próprio 

jogo como para a correção de algumas lacunas do modelo de jogo, sendo que 

essas mesmas possam ser corrigidas no microciclo seguinte (figura 10). 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Figura 10 – Ficha de observação a preencher no decorrer do jogo (aspetos 

fundamentais) da Equipa de Juniores. 

E por fim, uma ficha de estatística referente aos golos e assistências 

(zonas de golo; marcado ou sofrido; na 1ª ou 2ª parte; e quem realizou o 

golo/assistências) com o propósito de ir analisando estatisticamente a 

existência de possíveis padrões (figura 11). 
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Figura 11 – Estatísticas de golos/assistências da Equipa de Juniores. 

Constatamos, com os questionários efetuados aos jogadores do escalão 

Júnior, que 17 jogadores (68%), num total de 25, realizaram a maior parte da 

sua formação na U.D.S. 

 Com estes dados, podemos afirmar que a ligação para com o clube, 

durante o decorrer deste processo, foi deveras importante, sendo que os 

jogadores se sentem ligados e disponíveis com o método e objetivos propostos 

para a equipa. 

 Quanto mais próxima for a ligação com os clubes, mais os jogadores se 

encontram predispostos e com ambição para obter as suas finalidades.  

 Considerando que o clube está situado numa terra pequena, muito dos 

seus jogadores atuais nasceram e foram criados lá com os seus familiares, 

podendo afirmar que na União Desportiva Sousense a identificação dos atletas 

para com o clube é enorme, o que facilita a ligação entre estes e a cultura e os 

princípios do próprio clube. 
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 Em qualquer canto, se ouvia o conceito "família Sousense", o que nos 

leva, em conformidade com o que foi referido anteriormente, a ver o significado 

que o clube tem para todas as pessoas que, por muito ou pouco, estão ligadas 

a este. 

 Na entrevista de João Cunha (anexo II), ao abordar a questão da 

importância da família em todo o processo de formação do atleta, este 

transmite-nos essa mesma ideia, afirmando que “como o nosso clube foi 

crescendo nos últimos anos de forma sustentada e, por estarmos num meio 

rural onde por hábito os pais gostam de se sentir parte integrante do processo, 

nós tentamos todos os anos que eles se sintam parte da família Sousense, 

dando-lhes tarefas e responsabilidades que nos permitem ter, normalmente, 

um aliado de peso na ajuda do crescimento dos atletas.” 

 De acordo com as referências anteriores, a equipa técnica ao analisar o 

seu grupo de trabalho, sendo ele uma equipa constituída maioritariamente por 

jogadores cuja sua formação foi realizada no clube, atingindo neste momento a 

ultima etapa de formação, propôs objetivos em concordância com a direção da 

U.D.S., (ou seja, existiu uma reunião da parte da direção com todos os 

elementos da equipa técnica), que passavam por guiar a equipa de Juniores a 

uma subida de divisão para o campeonato da 2ª Divisão Nacional, colocando 

assim, pela primeira vez na história do clube, uma equipa da sua formação 

num Campeonato Nacional.  

 Após todas as metas e objetivos uniformizados, a distribuição de funções 

no seio da equipa técnica foi o seguinte passo a concretizar.  

 Para os treinadores adjuntos enquanto elementos estagiários, as suas 

preocupações passaram por vivenciar mais do que o treino propriamente dito. 

Tendo como preocupação principal a recolha de observação e absorção de 

conhecimentos que ocorreu ao nível de balneário, ou seja, foi mais do que 

presenciar a elaboração e realização de todo o processo de treino, passando 

deste modo por participar de forma integrante nas palestras, nas pequenas 

conversas com os jogadores em particular, sobrevalorizando assim novas 
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formas de liderança, diferentes formas de comunicação, ou até mesmo encarar 

distintas formas de resolução de problemas.  

 Apesar de terem surgido muitas questões idênticas, as suas resoluções 

foram completamente distintas no sentido em que o treinador compreende que 

cada indivíduo difere de outro, tendo todos diferentes modos de pensar e de 

agir. A inteligência no modo como o treinador principal conseguiu, através da 

sua comunicação, encaminhar, jogo após jogo, os seus atletas para um 

objetivo em comum, revela uma apetência especial para a liderança. Como 

referido anteriormente, foi muito importante os jogadores estarem em 

concordância com a cultura do clube e os objetivos propostos para aquele 

escalão. Certamente foram estas as vivências positivas testemunhadas que 

mais nos influenciaram para o nosso futuro profissional enquanto treinadores. 

 Com este processo de estágio profissionalizante, pudemos observar 

experiências positivas assim como algumas experiências menos positivas. 

Posto estas últimas, o principal entrave/dificuldade sentido foi, à medida que a 

época se encaminhava para o seu final, o aumento da ligação/proximidade 

para com os atletas, visto que na ideia da equipa técnica em questão (assim 

como em muitas outras pelo mundo fora), o treinador adjunto, em diferenciação 

ao treinador principal, assume um papel de maior proximidade com os 

jogadores, tentando preocupar-se mais com os problemas do indivíduo em vez 

dos problemas do grupo em geral, tanto a nível pessoal como profissional, 

procurando entender cada indivíduo como um todo. 

 Com o aumento dessa proximidade fora do treino, alguns dos atletas não 

entendiam o transfere de proximidade de fora para dentro do treino, 

descaracterizando, por alguns momentos, a liderança para com os mesmos. 

De salientar que apenas acontecia com alguns jogadores e muito 

esporadicamente. Consequentemente, confrontando o treinador principal com 

tais vivências, decidimos ter conversas privadas com os atletas em questão, 

para que tal não se voltasse a repetir no decorrer das unidades de treino.  
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 Um outro entrave sentido centralizou-se na impossibilidade de estar 

presente no banco de suplentes no decorrer do jogo, apesar de estar 

ininterruptamente presente em todos os jogos no balneário, visto a equipa 

técnica ter dois treinadores adjuntos e as regras da ficha de jogo não 

permitirem a presença simultânea dos dois treinadores no banco. 

 Perspetivando futuras épocas competitivas, estas e algumas outras 

dificuldades sentidas ao longo do ano devem ser reconhecidas como erros na 

aprendizagem, fazendo uma reflexão sobre as mesmas, procurando o foco da 

sua ação passada, em busca de feedbacks para que os mesmos não se 

repitam futuramente. Para que exista aprendizagem, é necessário o 

reconhecimento do erro e posteriormente a sua correção.  
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2.2 Escalão Sénior  

 

 O escalão principal da União Desportiva Sousense ao longo dos últimos 

anos tem crescido exponencialmente, subindo assim em escassos anos das 

distritais para os nacionais, encontrando-se atualmente no Campeonato 

Nacional de Seniores. 

O presente escalão constitui-se com uma equipa técnica de um treinador 

principal, um treinador adjunto, um treinador de guarda-redes e ainda dois 

diretores.  

Abordando o início da realização do estágio profissionalizante, este seria 

presenciado no contexto do plantel principal, a equipa sénior, porém, estando o 

quadro técnico fechado, não nos foi possível fazê-lo. 

Apesar disso, o treinador do escalão sénior, (sendo ele também o 

coordenador de estágio no clube) propôs complementar o E.P., realizado na 

equipa de Juniores, com a execução do processo de Scouting para a equipa 

Sénior sobre os adversários seguintes, colmatando assim essa lacuna no 

quadro da equipa técnica.  

Embora nessa altura nunca tivéssemos tido qualquer contacto direto 

com quaisquer observações, aceitamos, afirmando que não teríamos quaisquer 

experiência nesse campo, mas procurando perpetuamente executar o melhor 

trabalho possível.  

Em busca de cumprir da melhor maneira esse processo, numa fase 

inicial, a literatura e a observação de vídeos de jogos de grandes equipas em 

casa através do computador foram o nosso “suporte teórico”. 

No início, o treinador/coordenador concedeu--nos, e bem, a liberdade 

necessária para procurar realizar este processo, da forma que entendêssemos 

ser a mais conveniente, uma vez que nos permitiria decidir de que forma 

iriamos realizar a recolha de informação, o tratamento da mesma, bem como a 

recolha de vídeo, e o seu posterior tratamento. 
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Durante esta fase inicial do processo, andava-mos um pouco 

desorientados, sem saber se o que estávamos a realizar seria ou não o mais 

adequado. Através de algumas conversas periódicas, tanto na Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto como na U.D.S., posteriores a esse 

período, começamos a perceber que, numa fase inicial, o treinador tinha-nos 

dado liberdade no sentido de procurar-mos o nosso próprio caminho, 

pressupondo ele que, com os erros que fossemos cometendo, iriamos 

aprender com os mesmos, tentando a posteriori não os cometer novamente. 

Consecutivamente a todo este processo, apercebemo-nos que o 

orientador inicialmente preferiu dar-nos alguma liberdade para que  

conseguisse-mos seguir o nosso próprio caminho. Tudo isto permitiu que fosse 

possível uma aprendizagem baseada nos obstáculos e erros com que me nos 

íamos deparando, pois só desta maneira conseguiríamos entender as nossas 

falhas e, assim, conseguir futuramente colmatá-las.  

Após o término dessa fase de aprendizagem, com os nossos próprios 

erros e experiências vividas, eis que o treinador nos mostrou quais as linhas de 

pensamento que queria que abordássemos no relatório escrito. Este procurou, 

ainda, delinear que pressupostos deveriam estar contidos no tratamento de 

informação recolhida através da análise e da observação dos vídeos da equipa 

adversária. 

A observação foi sempre realizada direta e indiretamente, ou seja, uma 

observação mista, procedendo-se no local onde se realizava a competição 

relativamente à equipa adversária que a U.D.S. iria confrontar na semana 

seguinte. Esta era primordialmente focada na observação in loco, visto ser o 

momento de eleição de observação por parte do treinador. 

Inicialmente, ao elaborar o relatório escrito, o conteúdo que por nós era 

entregue ao treinador passava pela transcrição para computador de todos os 

pequenos aspetos aleatoriamente detetados, à medida que o jogo ia 

decorrendo, ou seja, in loco, cedendo-o, portanto, à equipa técnica, no dia 

seguinte, em papel ou informaticamente, como estes assim preferissem. 
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Fizemos então questão que este fosse lido pela equipa técnica, pois não 

faria sentido ser analisado apenas pelo treinador principal, mas também pelo 

treinador adjunto e, consequentemente pelo treinador de guarda-redes, tendo 

este último também a possibilidade de estudar a observação e análise 

realizada, em prol do seu treino com os guarda-redes.  

Posteriormente a essa fase, e após as conversas anteriormente 

referidas com o treinador, entendemos que com a elaboração de um relatório 

de observação com os quatros momentos de jogo (Organização Defensiva, 

Organização Ofensiva, Transição Defesa-Ataque e Transição Ataque-Defesa) 

mais as bolas paradas, seria muito mais fácil conseguir diferenciá-las de uma 

forma distinta no processo de observação. Para além disto, a sua elaboração 

teria de ser feita de uma forma totalmente objetiva, passando assim a ser de 

mais clara compreensão para quem estivesse a ler (figura 12). O sistema 

tático, contendo nesse ponto todos os jogadores utilizados (figura 13), bem 

como as bolas paradas (figura 14) era, a partir deste momento, transcrito para 

anexos em virtude de uma maior facilidade para a sua perceção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Relatório de observação para análise do adversário (quatro 

momentos de jogo, bolas paradas e observações). 
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Figura 13 – Relatório de observação do sistema tático (jogadores utilizados). 

 

Figura 14 – Relatório de observação das Bolas Paradas (ofensivas e 

defensivas). 

Na fase final do processo e de forma a completar o trabalho 

anteriormente referido, a pedido do treinador, concebemos uma ficha de 

observação detalhada, em que através de uma observação mista aludia a 

caraterísticas dos jogadores adversários, mencionando dessa forma pontos 

fracos e fortes do mesmo. Procurava assim o treinador focar individualmente os 

seus jogadores para as características dos seus opositores diretos. 
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Da mesma forma, o processo de elaboração do vídeo passou também 

por transformações na apresentação. No início, o vídeo que passava para o 

treinador não era editado. Após a troca de opiniões e investindo assim no 

aperfeiçoamento do processo de observação, conseguimos perceber que, 

tornando o vídeo mais direcionado para o jogo em si, estando projetado para o 

seu foco que é a observação, este deveria conter os aspetos mais essenciais. 

Desta forma, passamos a efetuar um tratamento de imagem que passava por 

retirar o som, retirar os tempos mortos, etc., dando ênfase ao objeto da 

observação.     

Em suma, com um processo de aprendizagem marcado pelo 

reconhecimento dos erros e, posteriormente, à procura de soluções de 

perspetivas diferentes, resultou numa vivência que passou de simples 

rascunhos ou frases soltas para a elaboração de algo mais complexo, 

uniformizado e sistemático.  

 Desta modo, as figuras anteriormente apresentadas espelham o produto 

final consequente de todas as observações e conversas privadas 

enriquecedoras com o orientador do estágio profissionalizante, criando assim 

uma ficha de observação mais completa e adequada no que diz respeito ao 

processo de Scouting da equipa adversária.  
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2.3 Análise do processo de formação dos escalões 

Júnior e Sénior do clube União Desportiva Sousense  

 

Com a intenção de podermos aprofundar o contexto teórico em contexto 

real, isto é, conhecer se, no clube onde foi realizado o estágio 

profissionalizante, os dados e as informações recolhidas ao longo do macro 

contexto vão de encontro à realidade decidimos, então, recorrer a um 

questionário como instrumento de recolha de dados. Este foi entregue aos 25 

atletas do escalão Júnior (sub-19) e aos 21 atletas do escalão Sénior da União 

Desportiva Sousense. Foi escrito numa linguagem simples, clara e direta para 

que o inquirido compreenda com clareza e prontidão o que está a ser 

questionado. 

 O questionário é composto por questões abertas e fechadas, todas as 

questões foram elaboradas de uma forma clara e concisa para que não se 

levante qualquer dúvida de resposta. Este é também um questionário de rápido 

preenchimento, para evitar desvios de atenção para que, desta forma, todas as 

respostas sejam consideradas verdadeiras e os resultados fidedignos. 

 Após a recolha de dados, estes tem de ser organizados de uma forma 

eficaz e segura, para que nenhum erro ocorra e a sua interpretação seja feita 

de um forma clara e verdadeira. 

 Para isto, foi utilizado o software estatístico SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences), onde todos os dados obtidos foram introduzidos numa 

base de dados, codificados e tratados. Foram, assim, realizadas análises 

descritivas, recorrendo a medidas de tendência central, tais como a média, 

moda e mediana. 

 Assim, todos os resultados serão apresentados sob a forma de gráficos, 

para uma mais fácil análise e compreensão. 
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2.3.1 Caracterização Sociodemográfica da amostra  

 

Gráfico 1 e 2 – Distribuição da idade da amostra nos escalões Júnior e escalão 

Sénior, respetivamente. 

Consoante o gráfico acima apresentado, podemos verificar que, no que 

diz respeito ao escalão Júnior (Sub-19), a idade dos inquiridos varia entre o 

mínimo de 15 anos e o máximo de 18, sendo a faixa etária dos 17 aos 18 anos 

a que mais se encontra presente. Convém salientar que a média de idades se 

encontra nos 17,28 anos, demonstrando um desvio padrão de 0,737 anos. 

 Relativamente aos atletas do escalão Sénior, podemos verificar através 

da análise do gráfico que a idade dos inquiridos varia também entre o mínimo 

de 20 anos e o máximo de 40, sendo a faixa etária dos 20 aos 30 anos a mais 

evidenciada. Apresentam, assim, uma média de idades de 26,43 anos, e um 

desvio padrão de 5,455 anos. 

Comparativamente às habilitações literárias, e devido ao facto de a 

amostra ser constituída por elementos numa faixa etária jovem, podemos 

constatar que, do número total de 25 inquiridos do escalão de Juniores (sub-

19) do clube União Desportiva Sousense, todos frequentam ou já completaram 

o ensino secundário. 
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Gráfico 3 – Habilitações Literárias do escalão Sénior. 

 No que diz respeito ao nível de escolaridade do escalão sénior, 

podemos verificar que, apenas 14,2% concluíram o ensino básico enquanto 21 

inquiridos, isto é 85,7% completaram o ensino secundário. 
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2.3.2 Historial de Formação Desportiva  

Gráficos 4 e 5 – Idade dos inquiridos, Juniores e Seniores, à data em que 

começaram a jogar Futebol. 

Analogamente à idade dos inquiridos quando estes começaram a 

praticar esta modalidade, podemos verificar através do gráfico acima 

apresentado que a maioria dos inquiridos, isto é, 52%, começaram a jogar 

Futebol entre os 5 e os 8 anos; de seguida, a faixa etária mais apontada 

centra-se nos 8 a 12 anos com uma percentagem de 28%; 12% da amostra 

refere ter iniciado esta prática entre os 3 e os 5 anos e, por fim, apenas 8% 

indicou o seu início desportivo no Futebol a partir dos 12 anos, inclusive.  

No escalão Sénior, os dados oferecidos pelo gráfico apontam também 

que a maioria dos inquiridos, isto é, 52% iniciaram a prática do Futebol entre os 

5 e os 8 anos; a faixa etária dos 8 aos 12 ocupa a segunda resposta mais 

anotada por este escalão com uma percentagem de 28%; em último, surgem 

as idades entre 3 aos 5 anos onde ocorreu o início do exercício desta 

modalidade com apenas 19% de respostas por parte dos inquiridos. 

A tendência para o início da prática do Futebol independentemente das 

gerações, será então, na maioria das vezes, iniciada entre os 5 e os 8 anos de 

idade. 

 



Faculdade de Desporto da Universidade do Porto Relatório de Estágio – Futebol 
Mestrado TARD 

 

72 

Tiago Filipe Oliveira Silva 

Gráficos 6 e 7 – Local onde os atletas, Juniores e Seniores, realizaram 

a maior parte da sua formação. 

Segundo o gráfico, podemos constatar que 68% dos atletas inquiridos do 

escalão Júnior (Sub-19) fizeram maior parte da sua formação, enquanto 

jogadores de Futebol, no clube União Desportiva Sousense, enquanto 32% 

destes indicou ter desenvolvido grande parte da sua formação num outro clube. 

Por comparação, no escalão Sénior, apenas 19% dos atletas referiram 

ter feito grande parte da sua formação na U.D.S., com uma maioria de 

respostas de 80% referentes ao desenvolvimento da sua formação num outro 

clube.  
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Gráficos 8 e 9 – Outros clubes referenciados pelos inquiridos, dos escalões 

Júnior e Sénior, aquando da sua formação. 
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Através da análise do gráfico, podemos verificar que os atletas 

pertencentes ao Juniores (sub-19) indicaram o Gondomar S.C de uma forma 

maioritária, ou seja, 85%, como o clube onde realizaram grande parte da sua 

formação e apenas 25% dos inquiridos deste escalão referiram o Salgueiros 08 

como o clube que potenciou a sua formação. 

Os jogadores do escalão sénior, em contrapartida, enunciaram uma lista 

de clubes onde cumpriram a sua formação desportiva, isto é, 29% dos 

inquiridos como maioria, apontou o F.C. Porto como o seu clube de formação, 

17% referiu o Gondomar S.C, 11% o Salgueiros 08 e, por fim, com apenas uma 

referência (5% cada) dos inquiridos temos os clubes Vitória Sport Clube, 

F.C.Infesta, Boavista F.C., União Desportiva Leverense, F.C. Avintes, Atlético 

Rio Tinto e a Associação Desportiva de São Pedro da Cova.     

 

Gráficos 10 e 11 – Local onde os inquiridos, dos escalões Júnior e Sénior, 

iniciaram a sua prática de Futebol. 

No que concerne ao local onde os inquiridos iniciaram a sua prática de 

Futebol, no escalão Júnior (Sub-19), podemos apurar que 52% da amostra 

refere ter dado início à pratica desta modalidade em Academias de Futebol, 

36% indica a rua como ponto de iniciação a esta prática, enquanto que 
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somente 12% menciona a escola como local onde estrearam a prática deste 

desporto coletivo.  

No que se refere ao escalão Sénior, estes indicam de uma maneira 

maioritária (80%) a rua como o local onde iniciaram a sua prática de Futebol, 

14% assinalaram as Academias de Futebol como potenciadoras do seu início 

desportivo e, por fim, 7% indicaram a escola.  

Gráficos 12 e 13 – Opinião dos inquiridos, dos escalões Júnior e Sénior, 

em relação ao Futebol de Rua. 

Relativamente à opinião dos inquiridos no que diz respeito ao Futebol de 

Rua, se constituir como um ponto essencial na formação de um jogador de 

maneira a atingir um alto rendimento no Futebol, a grande maioria dos 

participantes tanto do escalão Júnior (68%) como do escalão Sénior (76%), são 

da opinião que o Futebol de Rua é essencial; porém, apenas 32% no escalão 

Júnior e 23% no escalão Sénior manifestam uma opinião contrária, afirmando 

que este não é essencial na formação de um atleta para posteriormente atingir 

um alto rendimento desportivo.  
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Gráficos 14 e 15 – Dificuldade sentida pelos inquiridos, dos escalões Júnior e 

Sénior, ao integrar pela primeira vez uma equipa sénior. 
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 Os jogadores da equipa Júnior, no que respeita à dificuldade que estes 

pensam vir a sentir aquando da sua integração numa equipa sénior, referem a 

dificuldade tática a que pensam ser mais provável de acontecer (44%); depois, 

como segunda opção mais escolhida pelos inquiridos, encontra-se a dificuldade 

a nível físico com 40% das respostas, a dificuldade de inclusão no grupo com 

8% e para finalizar com 4%, isto é, equivalente a 1 resposta em 25 total de 

inquiridos temos a dificuldade a nível técnico e a escolha de outra dificuldade, 

referida pelo atleta, como a intensidade de jogo. 

Quando questionados os atletas do escalão Sénior, relativamente à 

dificuldade sentida aquando da sua integração pela primeira vez no escalão 

onde se encontram, estes indicaram em maioria (42%) a dificuldade a nível 

físico, seguida da dificuldade a nível tático com 38% de respostas, a opção de 

nenhuma dificuldade sentida também foi apontada por estes atletas com 14% 

e, por fim, apenas 7% referiram que sentiram dificuldades a nível técnico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 – Relação entre o local onde o atleta da equipa Júnior (sub-19) 

realizou grande parte da sua formação e dificuldade percebida quanto à futura 

integração no escalão Sénior. 
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Em referência, através da análise do gráfico acima apresentado onde 

existe uma relação entre duas questões presentes no instrumento de recolha 

de dados, podemos apurar que, dos 21 inquiridos do escalão de Juniores, 

todos aqueles que realizaram grande parte da sua formação no clube União 

Desportiva Sousense afirmaram que, com igual número de respostas (8), 

pensam futuramente, ao integrar uma equipa sénior no mesmo clube, sentir 

dificuldade a nível físico e a nível tático, o restante inquirido indica a 

possibilidade de sentir dificuldade a nível técnico. 

No que diz respeito aos outros atletas que realizaram a sua formação 

fora da U.D.S., podemos verificar que as dificuldades por eles mencionadas 

centram-se, em maioria, a nível tático com 4 respostas, a nível físico com 3 

respostas e, por fim, com apenas 1 a dificuldade na integração no grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 – Relação entre o local onde o atleta da equipa Sénior realizou 

grande parte da sua formação e dificuldade percebida por este quanto à sua 

integração nesta equipa. 
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 Através do cruzamento e da análise das duas questões, podemos 

verificar que os atletas do escalão Sénior que indicaram o clube União 

Desportiva Sousense como local onde fizeram grande parte da sua formação 

como jogadores de Futebol, referiram apenas que sentiram dificuldade a nível 

tático no que diz respeito à sua integração neste escalão, enquanto os 

inquiridos que referiram outros clubes de formação mencionaram 

maioritariamente dificuldade a nível físico com 9 respostas, também com 4 

respostas encontra-se a dificuldade a nível tático, 3 inquiridos referiram não ter 

sentido nenhuma dificuldade e, por fim, a dificuldade menos sentida indicada 

por apenas um atleta foi sentida a nível técnico. 

 

2.3.3 Processo desportivo dos escalões Júnior e Sénior do 

clube União Desportiva Sousense 

 

No que diz respeito ao processo de formação de um atleta desde a sua 

iniciação da prática espontânea na rua, passando pelas Academias dos clubes 

e chegando por fim ao alto rendimento desportivo da modalidade em questão, 

ainda é um pouco difícil de contextualizar quais são as variáveis dependentes 

deste mesmo processo, o que justifica a total pertinência de constantes 

análises sobre esta temática.  

Referente ao gráfico 4 e 5, observamos que mais de metade da nossa 

amostra, incluindo os dois escalões, iniciaram a sua prática desportiva entre os 

5 e 8 anos de idade, o que nos poderá levar a questionar que independente 

das diferentes épocas/gerações, será esta a idade generalizada em que todos 

os praticantes começam por iniciar a sua prática na modalidade? A este tipo de 

questões não poderemos responder, visto o nível de significância da nossa 

amostra ser muito redutora, mas poderá ser uma grande base para novas 

pesquisas futuras. 

Segundo um estudo de Silva et al., (2001), relativamente à idade 

recomendada para o início da prática de modalidades coletivas como o 
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Futebol, podemos verificar que estas se situam entre os 8 e os 14 anos, com 

uma média de 11,7 anos.  

Recomendação que não está presente em ambos os escalões 

questionados, pois estes iniciaram a prática do Futebol mais prematuramente 

entre os 5 e os 8 anos. Esta precoce iniciação pode ter os seus benefícios, 

possibilitando aos atletas um maior tempo de contacto e familiarização com a 

bola e com a modalidade em si, tal como afirma Cruyff (2002: 35),  “O tempo de 

relacionamento com a bola tem de ser maior, deve ser diário, frequente. Só 

assim as crianças terão possibilidade de diversificar experiências, imitar fintas, 

inventar truques, melhorar técnicas. A técnica individual tem de ser muito 

estimulada e é nas idades mais tenras que ela pode e deve ser mais 

desenvolvida.   

Alusivo a esta ideia, Pacheco (2006) acrescenta também que “A idade 

em que os jovens deverão começar a aprender alguns aspetos mais 

direcionados para o futebol, é por volta dos 6 anos, através de vivências muito 

associadas à relação do jogador com a bola, com jogos em espaços reduzidos, 

comum número reduzido de jogadores, para que possam aprender e evoluir 

melhor.” 

Abordando a questão de onde foi realizada a maior parte da formação 

dos atletas alusivos aos questionários, constatamos que a nível do escalão 

sénior, somente 4 atletas (19%) fizeram a formação na U.D.S., o que nos 

parece ainda pouco significativo, esperando que, num futuro próximo, 

nomeadamente no consequente ano, se revelem números mais elevados 

respeitantes a esta questão, uma vez que 17 atletas (68%) do escalão júnior 

atuaram grande parte da sua formação na U.D.S..  

Segundo Leal & Quinta (2001),  “Não é rentável os clubes contemplarem 

escalões de formação na sua organização e depois não apostarem nos 

jogadores por eles formados, sendo o aproveitamento do trabelho realizado a 

esse nível praticamente nulo.”  
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Porém, e conforme a linha de pensamento sobre este assunto, o 

coordenador de formação do clube João Cunha denota que isso não é uma 

realidade presente no clube União Desportiva Sousense, revelando que ainda 

não se alcançou o número mínimo, estipulado pelo clube, de jogadores da sua 

formação no escalão sénior, visto que a Academia Estrelinhas do D’ouro foi 

formada apenas há 5 anos, esperando assim pela direção que esta obtenha 

dividendos da primeira fornada/formação em prol da equipa principal apenas 

daqui a precisamente 5 anos. 

No que toca ao local onde os inquiridos iniciaram a sua prática de 

Futebol, no escalão Júnior (Sub-19), podemos apurar que 13 atletas (52%) da 

amostra referem ter dado início à prática desta modalidade em Academias de 

Futebol, sendo que, no escalão Sénior, de uma maneira maioritária (80%), para 

17 atletas a rua foi o local onde estes iniciaram a sua prática.  

Em corroboração com a revisão bibliográfica, estes dados indicam-nos 

que as ruas, consequentemente com os anos, têm deixado de ser o local ideal 

para o início da prática da modalidade devido ao aumento de fatores como a 

violência, a urbanização, etc., facilitando assim aos clubes a promoção da 

iniciação desta prática, através da criação de Academias de Futebol onde os 

pais podem levar os seus filhos, independentemente da idade, a iniciar o 

contacto com o Futebol.   

Garganta (2004) defende esta ideia, afirmando que a realidade do 

Futebol de Rua vai desaparecendo devido à quantidade torrencial de matérias 

e horas letivas que a escola impõe cada vez mais às crianças e jovens. Tudo 

isto, também associado ao crescimento urbano crescente, impede o direito ao 

prazer dos jogos de rua, denunciando assim o seu desaparecimento. 

Tostão (ex-internacional Brasileiro) fortifica este decréscimo do recurso 

ao Futebol de Rua, referindo que a “grande diferença entre o Brasil e os outros 

países consiste na alegria e na forma criativa de jogar, e onde se encontra isto 

é na rua o que lamentavelmente tem diminuído.” 
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Também Mário Zagallo (2006) sustenta este parecer mencionando que   

“ É evidente que o futebol de rua ainda existe, mas são poucos os campos que 

sobrevivem. Pelo menos no Brasil, por exemplo, existia um lugar que tinha 

doze campos de Futebol, e ali aos sábados disputava-se aquilo que nós 

designávamos de “ um caneco” (umas taças). (…) De facto com a evolução da 

vida, dos empreendimentos e dos edifícios, esses terrenos deixaram de existir 

e, consequentemente, naquele campo jamais poderá ser utilizado. Assim, 

actualmente as crianças começam a aparecer e vão directamente para os 

clubes(…). “ 

Com isto, podemos concluir que os dados obtidos através do 

questionário vão ao encontro do que é dito na literatura, uma vez que temos 

dois escalões com idades díspares, comprovando que ao longo do tempo o 

recurso ao Futebol de Rua tem vindo a sofrer um decréscimo no que diz 

respeito ao local de início da prática desportiva.   

Em relação à opinião dos inquiridos, acerca do Futebol de Rua constituir 

um ponto essencial na formação de um jogador, de maneira a atingir um alto 

rendimento na modalidade, as duas opiniões convergem. No escalão sénior, 

possivelmente por fazerem uma análise retrospetiva em relação às suas 

vivências e consequentes efeitos positivos que essa prática lhes proporcionou, 

e na ótica dos Sub-19, por sentirem uma lacuna na sua formação pela não 

vivência dessa mesma prática, a grande maioria dos participantes tanto do 

escalão Júnior, com 17 atletas (68%), como do escalão Sénior com 16 

jogadores (76%), enfatizaram uma apreciação de que o Futebol de Rua é 

essencial na formação de qualquer atleta.  

De forma a reforçar esta ideia, passamos a citar Paulo Sousa (2006), 

“Em termos científicos já se discutiu isso e, penso que existe uma grande 

vantagem. Atualmente, os clubes têm normalmente à sua disponibilidade as 

“tabuinhas” para se poder fazer propriocetividade que for preciso. Neste 

sentido, nada melhor do que a rua para o crescimento dos próprios jogadores.“  
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Comparativamente, Pelé (2006) é da mesma opinião dos demais, 

assegurando que “Os meus primeiros jogos tiveram lugar no prestigiado 

estádio da rua Rubens Arredo: «balizas» feitas com sapatos velhos, em cada 

uma das extremidades – uma onde a rua terminasse num “beco” sem saída e a 

outra onde se cruzava com a rua Sete de Setembro; as linhas laterais eram 

mais ou menos onde as casas começavam de cada lado. Mas para mim era 

como se fosse o Maracaná, e foi o local onde comecei a desenvolver as 

minhas aptidões.”  

Klinsmann (2006) aponta também a rua como essencial na formação 

dos jovens atletas, citando que “Acho que a minha geração estava cheia de 

jogadores de rua, pois o Futebol não organizado, ou seja, fora dos clubes era 

ultra importante. A gente ia todo o dia para um “campinho” ou um elevado, ou 

aonde quer que fosse, só para passar o tempo – com Futebol. Acho que é ao 

futebol de rua que eu devo o meu talento e, afinal de contas, a minha carreira 

profissional“.  

Similarmente, e de acordo com a ideia anteriormente referida, Rui Costa 

(2004) afirma que “Jogava na rua como todas as crianças (…) As bases e os 

conhecimentos que tu vais aprendendo nesse futebol de rua vão-te ser muito 

úteis no futuro. Se perderes estes hábitos de jogares na rua, no alcatrão, na 

terra, na pedra … não digo que vais ter mais dificuldades, mas não vais ter a 

base (…). Aquele é um futebol «pobre» e para tu seres um jogador «rico», não 

em termos de dinheiro, mas «rico» no sentido de ser um jogador com grandes 

bases, precisas de aprender esse futebol «pobre».”  

Tudo isto permite-nos aferir que os dados obtidos através do instrumento 

de recolha de dados se relacionam de uma forma direta com a literatura, 

apontando que o Futebol de Rua se constitui essencial para a formação dos 

jovens atletas, proporcionando assim experiências e conhecimentos únicos que 

os fazem ser especiais. 

Em conformidade com os gráficos 14 e 15, alusivos às dificuldades de 

inclusão dos jogadores nas equipas seniores, os jogadores ainda em fase de 
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formação situaram que a dificuldade a nível tático, com 44% das respostas, e a 

dificuldade a nível físico, com 38%, poderão ser as mais sentidas aquando da 

inclusão numa equipa principal. Explicando de forma vincada, e demarcando 

com a estatística, os jogadores da equipa sénior afirmam que foram nesses 

mesmos pontos que eles sentiram maior dificuldade. Podemos afirmar que, 

pelo menos a este nível competitivo, as principais dificuldades que poderão 

surgir serão a nível técnico e tático e, assim sendo, tanto a nível de treinadores 

como os próprios jogadores deverão ter isso em atenção para que durante todo 

o processo de formação isso esteja incutido para que, aquando da entrada 

destes últimos no escalão principal, não tenham um impacto muito forte 

relativamente a estes níveis. 

Mencionando respetivamente a figura 16, através da análise do gráfico 

anteriormente apresentado, os atletas da equipa júnior do clube pensam que, 

ao futuramente integrarem uma equipa sénior, a sua maior dificuldade será 

possivelmente ao nível físico e a nível tático, e uma minoria indica a 

possibilidade de sentirem dificuldade a nível técnico. Considerando os 

resultados dos questionários, é-nos demonstrado que, independentemente de 

onde sejam provenientes, enquanto formação desportiva, as preocupações 

serão centradas a esses dois níveis, o que nos indica que a consciencialização 

para futuras dificuldades estará ciente nestes jovens jogadores que querem 

integrar futuramente uma equipa sénior. Este tópico levanta ainda discussões, 

questionando se será possível, a nível de formação nas academias colmatar 

essas lacunas. 

Em referência ao gráfico 17, podemos inferir que os jogadores que 

realizaram a maior parte da sua formação na União Desportiva Sousense 

indicaram maiores dificuldades a nível tático, ao invés dos jogadores oriundos 

de outras formações que mencionaram a dificuldade a nível físico. Estes 

resultados levam-nos a crer que uma das lacunas principais a nível da 

formação na U.D.S. poderá passar pela preparação dos seus atletas para o 

escalão principal a nível tático. 
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No que diz respeito às dificuldades sentidas pelos atletas juniores 

aquando da sua integração na equipa principal, podemos referir que todas 

estas podem ser minimizadas ou até mesmo anuladas se existir no próprio 

clube uma uniformização relativamente ao modelo de jogo, pois uma 

instabilidade no clube altera todo o processo de evolução da formação dos 

jogadores dessa instituição.  

De acordo com Oliveira (2003), seria totalmente saudável que existisse 

uma relação de conformidade entre os escalões de formação e a equipa sénior, 

dado que o clube não está mais do que a formar atletas para integrar 

futuramente a equipa principal. Este afirma ainda que é imprescindível a 

existência de um modelo de jogo o mais idêntico possível ao dos seniores, para 

que a passagem entre escalões ocorresse de uma forma quase transparente e 

lógica.   

De modo a intensificar esta ideia, podemos citar Alves (2007), “ Não faz 

sentido a equipa de juniores ter um modelo de jogo que contempla 

determinados aspetos e haver disparidades com os seniores. Deve haver algo 

de muito parecido e bem estruturado naquilo que as equipas fazem”. 

Identicamente Leal & Quinta (2001) referem que, para ser possível o 

sucesso na integração de jogadores na equipa sénior, é necessário que o 

modelo de jogo estabelecido pelo departamento de formação tenha como 

padrão o modelo de jogo praticado pela equipa sénior. 

Constatando as dificuldades apontadas pelos inquiridos dos dois 

escalões, podemos verificar que, se fossem seguidos pelos clubes, em 

particular neste caso a U.D.S., os ideais definidos pelos autores anteriormente 

referenciados, provavelmente essas dificuldades não se fariam sentir, o que 

permitia a formação de jogadores mais completos e, deste modo, com mais 

margem de progressão do seu desenvolvimento desportivo trazendo assim 

para a equipa uma melhoria da sua performance.  
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Gráficos 18 e 19  – Local onde foi realizado grande parte da formação do 

atleta, referente ao escalão Sénior, nas épocas 2014/2015 e 2015/2016 

respetivamente. 

 

Realizando uma comparação do plantel da época 2014/2015 com o 

plantel da nova época 2015/2016, embora de um ano para o outro a equipa 

seja mais extensa, alargando assim de 21 para 24 jogadores, a percentagem 

de atletas formados na União Desportiva Sousense elevou de 19,05% para os 

37.5%, passando assim de 4 para 9 jogadores oriundos da sua formação. Este 

aumento deve-se pelo facto dos 4 jogadores do ano anterior se terem mantido 

no plantel, o caso de 3 jogadores juniores terem subido de escalão e ficarem 

no plantel sénior e ainda a contratação de 2 jogadores que, embora esses 

tivessem realizado a sua formação na U.D.S., tinham saído para outro clube 

em épocas anteriores. 

Em suma, é de notar que de ano para ano tem existido cada vez mais 

um aproveitamento do escalão sénior em relação aos jogadores da formação 

do clube, consolidando assim o bom estatuto na formação da sua Academia e 

ainda a nível financeiro. 
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Considerações Finais   

Neste ponto, pretende-se apresentar a síntese final relativa ao presente 

relatório de estágio profissionalizante, de acordo com os objetivos delineados e 

propostos inicialmente.  

O objetivo principal deste relatório consistiu em compreender de que 

forma é que o processo de formação de um atleta influencia a sua integração 

final numa equipa sénior. Tendo esta por finalidade alcançar um alto 

rendimento desportivo, e segundo a análise dos dados recolhidos através do 

questionário aplicado à equipa Júnior e à equipa Sénior, o processo de 

formação intrínseca do clube é essencial para uma integração mais eficaz 

numa equipa de alto rendimento.  

Podemos também concluir que o treinador desempenha um papel 

importante no que diz respeito ao processo contínuo de formação, pois só 

assim  este consegue traçar um perfil individual do atleta que o irá acompanhar 

até ao escalão sénior. No caso concreto da União Desportiva Sousense, clube 

onde foi realizado o estágio profissionalizante, a ligação entre os escalões de 

formação e a equipa sénior, tanto a nível de treinadores como de jogadores, 

processa-se de uma forma simples e clara, visto que o treinador da equipa 

sénior é também um dos coordenadores da Academia, possibilitando um 

acompanhamento mais direto dos atletas de formação.  

Relativamente ao Futebol de Rua, ponto que achamos pertinente referir 

neste relatório como aspeto de importância no que diz respeito ao crescimento 

desportivo de um jogador, podemos concluir que, de acordo com o que 

constatámos, o Futebol de Rua tem vindo a ser substituído pelas Academias de 

Futebol. Podemos verificar isso através da análise dos dados recolhidos pelo 

questionário, pois o escalão de seniores refere maioritariamente que iniciou a 

sua prática de Futebol na Rua, enquanto os jogadores mais jovens, isto é, os 

do escalão de juniores indicam o início da sua carreira desportiva ao nível das 

academias de formação.  
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Porém, o aparecimento crescente das Academias de Futebol não deverá 

acarretar um divórcio relativamente ao Futebol de Rua, pois para jogadores 

mundialmente conhecidos, como o Pelé, foi a rua o principal potenciador do 

seu sucesso desportivo. O sentimento de liberdade e criatividade espontânea, 

oferecida pelo Futebol não orientado, ajuda e reforça o indivíduo a conseguir 

posteriormente alcançar um crescimento quer ao nível técnico, tático e 

psicológico.  

Assim, as Academias, de forma a imitar os benefícios proporcionados 

pelo Futebol de Rua, tentam criar estratégias eficientes tais como a utilização 

de exercícios específicos e competições que as aproximem do mundo do 

Futebol não orientado. Como exemplos dessa realidade, temos a possibilidade 

do recurso  tanto ao campo pelado como ao relvado de forma a propiciar aos 

atletas a vivencia de vários tipos de superfícies, também, podemos colocar os 

jogadores a treinarem descalços para “sentirem” de forma mais natural o 

contacto com a bola. Tudo isto anteriormente referido, são estratégias 

delineadas e realizadas pelo departamento de formação da U.D.S. 

No que concerne ao processo de observação, podemos notar que este é 

um método considerado imprescindível nos dias de hoje. A análise de jogo 

assume-se, assim, com um ponto decisivo no que se refere à preparação 

prévia das equipas. Relativamente ao processo de Scouting das equipas 

adversárias, este constitui-se como um complemento fulcral em todo o 

processo desenvolvido ao longo da época pelas equipas técnicas. Para muitos, 

atualmente não é possível realizar uma boa preparação da equipa, se o 

processo de observação e  de análise de jogo não for executado.  

É de notar que o processo de observação das equipas adversárias, é um 

procedimento comum, cada vez mais rotineiro devido ao elevado nível 

competitivo que se faz sentir no mundo do Futebol. Todos procuram encontrar 

alternativas e ferramentas úteis, tais como o Scouting, para que assim estejam 

o melhor preparados possível, possibilitando uma melhoria da qualidade de 

treino, o consequente aperfeiçoamento do desempenho na competição e os 

melhores resultados alcançáveis. 



Faculdade de Desporto da Universidade do Porto Relatório de Estágio – Futebol 
Mestrado TARD 

 

91 

Tiago Filipe Oliveira Silva 

Assim, possibilita que o treinador que conheça bem a sua própria equipa, e 

que trabalhe nela de uma forma adequada durante toda a semana, tenha 

acesso também a um conhecimento aprofundado da equipa adversária, 

permitindo que este se prepare de uma forma mais conveniente e em melhores 

condições de poder vencer o confronto. 

Ainda sobre o processo de observação, este pode ser realizado de uma 

forma direta, indireta e mista, tendo sido a opção da observação mista a 

escolhida a praticar ao longo do estágio profissionalizante, uma vez que nos 

permite uma análise in loco do jogo, fazendo a recolha dos dados de uma 

forma mais objetiva e direta e também a análise através de meios tecnológicos 

onde é recolhido o vídeo que posteriormente é analisado ao pormenor, 

tornando este processo mais completo.  

Para isto, foi realizado um relatório de observação com os quatros 

momentos de jogo, compreendendo a Organização Defensiva, Organização 

Ofensiva, Transição Defesa-Ataque e Transição Ataque-Defesa, mais as bolas 

paradas bem como a elaboração e tratamento do vídeo a ser entregue na data 

estipulada à equipa técnica para futura análise. 

No que diz respeito às perspetivas de futuro proporcionadas por esta 

experiência no terreno, podemos afirmar que é nossa total intenção que todas 

as lições e aprendizagens obtidas através deste estágio sejam futuramente 

aproveitadas ao longo do nosso percurso profissional.  

Consideramos, portanto, que tudo o que foi vivenciado durante o estágio 

profissionalizante constituiu-se como uma oportunidade valiosa de obtenção de 

conhecimento e experiência, que, após o seu término, nos transmite um 

sentimento de satisfação e de missão cumprida, na medida em que 

consideramos que os objetivos delineados para este relatório foram cumpridos, 

preparando-nos de uma forma mais eficaz para o futuro desempenho de 

funções semelhantes. 
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Anexo I – Guião de Entrevista a Filipe Cândido – Coordenador da 

Formação/Treinador da Equipa Sénior 

Entrevista a Filipe Cândido – Coordenador da 

Formação/Treinador da Equipa Sénior 

 

Academia/Formação 

1- Que missão/conceito está contido na Academia “Estrelinhas do 

D’ouro”? 

Proporcionar à comunidade um espaço para se iniciar a prática 

desportiva na modalidade Futebol. 

Começar mais cedo possível o processo de formação desportiva dos 

atletas no clube.  

Formar Jogadores com qualidade para os escalões seguintes de 

formação. 

 

2- Podemos considerar que nela está associado um modelo de 

formação? 

Sim. O modelo próprio do clube.  

 

3- Preocupação mais virada para os resultados ou preparação do 

atleta/equipa? 

Formar a ganhar será o ideal. 

 

4- Existe algum acompanhamento individual aos atletas? 

Acompanhamento natural do Treinador e/ou (se necessário) do 

coordenador.  
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5- Que impacto a Academia “Estrelinhas do D’ouro” tem no escalão 

sénior do clube? 

Neste momento nenhum. Mas será um dia ver jogadores na equipa 

sénior, oriundos da academia. Com um trajeto contínuo. 

 

6- Como Coordenador, existem conferências periódicas com os 

treinadores da formação?  

Mensais. 

 

7- Consequente com a pergunta anterior, qual a importância do 

treinador nestes escalões de formação? Qual o perfil ideal para 

estes mesmos? 

Apaixonado. Entusiasta. Conhecedor. Competente. 

 

8- De que forma é realizada a ligação entre os escalões de formação e 

a equipa sénior? (tanto a nível de treinadores como de jogadores). 

A partir do escalão Juvenis, existe um acompanhamento mais de perto 

do Treinador da equipa sénior. 

 

9- Quais serão as possíveis dificuldades que um jogador possa 

encontrar na transição de futebol formação para o futebol 

profissional (sénior)? 

Intensidade de treino/jogo. Velocidade do treino/jogo. 

 

10-  Na sua opinião, que indicadores definem um jogador de 

qualidade? 

Técnica/Ambição.  
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11- Qualquer jogador poderá chegar a equipa sénior? 

Não. 

 

Futebol de Rua 

1- Qual a sua importância? É fundamental num modelo de formação? 

Fundamental pelo aumento do tempo de prática e pelas diferentes 

solicitações exigidas em prática. 

  

2- Cada vez mais se está a perder o “hábito” de jogar “futebol de rua”. 

Esta etapa pode ser colmatada numa Academia como a 

“Estrelinhas do D’ouro”? 

Podemos aproximar as práticas da rua ao processo de treino. Mas não 

se consegue ter o mesmo tempo de prática. 

 

3- Na sua opinião, pensa que se nota mais desenvolvimento, seja 

motor ou cognitivo, num jogador que tenha tido mais tempo de 

futebol de rua, do que um que tenha tido menos? Se sim, que tipo 

“vantagens” tem esse desenvolvimento perante os outros? 

Sim. Pela variabilidade de estímulos de prática que se sujeita o 

individuo. 

 

Família 

1- Qual a sua importância na formação dos atletas? 

Fundamental desde que apenas “apoie”/“suporte”.  
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2- A sua influência tem mais aspetos positivos ou negativos para a 

sua formação futebolística? Quais os principais? 

Desde que bem direcionada tem mais aspetos positivos. Apoio logístico 

e psicológico. 

 

3- Qual a relação que o departamento de coordenação mantem com a 

família dos atletas? 

De proximidade pelo lado “familiar” do próprio Sousense. 

 

4- Que importância tem a família para o clube? 

Muito Importante. 

 

5- Existe preocupação pela parte do clube relativamente ao 

acompanhamento familiar do atleta? (ex: conhecimento sobre o 

ambiente familiar) 

Sem dúvida.  
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Anexo II – Guião de Entrevista a João Cunha – Coordenador da Formação  

Entrevista a João Cunha – Coordenador  da Formação 

 

Academia/Formação 

1. Que missão/conceito está contido na Academia “Estrelinhas do 

D’ouro”? 

A Academia “Estrelinhas do Douro” foi criada com o intuito de 

proporcionar aos miúdos uma prática mais regular e precoce da modalidade 

uma vez que acreditávamos que ter os nossos atletas a praticar futebol desde 

os 4 anos e de acordo com as ideias/premissas que pretendemos implementar 

no clube, seria mais fácil para todos a integração destes em escalões de 

competição e, ao mesmo, dotá-los de uma maior qualidade a nível da relação 

com a bola. 

 

2. Podemos considerar que nela está associado um modelo de 

formação?  

Sem dúvida que existe uma ideia geral comum a todos os escalões e, 

dentro desta ideia, procuramos adaptá-la às diferentes fases de crescimento 

dos jogadores, proporcionando-lhes contextos propícios ao seu crescimento 

gradual e sustentado, de modo a estarem mais preparados para subir na 

pirâmide futebolística. 

 

3. Preocupação mais virada para os resultados ou preparação do 

atleta/equipa? 

Ao nível da academia e nos diferentes escalões de formação, tentamos 

ter como grande premissa o formar para ganhar. A nossa visão privilegia, sem 

dúvida, a formação, mas acreditamos que uma formação sem resultados não é 
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uma formação completa. Nós, coordenadores, procuramos sempre passar a 

ideia aos nossos treinadores que é fundamental incutir nos jogadores a 

vontade de vencer dentro de um espírito de conquista saudável, respeitando 

sempre o colega, pois isso irá levá-los a uma maior empenho e 

comprometimento com o trabalho diário e irá potenciar ainda mais o seu 

crescimento.  

 

4. Existe algum acompanhamento individual aos atletas? 

No nosso clube ainda não temos capacidade de acompanhar 

individualmente os nossos atletas pois não possuímos essa capacidade tanto a 

nível monetária como ao nível dos recursos humanos. Dentro do nosso 

conhecimento e experiência adquirida através da parte académica e do terreno, 

tentamos ajudar os nossos jogadores nas diversas áreas do seu dia-a-dia. 

 

5. Que impacto a Academia “Estrelinhas do D’ouro” tem no escalão 

sénior do clube? 

Neste momento o impacto é reduzido ou nulo porque só há 5 anos é que 

iniciamos a academia por isso acreditamos e, temos plena confiança, de que 

daqui por 5 anos é que iremos tirar os meus primeiros dividendos dessas 

gerações. 

 

6. Como Coordenador, existem conferências periódicas com os 

treinadores da formação?  

Tentamos sempre de 2 em 2 meses realizar essas reuniões de modo a 

falarmos em conjunto daquilo que tem sido o dia-a-dia de cada um dos 

escalões e, entre todos, tentar solucionar certos problemas, dinamizar novas 

atividades e pensar naquilo em que o Sousense poderá melhorar futuramente. 
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7. Consequente com a pergunta anterior, qual a importância do 

treinador nestes escalões de formação? Qual o perfil ideal para 

estes mesmos?  

No início deste projeto desportivo definimos 3 premissas fundamentais 

para serem treinadores deste clube: 

d) Seja capaz de desenvolver na íntegra os seus jogadores, dotando-os de 

um conhecimento tático-cognitivo, técnico e psicológico; 

e) Adaptar as suas ideias ao contexto em que está inserido e aos recursos 

humanos que possuí para que as metas traçadas e definidas por estes 

sejam providas de significado para os jogadores e atingíveis; 

f) Ser reflexivo na sua prática para dar ainda mais consistência à sua 

forma de agir e pensar. 

 

8. De que forma é realizada a ligação entre os escalões de formação e 

a equipa sénior? (tanto a nível de treinadores como de jogadores)  

No nosso clube essa ligação está mais facilitada uma vez que o treinador da 

equipa sénior é também um dos coordenadores da formação o que permite que 

ele acompanhe e esteja mais atento ao dia-a-dia da formação e, sempre que 

necessita ou quer acompanhar a evolução de um jogador solicita ao treinador 

desse escalão que o jogador faça as várias unidades de treino com a equipa 

sénior. 

 

9. Quais serão as possíveis dificuldades que um jogador possa 

encontrar na transição de futebol formação para o futebol 

profissional (sénior)?  

Na minha opinião pessoal, a este nível um jogador essencialmente sente 

dificuldades ao nível da intensidade e velocidade de pensamento quer em 

treino, quer em jogo e da maturidade e experiência em relação aos restantes 

uma vez que está habituado a competir com jogadores da mesma faixa etária.  
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10. Na sua opinião, que indicadores definem um jogador de qualidade? 

No clube procurar definir um jogador de qualidade através de 4 

premissas: 

a) Um jogador terá que ser dotado tecnicamente; 

b) Deverá possuir uma inteligência de jogo acima da média para que a sua 

percentagem de sucesso ao nível da tomada de decisão seja elevada; 

c) Uma personalidade bem vincada e resiliente em que sabe realmente 

aquilo que pretendo e os objetivos a que se propõem é também um 

grande aliado para um jogador se tornar de elite; 

d) Velocidade de pensamento é a última premissa pois conseguindo ter 

esta capacidade bem desenvolvida estará sempre a pensar mais à 

frente que os seus adversários o que lhe permitirá estar mais próximo do 

sucesso; 

 

11. Qualquer jogador poderá chegar a equipa sénior? 

Qualquer jogador que evidencie essas características que enumerei 

anteriormente está sempre mais próximo de atingir o patamar sénior. 

 

Futebol de Rua 

1. Qual a sua importância? É fundamental num modelo de formação? 

Na minha opinião, o futebol de rua sempre foi um elemento importante 

no crescimento dos jogadores pois, antigamente, os jogadores passavam horas 

e horas a jogar futebol com bolas de diferentes tamanhos, em superfícies 

irregulares, jogando contra jogadores mais novos e mais velhos e, todas estas 

condicionantes permitiam que o jogador crescesse quer ao nível técnico, quer 

ao nível tático e psicológico pois para eles cada jogo seria como a final de um 

campeonato do mundo porque quem perdia, ficava de fora a ver os colegas 

jogar.  
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2. Cada vez mais se está a perder o “hábito” de jogar “futebol de rua”. 

Esta etapa pode ser colmatada numa Academia como a 

“Estrelinhas do D’ouro”? 

Eu acredito e estamos a trabalhar para que isso aconteça pois nós em 

treino, podemos criar exercícios e competições próximas dos estímulos que o 

futebol de rua nos poderá dar. Por exemplo, se temos um campo pelado e 

relvado porque não utilizá-los? Se temos um dia de calor porque não colocar os 

meninos a treinarem descalços para “sentirem” de forma natural o contato da 

bola? Se na rua os jogadores jogavam sem qualquer apoio dos adultos e 

resolviam os seus problemas porque é que nós em certos momentos não 

podemos recriar esses contextos deixando-os jogar a seu belo prazer? Estas 

são pequenas ideias que nós procuramos implementar na nossa academia. 

 

3. Na sua opinião, pensa que se nota mais desenvolvimento, seja 

motor ou cognitivo, num jogador que tenha tido mais tempo de 

futebol de rua, do que um que tenha tido menos? Se sim, que tipo 

“vantagens” tem esse desenvolvimento perante os outros? 

Sem dúvida que a experiência me diz que na maioria dos casos os 

jogadores que, essencialmente, tenham um maior número de horas de prática 

de futebol tem vantagens no seu jogar pois estão constantemente a exercitar a 

relação com bola, o seu jogar desenvolve-se de forma mais natural que os 

restantes e por fim estão constantemente em contextos de superação mental 

visto que quem perde, normalmente, sai para outros entrarem e isso permite-

lhes crescer muito a nível mental. 
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Família 

1. Qual a sua importância na formação dos atletas? 

A família terá de ser sempre o pilar na formação dos atletas pois são 

eles que maioritariamente passam os valores cívicos e morais aos atletas e são 

eles que passam o maior número de horas com eles. Sem a ajuda da família a 

nossa tarefa torna-se ainda mais difícil. 

  

2. A sua influência tem mais aspetos positivos ou negativos para a 

sua formação futebolística? Quais os principais? 

A influência positiva ou negativa depende muito da forma como os pais 

veem o futebol em geral e os valores que procuram passar para o seu filho. Por 

exemplo se eu tenho um pai que apoia o treinador nas suas decisões não 

estará o treinador mais próximo de ter sucesso na formação da criança? Se por 

outro lado tenho um pai constantemente a criar um foco de instabilidade no 

processo, será que o jogador estará dedicado a 100% nas tarefas que lhe 

propomos? Não tenho a mínima dúvida que os pais cada vez mais se podem 

tornar uma influência positiva na formação dos atletas ou castrados no 

desenvolvimento do crescimento dos jogadores. 

 

3. Qual a relação que o departamento de coordenação mantem com a 

família dos atletas? 

Como o nosso clube foi crescendo nos últimos anos de forma 

sustentado e, por estarmos num meio rural onde por hábito os pais gostam de 

se sentir parte integrante do processo, nós tentamos todos os anos que eles se 

sintam parte da família Sousense dando-lhes tarefas e responsabilidades que 

nos permitem ter, normalmente, um aliado de peso na ajuda do crescimento 

dos atletas. Por exemplo, por norma incentivamos os nossos treinadores no 

final dos treinos ou dos jogos a conversarem com os pais não só sobre o dia-a-

dia do clube mas de qualquer assunto pois acreditamos que para a formação 
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ter sucesso os três intervenientes principais têm de estar em perfeita sintonia: 

pais-atletas e treinadores. 

 

4. Que importância tem a família para o clube? 

A família é fundamental para o clube pois em último caso são eles que 

decidem para onde vai jogar o filho. E como tem sido hábito nos últimos, devido 

a essa relação de proximidade que temos com as famílias dos nossos 

jogadores, eles quando entram no nosso clube dificilmente saem pois os 

meninos gostam de estar cá e os próprios pais sentem que esta acaba por ser 

a sua 2ª família. 

 

5. Existe preocupação pela parte do clube relativamente ao 

acompanhamento familiar do atleta? (ex: conhecimento sobre o 

ambiente familiar) 

Infelizmente essa é ainda uma das lacunas do nosso clube porque não 

temos nem recursos humanos suficientes nem verbas para podermos ter 

alguém diariamente a acompanhar o dia-a-dia do atleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XXXVII 



Faculdade de Desporto da Universidade do Porto Relatório de Estágio – Futebol 
Mestrado TARD 

 

116 

Tiago Filipe Oliveira Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XXXVIII 



Faculdade de Desporto da Universidade do Porto Relatório de Estágio – Futebol 
Mestrado TARD 

 

117 

Tiago Filipe Oliveira Silva 

Anexo III – Questionário direcionado ao escalão de Juniores da União 

Desportiva Sousense  

Questionário – Equipa Júnior U. D. Sousense 

2014/2015 

 

DADOS PESSOAIS:  

 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Nome Desportivo: ________________ 

Data de Nascimento: ___/___/_____              Ano de escolaridade: ____________________ 

 

QUESTIONÁRIO:  

 

Com que idade (anos) começou a jogar futebol?  

0-3  3-5  5-8  8-12 12>   

Em que posição joga?  

_________________________________ 

Onde fez grande parte da sua formação enquanto jogador de futebol? (clube)  

U. D. Sousense   

Outro                        Qual? ________________  

Onde iniciou a sua prática de Futebol? 

Rua   

Academia de Futebol   
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Escola  

Outro  

Na sua opinião o Futebol de Rua é essencial na formação para atingir um alto rendimento 

no futebol enquanto jogador?  

Sim   

Não   

No seu entender qual (ais) serão as principais dificuldades sentidas ao integrar pela 

primeira vez numa equipa sénior?  

A nível tático       Nenhuma    

A nível técnico   

A nível físico  

Inclusão no grupo  

Outra                                     Qual? ______________________________________________  
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Anexo IV – Questionário direcionado ao escalão de Seniores da União 

Desportiva Sousense 

Questionário – Equipa Sénior U. D. Sousense 

2014/2015 

 

DADOS PESSOAIS:  

 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Nome Desportivo: ________________ 

Data de Nascimento: ___/___/_____              Ano de escolaridade: ____________________ 

 

QUESTIONÁRIO:  

 

Com que idade (anos) começou a jogar futebol?  

0-3  3-5  5-8  8-12 12>   

Em que posição joga?  

_________________________________ 

Onde fez grande parte da sua formação enquanto jogador de futebol? (clube)  

U. D. Sousense   

Outro                        Qual? ________________  

Onde iniciou a sua prática de Futebol? 

Rua   

Academia de Futebol   
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Escola  

Outro  

Na sua opinião o Futebol de Rua é essencial na formação para atingir um alto rendimento 

no futebol enquanto jogador?  

Sim   

Não   

Qual (ais) a (s) principal (ais) dificuldade (s) sentida (s) ao integrar pela primeira vez numa 

equipa sénior?  

A nível tático       Nenhuma    

A nível técnico   

A nível físico  

Inclusão no grupo  

Outra                                     Qual? ______________________________________________  
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